
9336
Rør til pH pH og redox følere

• Beskyttende holder
• Simpel kalibreringsrutine
• Til 1 elektrode med PG 13,5 gevind
• Justerbar nedsænkningsdybde
• Lavet af PVC, PPH eller PVDF

ANVENDELSE

- Måling af pH eller redox potentiale (ORP: Oxidation-Reduction Potentiale) i
bassiner, åbne kanaler eller beholdere.

BESKRIVELSE

9336 røret bruges til at placere og beskytte måleelektroden. Den gør det muligt at
udføre pH kalibrering uden risiko for at knække elektroden.

Som standard er 9336 røret fremstillet af PCV, PPH eller PVDF. Ø 50 mm. En
justerbar flange eller kravefastgørelse gør det muligt at placere føleren i korrekt
højde.

For at lette kalibreringen af elektroden kan beskyttelsen fjernes. Sidstnævnte er
velegnet til standard prøvebeholdere: 9011 / 9012 / 9013 / 9015. Det er ikke
nødvendigt at holde føleren i prøvevæsken under kalibrering. Prøvevæsken og
føleren er skruet tæt sammen og kan stå på gulvet. Dette fjerner muligheden for
spild og ødelagte følere.

Tilknyttede elektroder:
De tilhørende elektroder kan vælges fra vores pH - Redox dokumentation (Dok.
150-01). Røret 9336 kan kun bruges til elektroder med PG 13.5 gevindforbindelse.

TEKNISKE EGENSKABER

Nedsænkningsdybde 1 m (Kan laves fra 0.3 m til 3 m efter ønske)
Materiale PVC, PPH eller PVDF
Omgivende tryk Atmosfærisk tryk
Tilslutningsboks PBT plast med glasfiber forstærkning – IP 65
Kabeludgang PE 9
Fiksering PE flange 9358, justerbar højde efter ønske

eller PE krave med Ø 50 mm
Temperaturgrænser 0... +55 °C (PVC)

0... +100 °C (PPH eller PVDF)

Tilbehør:
- PE flange 9358, justerbar højde, til rør med Ø 50 mm (9336 og 9337)
- Vippende skovl, lavet af PPH

CE-mærket: Enheden opfylder de lovmæssige krav i de gældende
EU-direktiver.
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BESTILLINGSINFORMATION

Varenr Varenavn Beskrivelse
130 150 9336 PVC PVC rør, 1 meter, til 1 elektrode
130 250 9336 PPH PPH rør, 1 meter, til 1 elektrode
130 350 9336 PVDF PVDF rør, 1 meter, til 1 elektrode

130 114 9338 PVC
PVC rør, 1 meter, til 1 elektrode inklusiv
vippende skovl, lavet af PPH

Tilbehør
130 112 9358 PE Justerbar flange til rørene 9336/9337, Ø50 mm
Reservedele

130 113 9338 Vippende skovl
Vippende skovl i PPH med
holder til rør 9336

130 155 9336 PVC BDS Holder af PVC, til 1 elektrode
130 255 9336 PPH BDS Holder af PPH, til 1 elektrode

Bemærk: Bunden af røret inkluderer en elektrodeholder (7), en O-ringstætning (8),
en løs møtrik på elektrodeholderen (9) og en beskyttende bund (10) .

KOMPONENTER

1) : Koaksialkabel 9060, bestilles separat
2) : Kabeltilslutning på følerhoved
3) : Forbindelse 9054, bestilles separat
4) : O-ringsforsegling til hovedboks
5) : Forlængerrør
6) : Elektrode, bestilles separat
7) : Elektrodeholder
8) : O-ringsforsegling til forlængerrør
9) : Løs møtrik på elektrodeholder
10) : Beskyttet ende
11) : Låseskrue
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