
9346
Armatura zanurzeniowa do pomiaru pH-REDOX

• Wspornik chroniący elektrodę
• Prosta kalibracja
• Dla 2 lub 3 elektrod do przyłącza Pg 13,5
• Wykonanie PVC lub PPH
• Mocowanie regulowanym kołnierzem lub

zaciskiem
• Wyjście kablowe dławikiem
• Łatwy montaż i obsługa

ZASTOSOWANIE

Pomiar pH lub potencjału redox w basenach, kanałach lub zbiornikach.
Armatura z możliwością kompensacji temperatury jest zaprojektowana do ochrony
elektrod pomiarowych przed uderzeniami mechanicznymi i gwarantuje ochronę
przeciw zawilgoceniu połączeń z elektrodą.

POWIĄZANE ELEKTRODY

Jedynie elektrody szczelne dzięki Pg 13,5 mogą być użyte do armatury.
Pasujące elektrody do wyboru z naszej gamy elektrod pH i Redox (Dok. 150-01).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Głębokość zanurzenia 1 000 mm (od 200 do 3 000 mm na zapytanie)
Wykonanie standardowe PVC lub PPH
Mocowanie Kołnierz PE 9358 z elementem ślizgowym do regulacji

lub zaciskiem PE Ø 75
Temperatura maks. + 55 °C (PVC)

+ 100 °C (PPH)
Maksymalna dopuszczalna temperatura zależy od używanych elektrod.

KODY I REFERENCJE

Kod Referencja Opis
135 520 9346/2 PVC Armatura PVC - 2 przyłącza Pg 13,5
135 530 9346/3 PVC Armatura PVC - 3 przyłącza Pg 13,5
135 620 9346/2 PPH Armatura PPH - 2 przyłącza Pg 13,5
135 630 9346/3 PPH Armatura PPH - 3 przyłącza Pg 13,5
135 112 9358 PE Regulowany kołnierz PE do 9346 DN 65
P41 576 Ø 75 PE Zacisk z uchwytem PVC-C

KOMPENSATOR TEMPERATURY

Kompensatory temperatury są do wybory z naszej gamy 9090(DOK. 150-02).
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MONTAŻ ELEKTRODY

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

DEMONTAŻ ELEKTRODY

Postępować w sposób odwrotny, zwracając uwagę, by nie zgubić uszczelki (4).

KALIBRACJA

W celu umieszczenia pojemników z roztworami kalibrującymi, należy się odnieść
do DTR pH i rH metru
Umyć elektrodę czystą wodą.
Odkręcić osłonę ochronną elektrody.
Wprowadzić wspornik elektrody do pojemnika roztworu kalibrującego.
Po fazie kalibracji, zamontować osłonę ochronną, delikatnie ją dokręcając.
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