pHX - ReX
Neddoppningsgivare för pH- och
Redoxmätning

n Enkelt handhavande
- Justerbar givarhållare som gör det lätt att
montera och demontera givaren.

n Lågt underhållsbehov
- Lätt att byta elektrod på plats.
- Som komplement finns automatisk
renspolning.

n Stort mätomfång
- 0 - 14 pH eller +/- 2000 mV

n Enkel och snabb kalibrering
- pH givaren: Kalibrering utföres mot
buffertlösningar med pH 4.00, 7.00 och 10.00.

pH- och Redoxgivare pHX och ReX
för kontinuerlig mätning av pH eller Redoxpotential. pH används
Applikationer:
både i förfällning och efterfällning. Redox används i Bio-P, SBRpH-justering, optimering och utsläppskontroll.
Cerlic CBX är en slamnivåmätare för säker detektering av
TS-halt för bästa driftekonomi i avvattning och/eller rötning.
och ytbehandlingsprocesser.
Redox; styrning av returslamflöde och denitrifikation i aktivslam.
sedimenterat eller förtjockat slam samt för applikationer där
CBX är inbyggd i ett rostfritt apparatskåp för installation i
man mäter en gränsyta i ett flytande medium.
varierande miljöer. Den har automatisk renspolning av både
Slamnivåmätaren
mäter slamnivå från 0 upp till 8 m. Genom att
givare och kabel vilket betyder att underhållet är litet. KommuTeknisk data
övervaka slamnivån i sedimenteringsbassänger kan slamflykt till
nikation med RS485 för anslutning till centralenheten BB2 eller
efterföljande
Ett annat användningsområde
är att överordnat
system.
Inbyggd
fläkt
med
värmeelementmot
möjliggör
Material steg undvikas.
SIS2343
Armatur och klämfäste.
Syrafast stål
som gör
givaren
mer
motståndskraftig
korrosion
somhög
t ex svavelväte
och andra frätande ämnen.
styra slamnivån i förtjockare så att slammet håller
jämn och
utomhusmontage.
Givartopp
PVC
Vikt

1,8 kg
Teknisk data

Anslutning
10 m
Matningsspänning

5-polig M12-kontakt, Polyuretankabel
230V/50Hz (115V/60Hz)

Effektförbrukning
Mått

Max 450 W, Ø
Max
W i mm.
viloläge
28 x101085

Spolanslutning IP 65
Kapslingsklass

½” utv. gänga
Dammtätt och spolsäkert.

Spoltryck
Max temperatur

Min. 2 bar, Max 6 bar
Temperaturen på buffert och mätmedia kan ställas in manuellt för kompensering
för elektrodens temperaturdrift.
Max
IP65

+60 °C

Kapslingsklass

220

Ø 50

170
att de kan
OmgivningstempRS 485 Fältbuss
-20 - +50°C Givarna är intelligenta, dvs all information lagras i givaren. Detta medför
Interface
300
220
förkalibreras på fabriken i Stockholm.
(option) BNC
Högohmig anslutning till pH-givaren.
Vikt
21 kg

Yttermått,
apparatskåp
Max.
neddoppningsdjup

Serielänk RS485
Larmrelä (2AGlaselektrod
slutande) med teflondiafragma och gelreferens.
pH - Komb. elektrod

Utgångar
Mätprincip
Ingångar
Mätområde
Mätområde
Mätprincip
Givarmaterial
Kabel
Mätnoggrannhet

Redox KombSkrapvakt/Trigingång
elektrod Platinaelektrod med keramikdiafragma och gelreferens.
0 - 10 m
Med hjälp av BB2:s funktionspH 0..14 pH
Lodning med optisk givare
Redox +/- 2000 mV
tangent får man även tillgång
t
ill max-,
min- och medelvärde för
SS2343, fönster
av BK7-glas
de senaste 24 tim.
220
400

Linjäritet
Isolation

560

90

30cm
cm(D), 40 cm (B)
40 cm (H), 22

Max
Ø 50
170
300

250

Max
100

90

560

34
250

Max
100
34

Skärmad 4-ledare, hölje av PUR, längd 11 m
+/- 1,5% FS,400
max 500 volt 220
400

Renspolningsautomatik

Option: Givarna förses 400
med
spolmunstycke och PVC-slang

400
400

Tillbehör

Monteringsskena Ø 28 mm
Montageplåt i natureloxerad
aluminium.
Magnetventil för renspolning max
6 Bar.
O2X DUO
Signalkabel 10 m
CBX
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C81C1SE10

omvandlar givarens signal till standardiserade utgångssignaler,
övervakar gränsvärden (hög-/låglarm) och styr automatisk
rengöring för givare som har den funktionen. BB1/BB2 används
också för mätvärden, diagnostisk information och inställningar

C60B1SE19

BB1/BB2 Centralenhet Samtliga givare i vår X-serie kan fritt
kombineras och kopplas till en centralenhet; BB1/BB2. Den har 2 st
4-20 mA utsignaler som standard, dessa kan kombineras med
ytterligare 2 st 4-20 mA utsignaler eller busskommunikation.
BB1 hanterar en givare och BB2 upp till fyra. Centralenheten

