
Če ORP sondo namestite ob dotoku vode, lahko z njo merite tudi vmesno 

onesnaženje vode. Nadzor dinamike ORP v okolju biološkega filtra ribogojnice 

je zelo pomembno. Podobno kot sonda XB2-S tudi sonda XB3-S uporablja 

zunanjo posodo za dovajanje elektrolitov v želeju in referenčni sistem na 

več ravneh, ki preprečuje zastrupitev sonde z morsko vodo in podaljša njeno 

življenjsko dobo.
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Sonda XB3-S meri potencial redukcije oksidacije. ORP je indikator deleža 

oksidacije in reduktivnih snovi v raztopini. Sonda ima glavo iz nerjavečega jekla 

z možnostjo zamenljivih elektrod in ohišje z vgrajeno elektroniko 

ter vzdržljivim kablom. Merjenje ORP je pomemben parameter za kakovost 

vode in je ustrezno v primerih kombiniranja akvakulture in akvaponike, kadar 

določene vrste rastlin zahtevajo določene (ali ustrezne) pogoje za rast.

Učinkovito in preprosto izvajanje
meritev v ribogojnicah

Cloud

Posoda

IFF

Diagram lokacij 

znotraj montaže 

ribogojnice 

Struktura

Zaščita elektrod
proti rasti biološke
inkrustacije

Visoko vzdržljiv ščit
za uporabo bodisi v sladki,
ali pa v slani vodi 

Dolga 
življenjska
doba

Minimalni
operativni
stroški

Nano-filter, ki
preprečuje rast
mikroorganizmov 

Plin

Voda

IFF PROBE
XB3-S

Razvoj in proizvodnja profesionalnih elektronskih naprav že 30 let.

www.iffman.si



Napajanje Zunanji vir; 18 ÷ 35 V DC/ 30 mA

Izhodni signal 4 ÷ 20 mA

Razpon meritve temperature  -20 ÷ 120 °C

Natančnost meritve temperature ± 0,2 °C; ± 1dig.

Domet meritve napetosti -1200,0 ÷ 1200,0 mV

Natančnost meritve napetosti ± 0,01 %; ± 1 dig.

Senzor vhodne odpornosti za ORP 1012 Ω

Razpon operativne temperature 0 ÷ 50 °C

Razpon temperature pri shranjevanju -20 ÷ 70 °C

Razpon tlaka 0 do 1 bar (0 ÷ 10 m vodni stolp)

Kompenzacija temperature samodejna -10 ÷ 110 °C

Ocena zaščite IP 68

Dimenzije 270 x 36 mm

Dimenzije (zaboj) 320 x 200 x 75 mm

Material Nerjaveče jeklo 1,4404; PVC-U black; PUR (kabel)

Osnovni tehnični podatki

Sistem vključuje

Rezervna elektroda Elektronika
in ohišje sonde

Kabel
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