
pH SENSÖRÜ

aralığı ORAKEL pH Sensörleri herhangi bir sulu çözeltinin çevrimiçi pH'ını 
ölçün. Reaktif kullanmayan, son derece stabil olan ve daha az bakım ve daha 
düşük ömür maliyetlerine sahip entegre referanslı ve otomatik sıcaklık 
kompanzasyonuna sahip kombinasyon cam elektrotlardır.

BUNU BENZERSİZ YAPAN NEDİR

NS pH5 elektrot, referansın numune bileşenlerinden 
kontaminasyonunu önlemek için çift bağlantılı bir 
referansa sahiptir. Bu tasarım, elektrota sıradan 
elektrotlara kıyasla daha uzun bir ömür sağlar (3 yıla 
kadar). Elektrot ayrıca, geleneksel ampul şeklindeki 
camdan daha dayanıklı olan yarı şekilli bir cam ölçüm 
yüzeyine sahiptir. Piyasada daha yüksek fiyatlara 
hakim olmalarına rağmen, bu sensörler daha uzun 
ömürleri ve daha düşük bakım gereksinimleri ile 
daha uygun maliyetlidir, tipik olarak sadece iki veya 
üç ayda bir kalibrasyona ihtiyaç duyarlar.

pH5 ve pH6 çok düşük iyonik güçlü sular veya 
yüksek sıcaklık uygulamaları gibi zor 
uygulamalara karşı özellikle hassastır.
pH1 - pH3 daha ucuz, daha geleneksel 
kombinasyon elektrotlarıdır.

UYGULAMALAR

PH'ı ölçmek için bir gereksiniminiz olan her yerde, 
aşağıdakiler için uygun bir uygulamadır: ORAKEL Sistemi.

Tipik uygulamalar:
- uzak siteler
- Soğutma kuleleri

- Gıda hazırlamak

- Kağıt fabrikaları

- Kimyasal olarak zorlu uygulamalar

Seri, özellikle güvenilirliğin ve kullanım 
kolaylığının en önemli olduğu yerlerde çalışmak 
için uygundur. Bir alan neredeORAKEL pH 
Sensörleri excel, çok düşük iletkenlik veya ultra 
temiz suda pH ölçümündedir.

www.detectronic.org/orakel
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HIZLI SEÇİM KILAVUZU

pH1 pH2 pH3 pH5 pH6
İçme suyu

Atık su

Havuz/Spa

İşlem

Kazan besleme suyu

Tek Açık Akış Hücresi

Çift Açık Akış Hücresi

Üçlü Açık Akış Hücresi

Kapalı Akış Hücresi

Otomatik temizleme (flow hücre)

Autoclean Daldırma (daldırma)

Otomatik Temizleme Ekleme (boruda)

Line Tee'de

Küpeşte

Kaynak Saplaması

BNC
bağlayıcı

yerleşik
kablo

yerleşik
kablo

yerleşik
kablo

yerleşik
kablo

bağlayıcı

Standart Kablo Uzunluğu 1m 3m 6m 6m 6m

dalgıç*

Dahili Sıcaklık

Maksimum sıcaklık 80°C 80°C 80°C 100°C 100°C

Otomatik Sıcaklık
Tazminat

İletkenlik > 100 µS/cm > 100 µS/cm > 100 µS/cm > 100 µS/cm > 300 µS/cm

Kavşak noktası Bekar Bekar Çift Çift Çift

yaşam beklentisi
(uygulamaya bağlı)

12-18
aylar

12-18
aylar

12-18
aylar 3 yıl 18 ay

Arka/Ön İplik ¾" NPT ¾" NPT ¾" NPT ¾" NPT ¾" NPT
(sadece geri) (ön arka) (ön arka) (ön arka) (ön arka)

* Probun, kablonun direğin içinden geçerek korunacak 
şekilde bir direğin ucuna daldırılması önerilir.

Ö
ze

lli
kl

er
M

on
ta

j S
eç

en
ek

le
ri

U
yg

ul
am

al
ar

VE
Rİ

 S
AY

FA
SI



OTOMATİK YIKAMA

OTO TEMİZLEME OTOMATİK YIKAMA HÜCRESİ OTO TEMİZLEME

NS ORAKEL pH Sensörü ürün yelpazesi, 6 ay boyunca 'operatör 

müdahalesi olmadan' tüm avantajlarıyla kullanıcı tanımlı 

aralıklarla kendini otomatik olarak temizleyecek donanıma sahip 

olarak gelebilir.

Numunede katı birikmesinin muhtemel 
olduğu uygulamalar.
otomatik yıkama otomatik temizlemeli boru versiyonunda 

daldırma ve vidalama dahil hat içi ve hat içi versiyonlar için 

mevcuttur.NS otomatik yıkama özellikle yiyecek hazırlamada, kağıt 

hamurunda ve kağıtta ve diğer birçok alanda yararlıdır

KURULUM

NS ORAKEL pH Sensörleri çeşitli yardımcı akış hücrelerine ve kendi kendini temizleyen cihazlara monte edilebilir.

TEK AÇIK
AKIŞ HÜCRESİ

ÇİFT AÇIK
AKIŞ HÜCRESİ

ÜÇLÜ AÇIK
AKIŞ HÜCRESİ

TEK KAPALI
AKIŞ HÜCRESİ

HAT TEE'DE
(vidalamak)

HAT TEE'DE
(hızlı bağlantı)

KAYNAK SAPLAMASI
(vidalamak)

www.detectronic.org/orakel
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TEKNİK ÖZELLİK

pH1 pH2 pH3 pH5 pH6
Tip Birleşik referans ve ölçüm elektrodu

Ag/AgCl
jel dolu

Ag/AgCl
jel dolu

Ag/AgCl
jel dolu

Ag/AgCl
jel dolu

Ag/AgCl
jel doluReferans Türü

pH Aralığı 0-12 0-14 0-13 0-14 0-14

Eğim %95-102 %95-102 %95-102 ≥ %97 ≥%97

Basınç Aralığı 0-7 Bar 0-7 Bar 0-7 Bar 0-7 Bar 0-7 Bar

İç direnç ≤135 Mohm ≤150 Mohm ≤130 Mohm <150 Mohm <150 Mohm

Tepki Süresi pH2'den pH12'ye kadar olan adımın %95'i <5s pH2 ila pH12 arasındaki adımın %95'i ≤3s

Sıcaklık aralığı 0-80°C - 5-80°C 0-80°C 0-100°C 0-100°C

İletkenlik > 100µS/cm > 100 µS/cm > 100 µS/cm > 100 µS/cm > 300 µS/cm

ıslak yüzey PVC/cam PVC/cam PVC/cam RYTON/cam RYTON/cam

Kavşak noktası Tek jelleşmiş Tek jelleşmiş Çift jelleşmiş Çift jelleşmiş Çift jelleşmiş

Kablo uzunluğu 1m 3m 6m 6m 6m

Raf ömrü 12 ay 12 ay 12 ay 12 ay 12 ay

ATC - PT100 PT100 PT100 PT100

Tahmini Ömür
(uygulamaya bağlı) 12-18 ay 12-18 ay 12-18 ay 3 yıl 18 ay

Garanti 3 ay 3 ay 3 ay 6 ay 6 ay

ORAKEL SİSTEMİ

NS ORAKEL Sistemi nihai 
sıvı ölçüm ürün 
yelpazesidir.

- Ekran grafiği
- Kolay gezinme için 9 düğme

- Güvenli web sitesi görüntüleme seçeneği mevcut

- 4-20mA ve Modbus çıkışları mevcuttur

- Çok dilli seçenekler

Gerçekten ısmarlama ve 
maliyet için çeşitli özellikleri 
ölçmek için eklenebilen çok 
çeşitli sensörlere sahip 
modüler bir sistem olarak 
oluşturulmuştur.
etkili çözüm.

- Standart olarak 2 sensöre kadar bağlanır; 16 
sensöre kadar genişletilebilir

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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