
Вымярэнне рН вады з’яўляецца важным параметрам якасці вады. 

Зонд XB2-S выкарыстоўваецца для вымярэння pH у стандартным 

дыяпазоне (0–14 pH) для прымянення ў прэснай і салёнай вадзе. Ён 

складаецца з галоўкі з нержавеючай сталі з магчымасцю замены 

электродаў, корпуса з убудаванай электронікай і трывалага кабеля.

Кожнаму вiду рыб для аптымальнага развіцця патрабуецца пэўнае 

значэнне рН. Павышэнне рН прыводзіць да ператварэння NH4+ у таксічны 

неразмежаваны NH3, што прыводзіць да гібелі рыбы. У залежнасці ад 

вiду гадуемай рыбы, для забеспячэння аптымальнага значэння рН можна 

выкарыстоўваць вымяральныя зонды XB2-S. Гэты зонд, размешчаны 

на ўваходзе, дазваляе выявіць забруджванне заборнай вады. Зонд 

выкарыстоўвае знешні рэзервуар з гелем-электралітам і шматузроўневую 

даведачную сістэму, якая прадухіляе атручэнне зонда марской вадой і 

падаўжае тэрмін яго прыдатнасці.
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Крыніца сілкавання Знешняя крыніца; 18 ÷ 35 V DC/ 30 mA

Выхадны сігнал 4 ÷ 20 mA

Дыяпазон вымярэння тэмпературы -20 ÷ 120 °C

Дакладнасць вымярэння тэмпературы ± 0,2 °C; ± 1 пам.

Дыяпазон вымярэння - pH; mV 1,000 ÷ 14,000 pH; -1200,0 ÷ 1200,0 mV

Дакладнасць вымярэння - pH; mV ± 0,01; ± 0,01 %; ± 1 пам.

Уваходны супраціў для датчыка pH 1012 Ω

Тэмпературная кампенсацыя аўтаматычны, ручны -10 ÷ 110 °C

Дыяпазон працоўных тэмператур  0 ÷ 50 °C

Дыяпазон тэмператур захоўвання -20 ÷ 70 °C

Дыяпазон ціскаў ад 0 да 1 бар (0 ÷ 10 м вадзянога слупа)

Датчык тэмпературы Ni 1000

Клас бяспекi IP 68

Памеры 270 x 36 мм

Памеры (скрынка) 320 x 200 x 75 мм

Матэрыял нержавеючая сталь 1,4404; PVC-U black; PUR (кабель)

Асноўныя тэхнічныя параметры

Запасны электрод Электроніка
і корпус зонда

Кабель

Сістэма ўключае ў сябе
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