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pH/redox genomströmningsarmatur, NPED1
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Används tillsammans med lämplig pH/redox elektrod för pH eller redox
mätning i ett delflöde. Armaturen kan användas för 12 pH/redox
elektroder med anslutningen PG 13.5.

Armaturen har inbyggd jordningselektrod och flödesindikator.

Ansluts med slang 6×8 mm, för att mäta pH värdet i ett förbi
strömmande media. Detta kan ske genom ett uttag från ett 
större rör där man låter ett delflöde passera genom armaturen 
och rinna till avlopp, bassäng eller dylikt. 

En handventil medföljer i leveransen för montage på 
slang ledningen till armaturen. Det räcker att vattnet 
sakta passerar mätelektroden.

Elektroden kan demonteras under drift.

Tekniska data

Material
Hus PP (polypropen)

Behållare SAN (styrenakrylnitril)

Max tryck 5 bar

Max temperatur 50 °C

Elektrodanslutning PG 13,5 för 12 elektroder

Beställningsnummer
Artikelnummer Beskrivning

GAEPG/NPED1 Genomströmningsarmatur för två elektroder, med fäste

NPED42 Genomströmningsarmatur för två elektroder inkl flödesvakt, med fäste

Tillbehör
pHelektrod för rena, kalla eller jonsvaga mätmedia L7781 HD

pHelektrod för hårt slitande media och/eller höga pH värden H8281 HD

pHelektrod för smutsiga beläggande media L8281 HD

Påfyllbar pHelektrod för rena, kalla och jonsvaga mätmedia L9080

Redox elektrod Pt8281 HD

Kablage till pH(redox) kombinationselektroder, 3, 5, 10 och 25 m
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Färgkodad teknisk buffert i plastflaska

En praktisk 250 ml flaska där man trycker fram den mängd som ska användas.

Beteckning pH Färg
LC 4004 K 4,00 gul

LC 7004 K 7,00 grön

LC 1004 K 10,0 röd

Tillbehör
pHelektrod för rena, kalla eller jonsvaga mätmedia L7781 HD

pHelektrod för hårt slitande media och/eller höga pH värden H8281 HD

pHelektrod för smutsiga beläggande media L8281 HD

Påfyllbar pHelektrod för rena, kalla och jonsvaga mätmedia L9080

Redox elektrod Pt8281 HD

Pt1000 Temperatursensor för NPED1, kabel 0,5 m, förskruvningar PG13,5+M16 30073019

Pt1000 Temperatursensor för NPED1, kabel 2,0 m, förskruvningar PG13,5+M16 30073020

Kablage till pH(redox) kombinationselektroder, 3, 5, 10 och 25 m

Temperatursensor


