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Tekniset tiedot

Pidätämme oikeuden jatkuvasti parantaa tuotteitamme ja tehdä muutoksia 
esitettyihin teknisiin tietoihin ja mittoihin ilman etukäteisilmoitusta

Yleistä

Kehittynyt ja ainutlaatuinen phix compactin rakenne tekee 
ph:n mittaamisen paljon aiempaa helpommaksi ja lähes 
kaikki perinteisen ph-mittauksen varjopuolet on saatu 
eliminoitua. Kompakti rakenne mahdollistaa phix compactin 
helpon asentamisen putkilinjoihin ja avoimiin altaisiin. 

Yksi tärkeimmistä innovaatioista on myös yksinkertainen 
2-johdin 4 – 20 ma:n liitäntä, joka mahdollistaa kommuni-
kaatioyhteyden asetuksia varten, elektrodin diagnostiikan ja 
vianetsinnän sekä kalibroinnin. myös uusi kaksoisliitoselek-
trodi on kehitetty phix compactia varten, jossa on pienempi 
impedanssi, suurempi elektrolyytin tilavuus, suurempi 
liitospinta-ala ja pidempi käyttöikä kuin perinteisissä ph-
elektrodeissa. 

Uudet elektrodit soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi 
jätevedessä, juomavedessä ja matalan ionikonsentraation 
vesissä.

Ominaisuudet

• saatavilla 4 – 20 ma:n ulostulolla ph:lle ja Redoxille tai 
kahdella galvaanisesti erotetulla 4 – 20 ma:n ulostulolla 
sekä ph:lle että lämpötilalle.

• pHix® Compact on täysin vesitiivis ja kestää 5 bar staat-
tisen paineen.

• ei tarvetta sovitteille tai kaapeleille – elektrodien kytken-
nät, lähetin ja kaapeli ovat kaikki yhdessä paketissa.

• sisäänrakennettu lämpötila-anturi.
• pHix® Compact ion valmistettu kestävästä Rytonista® 

(PPs) ja ruostumattomasta teräksestä (316 ss).
• pHix® Compact voidaan liittää suoraan 4-20 ma:n sil-

mukkasyötteiseen PLc:en tai näyttöyksikköön.
• automaattinen elektrodinvalvonta.
• Kommunikaatiomahdollisuus kaikkien ohjelmoitavien 

parametrien valintaan.
• 6 metrin kaapeli
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Standardiliuoskalibrointi

TILTCAL kalibrointi:

Sähköliitännät

 

 Nro.: Nimi: Väri: Kanava:

 1 maa (ei mitään) 

 2 + 12-30 V Dc 1 musta ph tai redox signaali 

 3 - 4-20 ma 2 musta Ulostulo 1 

 4 + 12-30 V Dc harmaa  ma_Lämpötilasignaali 

 5 - 4-20 ma Ruskea Ulostulo 2

➀
➁
➂
➃
➄

standardiliuoskalibrointi aktivoidaan joko 
kääntämällä lähetin ylösalaisin tai kääntämällä 
kalibrointirengasta, joka aktivoi magneettisen 
releen lähettimen sisällä.

standardiliuoskalibrointi voidaan myös akti-
voida PLc:ltä 4 – 20 ma:n viestillä

Standardiliuoskalibro-
inti kalibrointirengasta 
kääntämällä:

1: Huuhtele elektrodi. 2: Kytkinrengasta kääntämällä 
valitaan haluttu standardi-
liuos (4, 7 tai 10).

3: pHix® Compact upotetaan 
standardiliuokseen. Nol-
lapiste ja kalibrointisuora 
säätyvät automaattisesti.

4: pHix® Compact on käyt-
tövalmis!

1: Huuhtele elektrodi. 2: Käännä pHix Compact 
ylösalaisin

3: pHix® Compact upotetaan 
Standardiliuokseen. Nol-
lapiste ja kalibrointisuora 
säätyvät automaattisesti.

4: pHix® Compact on käyt-
tövalmis!

230 VAC 
lähde 

MJK virtalähde  515
MJK Digitaalinen näyttö  531

pHix Compactin kaapeli

12-30 VDC lähde

4-20 mA mA:n signaali

L 
N

pHix® Compact on joko 1 tai 2 x 4 – 20 ma:n signaalin ulostuloa ja PUR kaape-
lissa on täten vastaavasti 3 tai 5 johdinta: 

➀

➁

➂

Lisävarusteet

Jännitelähde (tyyppi 515), 
tilausnro. 200100.

Silmukkasyötteinen digitaalinen 
näyttö (tyyppi 531), 
tilausnro. 200125.

230 V AC digitaalinen näyttö 
(tyyppi 533) sisäänrakenne-

tulla 24 V:n jännitelähteellä ja 
kahdella relelähdöllä hälytyksiä, 

säätöä jne. varten, 
tilausnro. 200130.
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Mitat

Tekniset tiedot

kierre

Voidaan myös toimittaa
kierre

pHix® Compact
Käyttöjännite: 2-johdin, 12 - 30 V Dc

Lämpötila-alue: - 20 … + 80 °c

materiaali: Ryton® (PPs)
Kotelointi: IP 68

sisääntulo, ph ja mV: 0 -14 ph / - 1000 … + 1000 mV

sisääntulo impedanssi, ph: 

sisääntulo impedanssi, ref.:

> 2 × 1012 Ω
> 2 × 1012 Ω

Lämpötilakompensointi: sisään rakennettu sensori, - 20 ... + 80 °c

Ulostulo 4 - 20 ma ph / mV / lämpötila

tarkkuus ± 0,01 ph / 1 mV

Lineaarisuus ± 0,01 ph / 1 mV

toistettavuus ± 1 %

Vasteaika n. 10 sekuntia

Kaapelin pituus 6 m

ce hyväksynnät eN50081-1, eN50082-1

Liitoskappaleen kaulus, 
tilausnro. 521409

Lisävarusteet

∅ 50

1000

100

1¼” RG 
(ISO 228-1)

Pidennys yleiskiinnikkeelle, 
tilausnro. 200215

Yleiskiinnike, 
tilausnro. 200205

Sovite upotusasennusta varten, 
tilausnro. 155205

Seinäkiinnike, 
tilausnro. 200210
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Tilausnumerot

MJK Automation ApS 
Byageren 7 
DK-2850 Nærum 
Denmark

Tel +45 45 56 06 56 
Fax +45 45 56 06 46

www.mjk.com
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pHix® Compact

203105 phix® compact ph lähetin ilman elektrodia

203107 phix® compact ph ja lämpötilalähetin ilman elektrodia

203110 phix® compact ph lähetin elektrodilla (160310)
203112 phix® compact ph ja lämpötilalähetin elektrodilla (160310)

203112 phix® compact ph ja lämpötilalähetin elektrodilla (160310)

203120 phix® compact redox lähetin elektrodilla (160312)

Elektrodit

160310 phix® compact ph elektrodi, ph 1 - 14; 0 - 80 °c, 0=4,6 ph

160311 phix® compact ph elektrodi, ph 1 - 14; 0 - 80 °c, 0=7 ph

160312 phix® compact redox elektrodi, 0 - 80 °c

Asennustarvikkeet

155205 sovite upotusasennusta varten, valmistettu haponkestävästä teräksestä

200205 Yleiskiinnike

200210 seinäkiinnike pidennykselle

200215 Pidennys yleiskiinnikkeelle

521409 Liitoskappaleen kaulus

155254 phix® adapteri kelluvalle pallolle - Iso

155255 phix® adapteri kelluvalle pallolle – NPt

Elektrolyytti, puhdistusliuos ja standardiliuos

163010 Kcl (0,5 l)

163020 Pepsiiniliuos (0,25 l)

163030 ph standardiliuossarja, ph 4, ph 7 and ph 10 (6 x 25 ml)

163032 ph standardiliuos, ph 4,00 (1 l)

163034 ph standardiliuos, ph 7,00 (1 l)

163036 ph standardiliuos, ph 10,00 (1 l)

163040 Redox standardiliuossarja, arvo 285 mV (6 x 25 ml)


