
KLOR
SENSÖR

NS ORAKEL aralığı Artık Klor Analizörleri, Artık Klor Kontrolörleri 
ve Artık Klor Monitörleri Değişen pH'a karşı duyarsız, reaktif 
kullanmayan, son derece kararlı ve bakım gerektirmeyen, tüm yaşam 
maliyetlerini en aza indiren membran cihazlarıdır.

NASIL ÇALIŞIR

Membranlı amperometrik klor sensörleri, sıfır 
sapmayı ortadan kaldıran üçüncü bir referans elektrot 
ile güçlendirilmiştir. Eşsiz tasarımı, pH düzeltmesinin 
genellikle gerekli olmadığı ve reaktifleri tamamen 
ortadan kaldırdığı anlamına gelir. Son teknoloji 
potansiyostatik kronoamperometrik içermeyen klor ve 
toplam klor sensörlerine ek olarak,ORAKELartık klor 
analizörleri yelpazesi, ihtiyacınız olan tüm işlevselliğe 
ve daha fazlasına sahiptir!

UYGULAMALAR

NS ORAKEL Klor Sensörü serisi, özellikle güvenilirliğin 
ve kullanım kolaylığının en önemli olduğu yerlerde 
çalışmak için uygundur.

Su Arıtma Uygulamaları
- Klor Dozajı
- Soğutma kuleleri

- Gıda hazırlamak

- Kağıt Fabrikaları

- Uzak Siteler
- İkincil KlorlamaKlor Sensörü Seçenekleri

- Serbest Klor - Toplam Klor - Serbest Klor 'sıfır'

pH KOMPANZASYONU CO2 TAMPONLAMA

Yüksek ve değişken pH'lı bazı uygulamalar için pH 
kompanzasyonu, klor okumalarının doğruluğunu 
iyileştirebilir. pH kompanzasyonunun geçerli olması 
için, en yüksek kalitede pH sensörleri ile ve pH'ta 
kullanılanlar gibi değişken pH'a karşı duyarlılığı 
azaltılmış klor sensörleri ile yapılmalıdır.ORAKEL 
Klor analizörleri yelpazesi.

pH kompanzasyonuna bir alternatif CO 
kullanımıdır.2 pH'ı, numunenin pH'ındaki 
değişikliklerin klor okumasını etkilemeyecek 
şekilde bastırmak için.
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OTOMATİK YIKAMA KURULUM

NS ORAKEL Klor Sensörü Opsiyonel Autoflush'ı kullanarak 
operatör müdahalesi gerektirmeyen tüm avantajlarla 
kullanıcı tanımlı aralıklarla kendini otomatik olarak 
temizleyecek donanıma sahip olarak gelebilir.

NS ORAKEL Klor Sensörü çeşitli yardımcı akış 
hücrelerine ve kendi kendini temizleyen cihazlara 
monte edilebilir. Lütfen detayları sorunuz.

Autoflush özellikle gıda 
hazırlama, kağıt hamuru ve 
kağıt, atık su ve numunede 
katı madde birikmesinin 
muhtemel olduğu birçok 
uygulamada kullanışlıdır.
Daha fazla bilgi için Otomatik Yıkama 

veri sayfasına bakın.
Tek Kapalı Akış
Klorlu Hücre

Tek Açık Akış
Klor ileOtomatik Yıkama Sistemi

TEKNİK ÖZELLİK

Tip
Membran kaplı potansiyostatik 
kronoamperometrik üç elektrotlu sistem.

pH Aralığı
pH 4'ten pH 9'a kadar.

İlk Polarizasyon Zamanı
2 saat.Ölçüm

Toplam klor veya serbest klor. Yeniden Polarizasyon Süresi

30 dakika.Menzil
0.01-2mg/l, 0.01-5mg/l, 0.01-10mg/l, 
0.01-20mg/l ve 0.5-200mg/l (yalnızca ücretsiz).

Tepki Süresi
T90: yaklaşık 120 saniye.

Çözünürlük
0.01mg/l (ppm) (0-200mg/l aralıklarında 0.1).

Sıfır Noktası Ayarı
Gerekli değil.

Yeniden üretilebilirlik

±0.05mg/l'den daha iyi.
kalibrasyon
Elektrokimyasal test kiti veya DPD test kiti 

kullanılarak manuel.istikrar
- Ayda %1 (kalibrasyon olmadan). 
Çalışma elektrodu: altın.
Karşı elektrot: paslanmaz çelik. Referans 
elektrot: gümüş/gümüş halojenür

Ev materyalleri
PVC, silikon ve polikarbonat paslanmaz çelik.

Boyutlar
Çap: yaklaşık 25 mm. 
Uzunluk: 175mm.Membran Malzemesi

Mikro gözenekli hidrofilik membran.
Bakım Aralıkları
Membran: yılda bir (su 
kalitesine bağlı olarak). 
Elektrolit: yılda bir
(su kalitesine bağlı olarak).

Akış hızı
Yaklaşık 0,5l/dakika 
(minimum 0,25l/dakika).
Sıcaklık aralığı
0 ila <45°C.
Sıcaklık TelafisiEntegre bir termistör 
tarafından otomatik olarak. hakkında daha fazla bilgi edinmek için Detektronik ORAKEL Sistemive işinize 

nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için iletişime geçin:

Telefon etmek: +44 (0)1282 449 124
E-posta: sales@detectronic.org
Ziyaret: www.detectronic.org

Kayıt ofisi: Detectronic Sınırlı, Regent St, Whitewalls Sanayi Bölgesi, Colne, Lancashire BB8 8LJ. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır No. 6419526. KDV 
Tescil No. 924 5520 33. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Her hakkı saklıdır.
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