
pH og Redox/ORP tilbehør
Kabler og prøvevæsker

Stik 9054

Stik 9050

Koaksialkabel 9060

Forgreningsboks 9055

Kalibreringsvæsker

Koaksiale stik (DIN)

Til tilslutning af 9060 kabler til alle pH/mV målere og S7 forbindelsesstik. Dette
patenterede forbindelsesstik har den fordel, at det kan monteres i felten med
kablerne nedenfor, uden andet specialværktøj end en loddekolbe og en
ledningsstripper. Trinene er detaljeret beskrevet i monteringsvejledning 160-01
(9054) og 160-02 (9050).

Varenummer Varenavn Beskrivelse
160 100 9050 DIN stik i metal til pH-måler
160 200 9054 Koaksial endestik til elektrode eller pH-måler

Støbt DIN 9054 stik på koaksialkabel 9060 til pH-målere

Bemærk: Kun den ene ende af kablet er loddet til et stik for at tillade kablet at
passere gennem kabelforskruningerne på el-skabe eller vægskærme.

Varenummer Beskrivelse
160 205 Støbt DIN 9054 stik på 5 meter koaksialkabel 9060 til pH-målere
160 210 Støbt DIN 9054 stik på 10 meter koaksialkabel 9060 til pH-målere
160 220 Støbt DIN 9054 stik på 20 meter koaksialkabel 9060 til pH-målere
160 230 Støbt DIN 9054 stik på 30 meter koaksialkabel 9060 til pH-målere
160 400 Montering af stikket på kablet (ønsket specifik længde)

Koaksialkabel 9060 & Triaksialkabel 9061

Ud over 30 meter kabel anbefales det kraftigt at bruge et triaksialt kabel for at
minimere risikoen for elektrisk støj.
• 9060: Elektrode / pH-målertilslutning til en afstand på mindre end 30 m.

Overhold installationsafstandene mellem strøm- og styrekabler.
• 9061: Elektrodeforbindelse til pH-måleren over en afstand større end 30 m

og/eller hvor der eksistere elektrisk støj.
Sørg for kun at tilslutte den eksterne skærm til jord på pH-målerens side.

Varenummer Varenavn Beskrivelse
160 300 9060 Koaksialkabel 9060 til pH-målere
160 310 9061 Triaksialkabel 9061 med dobbelt afskærmning

Overhold installationsafstandene mellem strøm- og styrekabler.

Forgreningsboks 9055

Kasse: IP 55, 2 stk S7 forbindelsesstik, indersiden afskærmet

Varenummer Varenavn Beskrivelse
160 250 9055 Forgreningsboks (65x50x35 mm)

Prøvevæsker og elektrolytter

Varenummer Varenavn Beskrivelse
160 500 9005 KCl elektrolyt - 500 ml
160 607 9011 pH 7 prøvevæske, 100 ml
160 604 9012 pH 4 prøvevæske, 100 ml
160 609 9013 pH 10 prøvevæske, 100 ml
160 616 9016 200 mV ORP prøvevæske, 100 ml
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