Galvanické kyslíkové senzory
WTW nabízí pro měření rozpuštěného kyslíku tři různé
modely galvanických kyslíkových senzorů.
Proti polarografickým senzorům nevyžadují čas
k polarizaci. Jsou nenáročné na údržbu, příjemné
na obsluhu, s dlouhou životností a pokrývají všechny
aplikace laboratorních a terénních měření.

FDO® 925
IDS kyslíkové senzory
viz strana 12

G alv an ické kys líko vé s enzory
• Okamžitá připravenost k měření
• Jednoduchá kalibrace ve vzduchu
v kalibrační nádobce

DurOx® 325
pouze pro ProfiLine kapesní a přenosné
přístroje a Multi 350i
Membránou krytý galvanický
kyslíkový senzor
•
•
•
•
•
•
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Teplotní kompenzace
Provozní doba cca 6 měsíců
na jednu náplň elektrolytu
Nízké nároky na proudění kapaliny
Vodotěsný senzor (IP 68 – 2 bary)
Včetně kalibrační nádobky OxiCal®-D
Standardně s ochranným košem SK-D
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StirrOx® G

Membránou krytý galvanický
kyslíkový senzor

Samomíchací kyslíková sonda
– současné míchání a měření

•
•

•

pH

Příslušenství
Pro kyslíkové senzory jsou k dispozici různé kalibrační
a přechovávací nádobky.

Kyslíková sonda (v ceně kyslíkové sondy je vždy zahrnuta příslušná souprava pro regeneraci a údržbu sondy)

Obj. číslo

StirrOx® G

Samomíchací kyslíková sonda pro stanovení obsahu kyslíku v Karlsruher lahvích (KF 12) a ve
Winklerových lahvích (NS 19), včetně OxiCal®-ST kalibrační a přechovávací nádobky

201 425

CellOx® 325

Galvanická kyslíková sonda s kalibrační a přechovávací nádobkou OxiCal®-SL, vodotěsným
konektorem, kabelem 1,5 m

201 533

DurOx® 325-3

Galvanická kyslíková sonda s OxiCal®-D kalibrační nádobkou, vodotěsným konektorem, kabelem 3 m

201 570

Kalibrační a přechovávací nádobky, další kyslíkové sondy a jejich
příslušenství viz ceník
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Software

Obj. informace
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ý
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•
•

Redox

•

•
•
•
•
•

Teplotní kompenzace
Dlouhá provozní doba – až 6 měsíců na
jednu náplň elektrolytu
Vysoké rozlišení signálu
Rychlá odezva
Vodotěsný senzor (IP 68 – 2 bary)
Včetně kalibrační nádobky OxiCal®-SL
Kontrola netěsnosti membrány

ISE

•

Obsluha jednou rukou pro rychlá
sériová měření
Konstantní proudění kapaliny pro
vysokou reprodukovatelnost
Extrémně nízká vlastní spotřeba kyslíku – pouze 0,008 μg h-1 (mg/l)-1
Včetně kalibrační nádobky
OxiCal®-ST
Teplotní kompenzace
Kontrola netěsnosti membrány

Multiparametry

CellOx® 325

pro všechny inoLab® Oxi
a ProfiLine Oxi 1970i

•

Parametry

Senzory
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