Kombinirane pH in Redox
Elektrode s kabli

TEHNIČNI PODATKI ZA ELEKTRODE
Modeli:

38 mm

38 mm

Glavne značilnosti:
 Iz Epoxy materiala
 Max pritisk 5 bar
 Max temp. 70°C

ERX 1
ERX 5
ERX 10

Naše standardne elektrode so izdelane iz trpežnega
epoxy materiala in so napolnjene z gelom. Ne
zahtevajo polnjenja in se jih lahko brez težav
uporablja v sistemih s tlakom. Elektreode so
dobavljive s fiksnim kablom in BNC konektorjem ali
pa z ločljivimi DIN konektorji.
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ODZIVNI ČAS: 95% < 1 sekund
PH RAZPON: 0 - 14 pH
REDOX RAZPON: +/- 2000 mV
TEMPERATURNI RAZPON: 0 - 100° C
TLAČNI RAZPON: do 7 Bar
Pomembno: življenjska doba elektrod je odvisna od
temperature in delovnih pogojev.
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Glavne značilnosti:
 DIN Povezava
 SN6 konektor
 iz Epoxy materiala
 Max pritisk 5 bar
 Max temp. 70°C

KALIBRACIJE IN MERITVE
Funkcija elektorde, ph in redox merila je frekvenca
kalibracije, kjer se meri raztopina. Elektrode in
meter naj bodo vedno kalibrirani skupaj. Intervali
med kalibracijami naj se določajo na podlagi
izkušenj.
1. Odstranite elektrodo iz hrambne posode.
2. Splaknite elektrodo z vodo.
3. Elektroda je pripravljena za uporabo.
4. Sledite postopku kalibracije skladno z
navodili pH/REDOX meril.
5. Vedno uporabljajte svežo tekočino.

HRANJENJE IN ČIŠČENJE
Elektrode vedno hranite mokre v pH nevtralni
tekočini ali v vodi iz pipe. Navlake na elektrodah se
kemično razstopijo s pomočjo kemikalij v katerih so
topljiive. Lahko se uporabi tudi mehko neabrazivno
bombažno krpo IZOGIBAJTE se uporabi abrazivnih
materialov, ki opraskajo merilno površino.

