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- Wspornik chroniący elektrodę 

- Prosta i bezpieczna kalibracja 

- Instalacja kołnierzami lub zaciskami 

- Dla każdej żelowej elektrody KCl, przyłącze Pg 13,5 

- Wykonanie PVC, PPH lub SS 316 L 

- Wyjście kablem przez dławik 

 
ZASTOSOWANIE  

 
Pomiar pH lub potencjału redox w basenach, kanałach lub zbiornikach. 
W standardzie sondy są wykonane z rury Ø 50 PVC, PPH lub SS 316 L. Tego typu sonda 
umożliwia kalibrację pH bez ryzyka zepsucia elektrody. Osłona ochronna elektrody może 
być zdemontowana ze wspornika przystosowanego do zbiorników roztworów 
kalibrujących 9011 / 9012 / 9013 / 9015. Nie ma konieczności trzymania sondy podczas 
kalibracji. Zbiornik z roztworem tworzy całość z sondą pomiarową i może być postawiony 
na ziemi. Ogranicza to możliwość zepsucia elektrody lub rozlania roztworu. 

 

KODY I NUMERY REFERENCYJNE  

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Głębokość zanurzenia : 1 000 mm (od 300 do 3 000 mm, na zamówienie) 

Wykonanie : PVC, PPH, SS 316 L 

Obudowa łączeniowa : PBT wzmocnione włóknem szklanym – IP 65 

Wyjście kabla : PE 9 

Mocowanie : Kołnierz 9358 PE z ruchomym elementem   
regulacji lub zaciskiem PE Ø 50 

Temperatura maks. : + 55°C (PVC) 

   + 100 °C (PPH) 

   + 135 °C (SS) 

ELEKTRODY  

Do wyboru spośród naszej gamy elektrody pH – Redox (DOC 150-01). Z niniejszą sondą 
można używać jedynie elektrod szczelnych Pg 13,5. 

 

 

 

Kod Numer ref. Opis 

130 150 9336 PVC Sonda PVC 1 metr do elektrody 

130 250 9336 PPH Sonda PPH 1 metr do elektrody 

131 150 9336 SS 316 L Sonda SS 1 metr do elektrody 

130 114 9338 PVC Sonda PVC 1 metr do elektrody + zbiornik na wodę z 
PPH 

130 113 9338 zbiornik Zbiornik na wodę z PPH z dolną częścią sondy 

130 112 9358 PE Regulowany kołnierz PE Ø 50 dla sondy 9336 
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MONTAŻ ELEKTRODY  

Wprowadzić kabel pomiarowy pH 9060 (1) dławikiem obudowy 
przyłączeniowej (2). 
Przepuścić kabel na długość równej długości sondy + 20 cm. 
Przyspawać łącznik 9054 (3) do kabla (patrz DTR pH 160). 
Sprawdzić obecność uszczelki (4) na wsporniku. 
Przykręcić wspornik (2) na rurze przedłużającej (5). 
Upewnić się, że łącznik wychodzi z dołu rury. 
Zamontować elektrodę pomiarową pH lub redox (6) na wsporniku (7). 
Ułożyć uszczelkę (8) wokół górnej części elektrody. 
Delikatnie pociągnąć kabel pomiarowy, alby przybliżyć wspornik elektrody 
do rury przedłużającej. 
Kabel nie może być pod napięciem wewnątrz rury. 
Dokręcić nakrętkę (9) trzymając wspornik elektrody 
Dokręcać ręcznie, nie zbyt mocno! 
Unikać rotacji wspornika elektrody podczas tej fazy. 
Dokręcić ręcznie osłonę ochronną elektrody (10). 
Musi ona być łatwo demontowana w przyszłości. 
Zacisnąć dławik w górnej części. 
Zablokować wyjście kabla dokręcając przynajmniej dwie śruby (11) 
 

DEMONTAŻ ELEKTRODY  

Postępować w sposób odwrotny, zwracając uwagę, by nie zgubić uszczelki 
(8). 
 

KALIBRACJA  

W celu umieszczenia zbiorników z roztworami kalibrującymi, należy się 
odnieść do DTR pH i rH metru. 
Odkręcić osłonę ochronną elektrody. Umyć elektrodę czystą wodą. 
Wprowadzić wspornik elektrody do pojemnika roztworu kalibrującego. 
Średnica dolnej części wspornika elektrody oraz jej długość odpowiada 
wymiarom naszych zbiorników roztworów.  
Po fazie kalibracji, zamontować osłonę ochronną, delikatnie ją dokręcając. 

 


