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A U T O M A T I O N

Används tillsammans med lämplig pH/redox elektrod för pH eller redox-
mätning i ett delflöde. Armaturen kan användas för 1-3 elektroder med 
anslutningen PG 13,5

Ansluts via G ½” A, för att mäta pH värdet i ett förbiströmmande 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.

Det är lämpligt att montera en handventil före armaturen för att 
strypa in ett litet flödesuttag. Det räcker att vattnet sakta passerar 
mätelektroden.

Elektroden kan demonteras under drift.

Tekniska data

Material
Hus PP (polypropen)

Behållare Makrolon® (PC, polykarbonat) 
alternativt PP (option)

Temperatur 0 — +90°C

Max Tryck 1 bar vid 90°C 
6 bar vid 25°C

Elektrodanslutning PG 13,5 för 1 — 3 elektroder

Anslutning ½” A gänga

Tillbehör
pH-elektrod för rena, kalla eller jonsvaga mätmedia L7781

Påfyllbar pH-elektrod för rena, kalla och jonsvaga mätmedia L9080

pH-elektrod för smutsiga beläggande media L8281

pH-elektrod för hårt slitande media och/eller höga pH värden H8281

Redox elektrod pt8281

Kablage till pH-(redox) kombinationselektroder, 5, 10 m 9901/10
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Färgkodad teknisk buffert i plastflaska

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

LC4004K 4,00 gul flaska 250 ml

LC7004K 7,00 grön flaska 250 ml

LC1004K 10,0 röd flaska 250 ml

Vid behov av större volymer buffert så finns 500 ml och 1 l flaskor

500 ml i praktisk flaska där man trycker fram den mängd som ska användas

160408-CD pH4 flaska 500 ml

160708-CD pH7 flaska 500 ml

160908-CD pH9 flaska 500 ml

161008-CD pH10 flaska 500 ml

 
1 liters flaskor

170401 pH4 flaska 1 liter

170701 pH7 flaska 1 liter

170901 pH9 flaska 1 liter

171001 pH10 flaska 1 liter


