ELETRODO DE pH/ORP
Série 2724-2726
APRESENTAÇÃO
Os Eletrodos de pH/ORP da série 2724-2726 apresentam um design patenteado de eletrodos e utiliza o
conector DryLoc® patenteado à prova de falha. A grande área de junção foi construída para aumentar a eficácia
total de referência e garantir longa vida útil.
O conector DryLoc® com contatos banhados a ouro e resistentes à corrosão facilmente conecta o sensor ao préamplificador 2760 ou os eletrônicos do sistema 2750. O corpo roscado do sensor Ryton® e a escolha de
elementos detectáveis, pH plano, pH, ou ORP plano proporciona uma ampla gama de compatibilidade química
para uma ampla variedade de aplicações.
Existem duas versões de sensores opcionais disponíveis: HF e LC. A resposta rápida da temperatura está
disponível em PT1000 ou um sensor de temperatura 3 KΩ e permite a compatibilidade com todos os
instrumentos pH/ORP da Signet.
Os eletrodos 2724-2726 são sensores de uso geral ideal para uma vasta gama de aplicações. Os sensores
incorporam roscas de ¾” NPT ou ISO 7-1 R¾ para a instalação em tês padrões.

CARACTERÍSTICA
• Design de referência patenteada para um desempenho excepcional;
• Montagem em acessórios padrão da Signet de DN15 a DN100 (. ½ a 4 pol);
• Sensores roscados de ¾” NPT ou ISO 7/1-R 3/4 para uso com tubos em tê redutores DN15 a
DN100 (½ a 4 pol.);
• O projeto especial permite a instalação em qualquer ângulo, mesmo invertido ou horizontal;
• Corpo em Ryton® (PPS) para uma ampla gama de compatibilidade química;
• Conector DryLoc® patenteado com contatos banhados em ouro;
• Resposta rápida da temperatura;
• Vidro resistente a HF disponível para vestígio de HF de ≤2%;
• Sensor de baixa condutividade disponível para líquidos até 20 μS/cm;

APLICAÇÃO
•
•
•
•
•

Água e Tratamento de Águas Residuais;
Sistemas de neutralização;
Controle de raspador;
Monitoramento de Efluentes;
Sistemas de Sanitização;

•
•
•
•

Controle de Piscina e Spa;
Sistemas de Apoio à Vida animal aquática;
Controle do processo;
Torres de resfriamento;

