
PERACETİK ASİT
SENSÖR

ORAKEL Perasetik Asit Sensörleri reaktif kullanmayan, son derece 
kararlı, bakımları azaltılmış ve kullanım ömrü maliyetlerini azaltan 
membran cihazlardır.

ANA ÖZELLİKLER

- Kimyasal reaktif olmaması, daha düşük sahip olma 

maliyeti anlamına gelir

- Kararlı ve güvenilir

- Tüm içme, proses ve tuzlu sular için uygundur

- Bakımlar arasında 6 aya kadar
- 15 yıla kadar ömür

NASIL ÇALIŞIR

Membran amperometrik ORAKEL Perasetik Asit 
Sensörü yükseltilmiş bir uygulamalı potansiyelde 
çalışan, böylece sıfır sapmayı ortadan kaldıran iki 
elektrotlu bir sensördür.

Eşsiz tasarımı, hiçbir reaktif veya tampon 
gerekmediği ve kalibrasyonun basit bir nokta 
(sıfır gerekli değil) işlemi olduğu anlamına gelir.

UYGULAMALAR

Artık CH'yi ölçmek için bir gereksiniminiz olan her 
yerde3,CO3H için uygun bir uygulamadır.ORAKEL 
Perasetik Asit Sensörü.

- Parasetik asit dozaj kontrolü

- Durulayıcılar

- CIP tesisleri

- Şişe yıkayıcılar

- Deniz suyu

- İçme suyu

Güvenilirlik ve kullanım kolaylığının en önemli 
olduğu yerlerde çalışmak için özellikle uygundur.

İletkenlik asitleri tolere edilebilir, ancak su 
herhangi bir tensit içermemelidir.

www.detectronic.org/orakel
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OTO TEMİZLEME MÜLKİYET MALİYETİ

Numunede katı birikmesinin muhtemel olduğu kağıt 
hamuru ve kağıt, gıda hazırlama ve atık su gibi 
uygulamalarda,ORAKEL Perasetik Asit Sensörü 
Operatör müdahalesi gerektirmeyen tüm 
avantajlarla düzenli aralıklarla kendini otomatik 
olarak temizleyecek şekilde donatılabilir.

Azaltılmış bakım, kalibrasyon ve yedek parça 
gereksinimleri ile, ORAKEL Perasetik Asit 
Sensörleri tartışmasız en uygun maliyetli 
parasetik asit analizörleridir.
Çoğu durumda sensör, CH dozunu kontrol edebilir.3
,CO3Perasetik asit ayar noktasını korumak için akış 
hızlarını, pompa hızlarını veya valf konumlarını 
otomatik olarak ayarlayarak H. Otomatik dozlama, 
reaktif maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir ve 
kontrol düzeyini artırabilir.

Bkz. otomatik yıkama ayrıntılar için veri sayfası.

TEKNİK ÖZELLİK

Tip Yeniden Polarizasyon Süresi

Yaklaşık 15 dakika.Membran kaplı, amperometrik iki 
elektrotlu sistem. Tepki Süresi

T90: yaklaşık 180 saniye.Menzil
0-200mg/l, 0-500mg/l, 0-2000mg/l, 
0-5000mg/l, 0-10000mg/l.

Sıfır Noktası Ayarı
Gerekli değil.

Çözünürlük kalibrasyon
Cihazda, analitik belirleme ile.0.1mg/l, 0-1mg/l, (ppm) prob 

aralığına bağlı olarak.
Ev materyalleri
PVC, paslanmaz çelik.

Yeniden üretilebilirlik

<%1
Boyutlar
Çap yaklaşık 25 mm, uzunluk 190 mm.Maksimum Çalışma Basıncı

0,5 bar, basınç darbesi veya titreşim yok.
Bakım Aralıkları

Akış hızı Membran: 12 ay
(su kalitesine bağlı olarak).Yaklaşık 0,5l/dk (min 0,25l/dk), küçük akış 

hızı bağımlılığı verilmiştir. Elektrolit: 3-6 ay (su 
kalitesine bağlı olarak).Sıcaklık aralığı

0-45°C (ölçüm suyunda buz kristali yok). parazitler
CI2 karışmaz.Sıcaklık Telafisi

Entegre bir sıcaklık sensörü ile 
otomatik olarak.

Ö3 2500 kez hassasiyetle ölçülür. CIO2 da 
ölçülür.

pH Aralığı
pH1'den pH6'ya kadar.

Hidrojen Peroksit 0.005 kez hassasiyetle 
ölçülür.

İlk Polarizasyon Zamanı
Yaklaşık 60 dakika.

> %1 Sülfürik, Nitrik veya Fosforik asit.

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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