
Przeznaczenie: monitorowanie, kontrolowanie pH i poziomu potencjału Redox 

AUTOMAT
DOZUJĄCY EFka 265

CECHY 
PRODUKTU

WYPOSAŻENIE

• Kompaktowy system łatwy w montażu i obsłudze

• Monitorowanie oraz kontrolowanie pH i poziomu potencjału Redox w basenie

• Urządzenie wyposażone jest w kontroler cyfrowy, pracujący zgodnie z
ustawionymi parametrami progowymi

• Posiada dwie perystaltyczne pompki 4l/h, elektrody pH i Redox ze
złączem BNC i uchwyty

• Dwa uchwyty elektrod z zaciskiem DN50 do bezpośredniej instalacji elektrod

• Elektroda Redox z czujnikiem platynowym, 2.5 m kablem i złączem BNC

• Elektroda pH z 2.5 m kablem i złączem BNC

• Roztwory kalibracyjne pH i Redox, butelki 90 ml (pH4, pH7 i 220 mV)
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• Dwa standardowe zestawy do pomp perystaltycznych, zawierające:
- nypel ssący i zawór wtryskowy GZ¹/₂”
- przezroczysty wężyk PCW, 4x6 do ssania, 2 metry
- półsztywny wężyk PE, 4x6 do wtrysku,  2 metry

• Śruby i zatyczki do instalacji w ścianie

• Instrukcja obsługi

WYPOSAŻENIE

PARAMETRY OPIS PARAMETRY

Wejścia pH/ Redox dostępne na złączach BNC, impedancja wejściowa > 10^12 Ω

Zakres wartości pH: 0.00 do 14.00, Redox: 0 do 1000 mV, 0 do 100°C (opcjonalnie)

Dokładność lepsza niż 1% na pełnej skali

Powtarzalność lepsza niż 0,2% na pełnej skali

Zasilanie standardowe 230V~, 50 Hz (inne wersje na życzenie); 20W

Bezpiecznik F1A 5x20 (230V~)

Konfiguracja dwa poziomy konfiguracji (standardowy i zaawansowany)

Wyjście przekaźnikowe NO/NC, konfigurowalny styk dla ostrzegania (opcjonalnie)

Wyświetlacz duży alfanumeryczny, dwurzędowy (x 16 znaków), LCD, 
z podświetleniem

Pompy dozujące przepływ: 4 l/h, ciśnienie: 1 bar

Materiał
PP wzmocnione włóknem szklanym - głowica pompy i złączki, 

Santopren (silikon na życzenie) - rurki wewnętrzne, 
PBT - uchwyt rolki, Delrin (posiada naturalną smarowność) -  rolki. 

Maks. wysokość ssania: 1,5 m

Wejścia LEV dwa niezależne wejścia dla czujników poziomu, dostępne na złączach, 
akceptuje styk SPDT 5 V/ 5 mA

Wejście FLOW jedno wejście, które może być użyte do podłączenia zarówno stycznika 
pompy filtra lub czujnika przepływu (styk SPDT 5V/ 5 mA)

Port szeregowy RS232, dostępny na zewnętrznym złączu (opcjonalnie)
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OPIS PARAMETRY

Otoczenie
temperatura przechowywania: 20 do 60 °C

temperatura pracy: 10 do 40 °C
RH maks. 90% bez kondensacji

Obudowa samogasnące tworzywo sztuczne z panelem przednim z poliestru

Instalacja instalacja naścienna przy użyciu dostarczanych śrub i zatyczek

Zabezpieczenie IP - 65

Waga ok. 4 kg

Wymiary 290 x 280 x 175 mm

NAZWA

TEBAS Economic pH/Redox model EFka265

TOWARY DODATKOWE DO TEBAS ECONOMIC EFka265:

Czujnik przepływu

Obejma na rurę 50 mm GW ½" elektroda pH 
dla montażu wtrysków chemii (potrzebne 2 szt.)

KOD

1236003

Lanca ssąca 416694

14040

656350

PARAMETRY 

DANE

CZĘŚCI ZAMIENNE DO TEBAS ECONOMIC EFka 265:

Elektroda pH

Elektroda Redox 81092221

80092221

Wężyk pompy

Wtrysk dozujący gwint ½ cala 416632

96000130

Wężyk dozujący 6 mm 8701001


