
GŁOWICA  ZANURZENIOWA pH GPZ 2000 m.c.e.

ZASTOSOWANIE

Głowica  zanurzeniowa  GPZ 2000 m.c.e.  wraz  z  kompletem 
elektrod  jest  przeznaczona do  pomiaru  pH cieczy i  roztworów 
wodnych.
Głowicę GPZ 2000 m.c.e. zaleca się stosować w procesach,
w których występuje intensywne osadzanie się zanieczyszczeń.

BUDOWA

Głowica jest  wykonana z PCV-U lub PCV-C. Składa się z rury 
osłonowej  φ 75 mm, uchwytu mocującego (np. kołnierza), dolnej 
osłony  napędu  i  elektrod,  adaptera  do  mocowania  elektrod, 
czujnika  oraz  mechanizmu  czyszczenia  sterowanego  poprzez 
układ impulsatorów zasilany napięciem zmiennym 24 V.
Elementem  czyszczącym  jest  tarczka  lateksowa.  Elektroda 
odniesienia  jest  zabudowana  w  zbiorniku  KCl  i  połączona 
z roztworem  badanym  oddzielnym  łącznikiem  elektrolitycznym 
(z regulacją  wypływu  KCl),  takie  rozwiązanie  uniemożliwia  jej 
zanieczyszczenie.

PARAMETRY  TECHNICZNE

Dopuszczalny zakres temperatury cieczy:
- dla wykonania z PCV-U 0 ÷ 60 °C
- dla wykonania z PCV-C 0 ÷ 90 °C

Długość zanurzeniowa L: 
- wykonanie standardowe 1,0 m,
- wykonanie inne 0,5 ÷ 2,5 m 

Dopuszczalne ciśnienie roztworu: 0,1 MPa

Klasa szczelności IP 65

Zasilanie napędu mechanizmu 24 V +10%, 50 Hz, 
czyszczenia 10 A
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SPOSÓB ZAMAWIANIA

Kod  Materiał głowicy
1  PCV-U (do 60 °C)
2  PCV-C (do 90 °C)

Kod  Długość zanurzeniowa L
05  0,5 m
10  1,0 m (standard)
xx  x,x m (maksymalnie 2,5 m)

Kod  Sposób mocowania głowicy
0  bez mocowania
1  uchwyt kołnierzowy
2  obejmy mocujące
3  strzemiączko do głowicy wiszącej
4  wykonanie specjalne

Kod  Osłona na wzmacniacz
0  brak
1  wykonanie z osłoną

Kod Długość kabla połączeniowego
00  bez kabla (dla PP 2000)
05  5 m - standardowy (dla UPM 2000)
xx  długość w metrach - do uzgodnienia (dla UPM 2000)

GPZ 2000 m.c.e. 1 10 1 1 05
GPZ 2000 m.c.e.1101105 – głowica z PCV-U, o długości zanu-
rzeniowej  L = 1,0 m,  mocowana  na  uchwycie  kołnierzowym, 
z osłoną na wzmacniacz, z kablem połączeniowym 5 m

GPZ 2000 m.c.e. Tu wpisz swój kod

Inny przykład oznaczenia:

GPZ 2000 m.c.e.2153005 -  głowica zanurzeniowa z PCV-C, o długości zanurzeniowej 1,5 m,                              
        ze strzemiączkiem do głowicy wiszącej, bez osłony na wzmacniacz, kabel połączeniowy 5 m.

Uwaga!
1. Przy zamawianiu głowicy zaleca się dodatkowo zwiększyć długość rury osłonowej o ok. 0,5 m  ponad  
    powierzchnię gruntu lub podestu - uwzględniając warunki montażu  i eksploatacji.
2. Głowica dostarczana jest z kompletem elektrod i czujników.
3. Impulsator sterujący mechanizmem czyszczącym zamawia się oddzielnie.
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