
*3-2724.090*

3-2724.090    Rev. L  10/16

Signet 2724-2726 ve 2734-2736 Serisi DryLoc pH ve ORP Elektrotları

Türkçe

Signet 2724-2726 ve 2734-2736 Serisi pH ve ORP elektrotları, bakım süresini 
minimuma indirmek ve değeri maksimuma çıkarmak için tasarlanmıştır.
• Özgün DryLoc® konektör hızlı montaj ve altın kaplı kontaklar ile bir o-ring keçeye 

sahip sağlam bir bağlantı sağlar.
• Patentli tasarım, elektrotun kullanım ömrünü artırmak için uzatılmış bir referans 

odası yoluna sahiptir.
• Çok sayıda endüstriyel uygulamaya dayanabilmesi için ıslatılmış malzemeler 

seçilmiştir.
• Çok sayıda montaj özelliği, kurulum esnekliği ihtiyacını karşılar.
• Bu elektrotlar, tanka batırılmış veya benzer bir Signet kurulum bağlantısına monte 

edilmiş ¾ inç NPT veya ISO 7/1 R¾ inç boru bağlantılarına geçirilebilir.
• Programlanabilir Mantık Kumanda Cihazı (PLC), SCADA sistemi veya veri 

yakıt cihazına bir 4 ila 20 mA döngü sağlamak için 2724-2726 veya 2734-2736 
elektrotları, 2750 Sensör Elektronikleri ile birleştirin.

• Daha fazla esneklik ve özgün özellikler için 2724-2726 veya 2734-2736 serisini, 
2750 pH/ORP Sensör Elektronikleri ve yeni 9900 Verici ile eşleştirin.

• Olağanüstü özellikler, opsiyonlar ve ölçümler için dijital (S3L) seri veri çıkışını 
kullanarak altı 2750 pH/ORP Sensörü Elektroniği ile altı adede kadar 2724-2726 
veya 2734-2736 elektrotu bir 8900 Çoklu Parametreli Kumanda Cihazına bağlayın.

• Genel amaçlı uygulamalar için 2724-2726 elektrotlar önerilir.
• Zorlu uygulamalar için 2734-2736 elektrotlar önerilir.
• 2734-2736 elektrotlar, tüm uygulamalarda elektrotun ömrünü uzatmak için gelişmiş 

referans teknolojiler kullanır.

2724 & 2725
2734 & 2735

Düz Cam
Elektrot

2726 & 2736 
Korumalı

Ampul Camı 
Elektrot
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pH ve ORP sensörlerin tespit somunları, aşındırıcı 
maddelerle uzun süreli temas için tasarlanmamıştır. Güçlü 
asitler, yakıcı maddeler ve çözeltiler veya bunların buharları 
tespit somununda arızaya, sensörün yerinden çıkmasına 
ve ekipmanda hasar ve ağır yaralanma gibi ciddi sonuçları 
olabilecek proses sıvısı kaybına neden olabilir. Örneğin 
kaçak veya dökülme sonucu bu tip maddelerle temas eden 
tespit somunları değiştirilmelidir.

1. Kimyasallar veya çözeltileri kullanırken uygun göz, yüz, el, 
vücut ve/veya solunum korumasını kullanın.

2. Takmadan veya çıkarmadan önce:
• Sistemin basıncını alıp havalandırın
• Sensör seviyesi altına kadar tahliye edin.

3. Kullanmadan önce kimyasal uyumluluğu teyit edin.
4. Maksimum sıcaklık/basınç spesifikasyonlarını aşmayın.
5. Ürün yapısını değiştirmeyin.

Dişli bir bağlantı içine takıyorsanız:
6. Bütünlükten emin olmak için dişleri inceleyin. 

Hasarlı dişleri olan bir sensörü takmayın.
7. Endüstri uygulamalarına uygun şekilde proses bağlantı 

dişlerine PTFE bant yapıştırın.
8. Sensörü, proses bağlantısına ELLE SIKIN. ALET 

KULLANMAYIN.

Dikkat / Uyarı / Tehlike
Potansiyel bir tehlikeye işaret eder.
Tüm uyarılara uyulmaması,
ekipman hasarına, yaralanmaya veya ölüme 
neden olabilir

Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) 
Signet ürünlerinin kurulumu ve servisi sırasında 
daima en uygun PPE'yi kullanın.

Basınçlı Sistem Uyarısı
Sensör basınç altında olabilir, takmadan veya 
çıkarmadan önce sistemi havalandırmaya dikkat 
edin. Aksi durum ekipman hasarına ve/veya 
yaralanmaya neden olabilir.

Hand tighten only!

Yalnızca Elle Sıkın
Aşırı sıkmak ürün yivlerine kalıcı hasar verebilir ve 
tespit somununun arızalanmasına yol açabilir.

Alet Kullanmayın
Alet(ler) kullanılması ürüne onarılamayacak 
hasarlar verebilir ve potansiyel olarak garantiyi 
geçersiz kılabilir.

Not / Teknik Notlar
İlave bilgileri veya ayrıntılı prosedürü vurgular.

DO NOT
FREEZE

Dondurmayın
Ürünler sıcaklığa duyarlıdır ve donabilir sıvılar 
içerebilir. pH, ORP ve Klor elektrotlarında donma 
hasarı garantiyi geçersiz kılar.

Georg Fischer ölçüm ürünlerinden Signet serisini satın 
aldığınız için teşekkür ederiz.
Ürününüzü (ürünlerinizi) kaydetmek isterseniz artık aşağıdaki 
yöntemlerden biri ile çevrim içi kayıt olabilirsiniz:
 • Web sitemizi ziyaret edin: www.gfsignet.com ve 
Product Registration Form (Ürün Kayıt Formu) üzerine 
tıklayın. 
 • Bu bir pdf kılavuz (dijital kopya) ise  buraya tıklayınız.

En güncel garanti beyanı için yerel Georg Fischer Satış 
ofisine danışın.
Geri gönderilen tüm garanti kapsamındaki ve dışındaki 
onarımlar, eksiksiz doldurulmuş Servis Formunu içermeli ve 
yerel GF Satış ofisine veya distribütörüne geri gönderilmelidir. 
Servis Formu olmadan gönderilen ürünler, garanti 
kapsamında değiştirilmeyebilir veya onarılmayabilir.
Sınırlı raf ömrü olan Signet ürünleri (örn. pH, ORP, klor 
elektrotları, kalibrasyon çözümleri; örn. pH tamponları, 
türbidite standartları veya diğer çözümler) kutu açılıncaya 
kadar garantilidir, ancak proses veya uygulama hataları (örn. 
yüksek sıcaklık, kimyasal zehirlenme, kuruma) veya yanlış 
kullanım (örn. kırık cam, hasarlı membran, dondurucu ve/veya 
aşırı sıcaklıklar) kaynaklı hasara karşı garantili değildir.

• Bu ürünün kullanılması, operatörün 
bu tip cihaz konusunda eğitim almış 
ve bilgili olmasını gerektirir.

• Operatörler, basınçlı boru 
sistemleriyle ilgili potansiyel riskler 
konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

• Operatörleri, gerekli tüm güvenlik 
prosedürlerine UYMALIDIR.

Garanti Bilgileri Güvenlik Bilgileri

Ürün Kaydı

Kimyasal Uyumluluk
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Threads:
¾ in. NPT or
ISO 7/1 R¾

18.3 mm
(0.72 in.)

95.76 mm
(3.77 in.)

6.35 mm
(0.25 in.)

19.05 mm
(0.75 in.)

25.4 mm
(1.0 in.)

44.45 mm
(1.75 in.)

2724, 2725, 2734, & 2735 Düz Cam Elektrot

8.89 mm
(0.35 in.)

95.76 mm
(3.77 in.)

Threads:
¾ in. NPT or
ISO 7/1 R¾

18.3 mm
(0.72 in.)

19.05 mm
(0.75 in.)

25.4 mm
(1.0 in.)

53.34 mm
(2.1 in.)

6.35 mm
(0.25 in.)

2726 & 2736 Korumalı Ampul Camı Elektrot

Genel
Uyumluluk ...................... 2750 pH/ORP Sensör Elektronikleri, 
                                   2760 pH/ORP ön yükseltici  
                                         (sadece 2724-2726 3K Balco)
pH Sıcaklık Sensörü:
PT1000 ........................... 2750 elektronikleri ile uyumlu
 Bağlantı ...................... PLC, 9900 Verici,  
                                         8900 Çoklu Parametreli Kumanda Cihazı
3 KΩ Balco ..................... 2760 ön yükseltici ile uyumlu
 Bağlantı ...................... 8750 pH/ORP Verici
Proses Bağlantısı ........... ¾ inç NPT, ISO 7/1 R¾ dişler,  
                                   veya Signet akış bağlantıları
Islatılmış Malzemeler
pH (2724 & 2726) ........... Ryton (PPS), cam, UHMW PE, FPM
ORP (2725) .................... Ryton (PPS), cam, UHMW PE, FPM,
                                         Platin
pH (2734 & 2736) ........... Ryton (PPS), cam, PTFE, FPM
ORP (2735) .................... Ryton (PPS), cam, PTFE, FPM,
                                         Platin
Nakliye Ağırlığı ............. 0,25 kg (0,55 lb)
Performans
Verimlilik
2724-2726 ...................... > 97% @ 25 °C'de (77 °F)
2734-2736 ...................... > 95% @ 25 °C'de (77 °F)
• Verim, yeni bir elektrotun "sağlıklılığını" gösterir.
• Verim, 25 °C'de gerçek eğimin (mV/pH), teorik 59,16 mV/pH'lik 
çıkışa karşılaştırılması ile ölçülür.
• %95 ila %100'lük bir verim, 56,20 ila 59,16 mV/pH eğime 
eşdeğerdir.
Ölçüm Aralığı
pH  ................................ 0 ila 14
ORP ................................ ±2000 mV
3-2726-LC ...................... Düşük İletken sıvılar (20 ila 100 µS/cm)
 ≤ 20 µS/cm ................. Doğru topraklanmış bir sistemde akış  
                                   150 ml/dak altında olmalıdır
3-2724-HF, 3-2726-HF, 3-2734-HF, 3-2736-HF:
Hidroflorik aside dayanıklı cam, pH 6 veya altı; eser HF < %2
%2 veya daha altında konsantrasyonlarda hidroflorik asidin, pH 6 ve 
altındaki seviyelerde standart pH camını aşındıracağı uygulamalarda veya 
proses dalgalanmalarının, bu pH seviyelerini geçici olarak düşüreceği 
durumlarda.

Standartlar ve Onaylar
• CE, WEEE, RoHS Uyumlu
•  Kalite kapsamında ISO 9001, Çevresel Yönetim 

kapsamında ISO 14001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
kapsamında OHSAS 18001 uyarınca imal edilmiştir.

    Çin RoHS (Ayrıntılar için www.gfsignet.com adresini ziyaret ediniz)

 FCC Bölüm 15 uyarınca Uygunluk Beyanı Bu cihaz FCC 
 kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki  
 koşula tabidir:
 (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmaz ve
 (2) Bu cihaz, istenmeyen kullanıma yol açabilecek parazit dahil  
 alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
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Maksimum Sıcaklık ve Basınç Derecesi Çevresel Gereklilikler
Çalışma Sıcaklığı
2724-2726* .............................. -10 °C ila 85 °C (14 °F ila 185 °F)
2734-2736* ..............................  10 °C ila 100 °C (50 °F ila 212 °F)
 *3-2724-HF, 3-2726-HF, 3-2734-HF, 3-2736-HF için en iyi   
 performans, 10 °C (50 °F) üstündedir
Çalışma Basınç Aralığı
2724-2726:

• 0 ila 6,9 bar (0 ila 100 psi), -10 °C ila 65 °C'de (14 °F ila 149 °F)
• Doğrusallık Azaltılmış 6,9 ila 4,0 bar (100 ila 58 psi), 65 °C ila 85 

°C'de (149 °F ila 185 °F)
2734-2736:

• 0 ila 6,9 bar (0 ila 100 psi), 10 °C ila 65 °C'de (50 °F ila 149 °F)
• Doğrusallık Azaltılmış 6,9 ila 4,0 bar (100 ila 58 psi), 65 °C ila 100 

°C'de (149 °F ila 212 °F)
Önerilen depolama sıcaklığı
pH/ORP elektrotlar ..................0 °C ila 50 °C (32 °F ila 122 °F)

•  0 °C (32 °F) altındaki sıcaklıklarda taşınması veya 
depolanması durumunda elektrot camı kırılacaktır.

• 50 °C (122 °F) üstündeki sıcaklıklarda elektrotun  
 performans ömrü kısalacaktır.

DO NOT
FREEZE

Boyutlar Spesifikasyonlar
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• 3-2726-LC pH elektrotlar, 100 µS altındaki düşük iletken 
suda kullanılabilir.

• 20 ila 100 µS aralığında kullanıldığında akış aralığı, 1 m/sn 
(3 ft/sn) hızı aşmamalıdır.

• 20 µS altındaki sıvılarda kullanıldığında, akış oranı 150 
ml/dakikayı aşmamalıdır; sensör de iyi topraklanmış bir 
hücreye monte edilmelidir.

3-2750-X,
3-2760-X1

Sıralı
Ön yükseltici

Elektrot

Signet Kurulum Bağlantısı DN15 ila DN100 (½ inç ila 4 inç)

Esnek 
kanalO-ringleri, sistemle 

uyumlu petrol bazlı 
olmayan viskoz 
bir yağ (gres) ile 
yağlayın.

Hand tighten only!

Esnek kanal

PTFE tape

Bağlantı 
(müşteri tarafından temin edilir)Elektrot

3-2750-X, 
3-2760-X
Suya Daldırılabilir 
Ön Yükseltici

O-ringleri, 
sistemle uyumlu 
petrol bazlı 
olmayan viskoz 
bir yağ (gres) ile 
yağlayın.

Hand tighten only!

0°
Horizontal

Yes
Yes Yes

Yes

Yes

Yes

1. Elektrot, herhangi bir açıda 
monte edilebilir.

2. Hava ceplerinden ve tortudan 
kaçının.

3. Bağlantı, elektrotu akışa 
yerleştirmeli, ancak borunun 
tabanına indirmemelidir.

4. Daha fazla kolaylık için bir 
Signet kurulum bağlantısı seçin.

NOT:
Standart bir dişli bağlantıya monte ederken elektrotun sadece 
yataya 60 derecede, yatay konumun aşağısında olması 
gerekir:

See peel & stick warning label on back! 
Attach near sensor

3-2700.615  (B-04/08)

1.   Use appropriate eye, face, hand, body
      and/or respiratory protection when using
      chemicals or solvents
2.   Prior to installation or removal:
        a.  Depressurize and vent system
        b.  Drain below sensor level
3.   Confirm chemical compatibility before use
4.   Do not exceed the maximum              
      temperature/pressure specifications
5.   Do not alter product construction

If installing into a threaded connection:

6.   Inspect threads to ensure integrity.  Do not 
      install a sensor that has damaged threads
7.   Apply PTFE tape to the process connection 
      threads in accordance with industry 
      practices 
8.   Hand tighten the sensor into the process     
      connection.             DO NOT USE TOOLS   

Failure to follow
these instructions may
result in personal injury

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS

5. Elektrotu, indirgeyici t 
bağlantıların içine takmak 
için elektrot gövdesinde ¾ 
inç dişler kullanın.

6. Bütünlükten emin olmak 
için dişleri inceleyin. 
Hasarlı dişleri olan bir 
sensörü takmayın.

7. Endüstri standartlarına 
uygun şekilde proses bağlantı dişlerine PTFE bant yapıştırın.

8. Kurulumu kolaylaştırması için boru tesisatı kurulum 
donanımını, pürüzsüz, iyi işlenmiş dişlerle takın.

9. Gerekirse elektrot ucu çevresinde sıvının korunması için bir 
baskı (kapan) ile boru batırılmalıdır.

10. Elektrotu proses bağlantısına elle sıkın. Elektrotu takmak 
için alet kullanmayın. Anahtar, pense veya benzer aletler 
kullanılması sensör gövdesini aşırı gerecek ve kırılmalara, 
sonucunda da proses sıvısının 
dökülmesine neden olabilir.

DİKKAT:  
Kırık bir sensör bağlantıdan 
kuvvetle dışarı atılabilir, bu da 
ağır yaralanmaya yol açabilir.

11. Güvenlik talimatlarında yapışkan bir 
etiket vardır ve sensörün yakınına 
yerleştirilmesi gerekir.

Tutamak olarak kullanmayın!

• Sarı tespit kapağın takmak için 
alet veya yağlayıcı kullanmayın.

• Aşırı sıkmayın.

PTFE tape

See peel & stick warning label on back! 
Attach near sensor

3-2700.615  (B-04/08)

1.   Use appropriate eye, face, hand, body
      and/or respiratory protection when using
      chemicals or solvents
2.   Prior to installation or removal:
        a.  Depressurize and vent system
        b.  Drain below sensor level
3.   Confirm chemical compatibility before use
4.   Do not exceed the maximum              
      temperature/pressure specifications
5.   Do not alter product construction

If installing into a threaded connection:

6.   Inspect threads to ensure integrity.  Do not 
      install a sensor that has damaged threads
7.   Apply PTFE tape to the process connection 
      threads in accordance with industry 
      practices 
8.   Hand tighten the sensor into the process     
      connection.             DO NOT USE TOOLS   

Failure to follow
these instructions may
result in personal injury

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS
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Failure to follow
these instructions may
result in personal injury

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS

See peel & stick warning label on back! 
Attach near sensor

3-2700.615  (B-04/08)

1.   Use appropriate eye, face, hand, body
      and/or respiratory protection when using
      chemicals or solvents
2.   Prior to installation or removal:
        a.  Depressurize and vent system
        b.  Drain below sensor level
3.   Confirm chemical compatibility before use
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      temperature/pressure specifications
5.   Do not alter product construction

If installing into a threaded connection:

6.   Inspect threads to ensure integrity.  Do not 
      install a sensor that has damaged threads
7.   Apply PTFE tape to the process connection 
      threads in accordance with industry 
      practices 
8.   Hand tighten the sensor into the process     
      connection.             DO NOT USE TOOLS   

Failure to follow
these instructions may
result in personal injury

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS

O-ringleri, sistemle 
uyumlu petrol bazlı 

olmayan viskoz bir yağ 
(gres) ile yağlayın.

OK OKOK

270°

0°

90°

180°

300°240°

YESYES

NO

NO

NO NO

Sıralı Kurulum

Düşük İletkenlik Kurulumu
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Signet pH/ORP elektrotlar, kanalı, yanındaki ön yükseltici veya sensör elektroniklerinin üst kısmındaki ¾ inç dişlere takarak 
tankların içine takılması üzere tasarlanmıştır:
1. Elektrotun üst kısmındaki O-ring, ön yükselticinin içine çok sıkı şekilde oturur. Montaja yardımcı olması için az miktarda 

petrol bazlı olmayan bir yağlayıcı kullanın.
2. Nemin ön yükseltici içine taşınmasını önlemek için kanalı 7,62 cm ila 10,16 cm sızdırmazlık maddesiyle geri doldurun.
3. Elektrotları, periyodik temizlik ve yeniden kalibrasyon amacıyla çıkarmak için yeterince açıklık olan bir konuma monte 

edin.
4. Elektrot camını her zaman tamamen suya batmış durumda tutacak bir konum seçin.

Teknik Not:
• Elektrotu tank çıkışları yakınına, reaktif ekleme 

alanlarından uzağa monte edin.
• Kabloyu borunun veya kanalın içinden geçirmek için ön 

yükselticinin üst kısmındaki ¾ inç dişleri kullanın.
• Sistem bakımı veya depolama sırasında kurumayı 

önlemek için elektrot ucunu pH 4 tampona yerleştirin.

Type Description Type Description
Plastic tees

PVC saddles

Iron
strap-on
saddles

• Available in ½ in. to 4 in. sizes
• PVC, CPVC w/solvent cement socket
• PVDF or PP w/union end fittings

• Available in 2 in. to 4 in. sizes
• Requires 1-7/16 in. hole in pipe

• Available in 2 in. to 4 in. sizes
• Requires 1-7/16 in. hole in pipe

• Available in 2 in. to 4 in. sizes
• Requires 1-7/16 in. hole in pipe
• Install by certified welder only

• Available in ½ in. to 2 in. sizes
• Female NPT ends

• Use for installation in pipes >4 in. (1¼ in. NPT)
• PVC, CPVC, or PVDF versions
• Specify socket or 1¼ inch NPT male threads

Carbon steel
weldolets

Carbon steel
threaded tees

Universal
pipe adapters

Sıralı çıkarma Talimatları:
1. Boru sisteminin basıncını alıp havalandırın.
2. Sistemi sensör seviyesi altına kadar tahliye edin.
3. Çıkarma sırasında güvenlik gözlüğü veya yüz kalkanı 

kullanın. Kimyasallar veya çözeltilerle çalışırken uygun göz, 
yüz, el, vücut ve/veya solunum korumasını kullanın.

4. Sensör bakım için çıkarıldığında yanlışlıkla açılmayı ve 
potansiyel olarak tehlikeli kimyasallara maruz kalmayı 
önlemek için boruya bir Kilit etiketi yerleştirin.

• Bu ürünün kullanılması, operatörün 
bu tip cihaz konusunda eğitim 
almış ve bilgili olmasını gerektirir.

• Operatörler, basınçlı boru 
sistemleriyle ilgili potansiyel riskler 
konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

• Operatörleri, gerekli tüm güvenlik 
prosedürlerine UYMALIDIR.

Su altında kurulumu tamamlamak için kullanıcının 
aşağıdaki donanımı temin etmesi gerekir:
• ¾ inç NPT dişli boru veya kanal
• Kablo tesisatı bağlantı kutusu
• Boru kelepçeleri (hızlı ayrılan tip önerilir)
• Kapalı tanklar için tank flanşı

O-ringleri 
yağlayın

1 2 33 4

7,62 ila 10,16 
cm sızdırmazlık 
maddesiyle 
doldurun

Açık 
Tanklar

Kapalı 
Tanklar

1 2 33 4

2750/2760 Ön Yükselticili 2724-2726 / 2734-2736

Signet Kurulum Bağlantıları

Su Altında Kurulumlar

Sıralı Kurulumdan Çıkarma

Tip TipAçıklama
• 2 inç ila 4 inç boylarda mevcuttur
• Boruda 3,65 cm delik kesin

• Sadece sertifikalı kaynakçı tarafından takılmalıdır

Açıklama

•% inç ila 2 inç boylarda mevcuttur
• Dişi NPT uçlar

• >4 inç (%1 inç NPT) borulara takmak için kullanılır
• PVC, CPVC veya PVDF versiyonlar
• Soketi veya %1 inç NPT erkek dişleri tanımlayın

• 2 inç ila 4 inç boylarda mevcuttur
• Boruda 3,65 cm delik gerektirir

• 2 inç ila 4 inç boylarda mevcuttur
• Boruda 3,65 cm delik gerektirir

• % inç ila 4 inç boylarda mevcuttur
• PVC, CPVC, çözelti çimento soketli
• PVDF veya PP, rakor uç bağlantılı

Plastik 
t-parçalar

PVC seleler

Demir
kayışlı
seleler

Karbon çeliği 
weldolet 

Karbon çeliği 
dişli t parçalar

Evrensel boru 
adaptörleri
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• Elektrotun mV çıkışı, elektrot ve sıvının etkileşimi ile oluşur.
• Elektrot, zamanla boşalan bir jel içerir, bu yüzden sistem doğruluğunu korumak için cihazın düzenli olarak 

yeniden ayarlanması gerekir.
• Kalibrasyon gereği, her bir uygulamaya göre değişir, ancak elektrotun ömrü genellikle tutarlıdır.
• Yeni sistemlerde boşalma trendini belirlemek için bir bakım kaydı tutun.
• mV kalibrasyonu, iki noktalı bir prosedürdür.
• Signet, özellikle bu amaç için hazırlanmış pH tamponu çözeltileri sunar.
• pH tampon çözeltileri, çözeltilerde toz olmaması ve kalibrasyon prosedüründe durulama suyu ile 

seyreltilmemiş olması kaydıyla bir gün içinde birden fazla sensörü kalibre etmek için kullanılabilir.
• Elektrottan tampon çözeltilerini durulamak için temiz su kullanın.
• Gün sonunda tüm tampon çözeltilerini atın.
• pH sensörü kabul edilebilir sınırlar dahilinde kalibre edilemiyorsa elektrotu temizleyip tekrar kalibre edin.
• Kalibrasyon sonuçları, kabul edilebilir sınırlar dışında kalıyorsa sensör boşalmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
• Tampon çözeltilerini ve tükenmiş elektrotları atarken yerel atık imha yönetmeliklerini takip edin.

• ORP ölçümleri nispi değerlerdir ve çoğu uygulamada tek noktada ayarlar yeterlidir.
• Kalibrasyon, Zobell çözeltisi, Light çözeltisi veya kinhidronla doyurulmuş pH tamponları gibi ORP test çözeltileri kullanarak 

yapılmalıdır (Tablo 3). Kinhidron, ORP elektrotu tarafından ölçülen bir oksitleyicidir.
• Zobell çözeltisi, Signet pH cihazındaki Otomatik Kalibrasyon işlevi ile uyumlu değildir.
• Yeni bir ORP elektrotu, listelenen değerleri ±25 mV ölçer.
• Ofset 50 mV'yi aşıncaya kadar ORP elektrotu işlevseldir.
• Ofseti 50 mV üstünde ölçülen bir elektrot temizlenmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
• Kinhidronlu ORP çözeltileri çok dengesizdir ve uzun süre havaya maruz kaldığında doğru değer vermeyebilir. Bu çözeltilerin bir saat 

içinde atılması gerekir.
• Kalibrasyon çözeltilerini, yerel, ulusal ve federal yönetmeliklere göre atın.
• Sensörlerden tampon çözeltilerini durulamak için temiz su kullanın.

ORP elektrotları bir sıcaklık sensörü içermez, bu yüzden tek gereken sistem kalibrasyonu, elektrokimyasal ayardır. 

pH elektrotunda sistemin kalibre edilmesini gerektiren iki işlev vardır:

Elektrokimyasal pH ve mV Oranı

Sıcaklık

Elektrokimyasal ORP ve mV Oranı

pH değeri nötrden (7 pH) veya sıcaklık, 25 ºC'den uzaklaştıkça elektrokimyasal çıkış etkilenir.
*   Örnek: pH 5'te, sıcaklığın 25 °C olması durumunda elektrotun mV çıkışı etkilenmez.
** Sıcaklık 15 °C'ye düşerse elektrot çıkışı, 0,06 pH birimi kadar kaydırılacaktır.

Sıvıdaki sıcaklık değişimleri kaynaklı pH hatası
°C pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 pH 12
15 0.15 0.12 0.09 **0.06 0.03 0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15
25 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15
45 0.3 0.24 0.18 0.12 0.06 0 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3
55 0.45 0.36 0.27 0.18 0.09 0 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45

• Elektrotun sıcaklık çıkışı (3K Balco veya PT1000 RTD'den) sadece bir kez kalibre edilmelidir. Yeni bir elektrot takıldığında işlemin 
tekrarlanmasına gerek yoktur.

• Sıcaklık ölçümünün, elektrokimyasal ölçümü üzerinde önemli bir etkisi olduğundan, pH/mV kalibrasyonundan önce daima yeni pH 
elektrotlarındaki sıcaklık çıkışının kalibre edilmesi gerekir.

 NOT: Tüm Signet vericiler ve kumanda cihazları, otomatik sıcaklık dengelemesi içerir.

Zobell 
çözeltisi

Light 
çözeltisi

4 pH tampon, 
kinhidronlu*

7 pH tampon, 
kinhidronlu*

ORP, 20 °C'de 268 mV 92 mV

ORP, 25 °C'de 228 mV 469 mV 263 mV 86 mV

ORP, 30 °C'de 258 mV 79 mV*50 mL'lik pH 4 ve 7 tamponu, 1/8 g 
kinhidron ile doygunlaştırın.

Tablo 3:
ORP test çözeltileri

Table 0

Elektrot eğimi, mV'nin pH 
birimlerine oranıdır.

25 °C'de teorik eğim, pH 
başına 59,16 mV'dir.

Teorik mV değerleri, 
25 °C'de

pH mV

2 +295.8

3 +236.64

4 +177.48

5 +118.32

6 +59.16

7 0

8 –59.16

9 –118.32

10 –177.48

11 –236.64

12 –295.8

Tablo 2

pH Sistem Kalibrasyonu

ORP Sistem Kalibrasyonu
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Sorun Önerilen Çözüm

Sert Kaplamalar

Seyreltilmiş bir asit çözeltisi kullanın (%5 veya altında HCl çözeltisi). Elektrot, pH değeri 7 pH 
veya üstünde olan uygulamalarda kullanılırsa elektrotu 2-5 dakikalığına suya batırın.

Elektrot, pH değeri 7 pH veya altında olan uygulamalarda kullanılırsa seyreltilmiş bir alkali 
çözeltisi (%5 veya altında NaOH çözeltisi) kullanın, elektrotu 2-5 dakikalığına suya batırın.

Ayrıntılı temizlik için değişimli olarak asitli ve alkali çözeltilere batırmak gerekebilir.

Yumuşak Kaplamalar Elektrota, bulaşık deterjanı gibi yumuşak bir deterjan püskürtün veya içinde sertçe sallayın. 
Klorlu ağartma da kullanılabilir.

Yağlı veya Organik 
Kaplamalar

Elektrota, yumuşak bir deterjan veya yapı malzemesini aşındırmayacak uygun bir çözelti 
püskürtün veya içinde sertçe sallayın. (izopropil alkol veya benzeri)

ORP Platin Kaplaması Elektrot yüzeylerine hafifçe kağıt havluyla silin.

Temizlik Sonrası
Temizledikten sonra elektrotu daima suyla durulayın.

Temizledikten sonra elektrotu en az 10 dakikalığına pH 4 tampona (varsa KCl içeren) batırın.

pH/ORP elektrotlar pillere benzer, zamanla ve kullanımla eskirler.  
Aşağıdaki bilgiler, elektrot ömrünü maksimum düzeye çıkarmaya yardımcı olacaktır.

Genel İpuçları:
• Kritik pH sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak için yedek elektrotlar mevcuttur.
• Cam yüzeyin nemlenmesini azami düzeye çıkarmak için kutudaki elektrotları düz veya dik (elektrot ucu aşağıda) saklayın.
• Cam yüzeyi her zaman ıslak tutun.
• Sistem bakımı dönemlerinde sensör ucunu pH 4,0 tampona batırın.
• Sensör kurursa sensör ucunu 24 ila 48 saatliğine pH 4 tampona batırın, ardından elektrotu yüzey çatlakları, şişme veya renk 

bozukluğu açısından gözle inceleyin.
• Şiddetli oranda kurumuş elektrotları normal çalışma düzeyine döndürmek mümkün olmayabilir.
• Yüksek sıcaklıklar, güçlü asitler ve kostikler, elektrokimyasal tepkimeleri artıracak ve elektrotun eskimesini hızlandıracaktır.
• Cam veya bağlantı yüzeylerindeki kaplamalar (örn. gres), daha uzun tepki süresine ve yanlış ölçüme neden olur.
• Elektrot ucunu kesinlikle iyonsuz (DI) suda saklamayın. Proses dışında olduğunda camı ıslak tutmak için pH 4 tampon 

çözeltisini kullanın.
• Elektrotu kesinlikle 0 °C (32 °F) altındaki sıcaklıklarda saklamayın veya kurumasına izin vermeyin.
• Cam elektrot yüzeyini kesinlikle kazımayın veya zımparalamayın.
• Kazara kırılmayı önlemek için cam elektrik yüzeyleriyle dikkatle çalışın.

• Elektrot tarih kodu, elektrotun imalat tarihini 
gösterir.

• Elektrotlar en kısa sürede kullanıma 
sokulmalı ve iki yıldan uzun süre kutuda 
tutulmamalıdır.

• Zaman içinde depolanan çözelti (elektrot 
ucunu örten "körükte" bulunur) buharlaşacak 
veya kaçak yapacak, bu da hassas algılama 
ucunun ve referans bağlantısının kurumasına 
neden olacaktır.

• Kuru bir elektrotu yeniden nemlendirmek için 
24 ila 48 saatliğine pH 4 tamponda bekletin.

• 2 yıldan eski elektrotlar hala çalışabilir, ancak 
yeniden nemlendirmek daha uzun sürecektir.

• Yenileme, şiddetli oranda kurumuş 
elektrotlarda etkili olmayabilir.

Rakam = Yıl
5 = 2010
6 = 2011
7 = 2012
8 = 2013
9 = 2014
0 = 2015
1 = 2016
2 = 2017
3 = 2018
4 = 2019
5 = 2020
6 = 2021

Harf = Ay
N = Ocak
M = Şubat
L = Mart
K = Nisan
J = Mayıs
H = Haziran
G = Temmuz
F = Ağustos
E = Eylül
D = Ekim
C = Kasım
B = Aralık

K4
K4

Örnek: K8 = Nisan 2013'te imal edilmiştir

Elektrot Tarih Kodu

Elektrot Bakımı ve Uygulaması

Temizlik



Mfr. Parça No. Kod Açıklama
3-2724-00 159 001 545 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, düz, PT1000, ¾ inç NPT**
3-2724-01 159 001 546 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, düz, PT1000, ISO 7/1 R¾**
3-2724-10 159 001 547 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, düz, 3K Balco, ¾ inç NPT
3-2724-11 159 001 548 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, düz, 3K Balco, ISO 7/1 R¾
3-2724-HF-10 159 001 771 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, düz, 3K Balco, ¾ inç NPT
3-2724-HF-11 159 001 772 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, düz, 3K Balco, ISO 7/1 R¾
3-2726-00 159 001 553 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, PT1000, ¾ inç NPT**
3-2726-01 159 001 554 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, PT1000, ISO 7/1 R¾**
3-2726-10 159 001 555 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, 3K Balco, ¾ inç NPT
3-2726-11 159 001 556 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, 3K Balco, ISO 7/1 R¾
3-2726-HF-00 159 001 549 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, ampul, PT1000, ¾ inç NPT**
3-2726-HF-01 159 001 550 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, ampul, PT1000, ISO 7/1 R¾**
3-2726-HF-10 159 001 551 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, ampul, 3K Balco, ¾ inç NPT
3-2726-HF-11 159 001 552 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, ampul, 3K Balco, ISO 7/1 R¾
3-2726-LC-00 159 001 557 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, Düşük İlet, PT1000, ¾ inç NPT**
3-2726-LC-01 159 001 558 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, Düşük İlet, PT1000, ISO 7/1 R¾**
3-2726-LC-10 159 001 559 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, Düşük İlet, 3K Balco, ¾ inç NPT
3-2726-LC-11 159 001 560 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, Düşük İlet, 3K Balco, ISO 7/1 R¾
3-2725-60 159 001 561 Elektrot + Hafıza Çipi, ORP, düz, 10 KΩ ID, ¾ inç NPT
3-2725-61 159 001 562 Elektrot + Hafıza Çipi, ORP, düz, 10 KΩ ID, ISO 7/1 R¾
3-2734-00 159 001 774 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, düz, PT1000, ¾ inç NPT**
3-2734-01 159 001 775 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, düz, PT1000, ISO 7/1 R¾**
3-2734-HF-00 159 001 776 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, düz, PT1000, ¾ inç NPT**
3-2734-HF-01 159 001 777 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, düz, PT1000, ISO 7/1 R¾**
3-2736-00 159 001 778 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, PT1000, ¾ inç NPT**
3-2736-01 159 001 779 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, ampul, PT1000, ISO 7/1 R¾**
3-2736-HF-00 159 001 780 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, ampul, PT1000, ¾ inç NPT**
3-2736-HF-01 159 001 781 Elektrot + Hafıza Çipi, pH, HF dirençli, ampul, PT1000, ISO 7/1 R¾**
3-2735-60 159 001 782 Elektrot + Hafıza Çipi, ORP, düz, 10 KΩ ID, ¾ inç NPT
3-2735-61 159 001 783 Elektrot + Hafıza Çipi, ORP, düz, 10 KΩ ID, ISO 7/1 R¾

2724-2726 ve 2734-2736 pH/ORP Elektrotları

Aksesuarlar ve Yedek Parçalar
3-2750-1 159 000 744 Bağlantı Kutulu Sıralı Sensör Elektronikleri
3-2750-2 159 000 745 Bağlantı Kutulu ve Kolay Kalibrasyonlu Sıralı Sensör Elektronikleri
3-2750-3 159 000 746 Suya Daldırılabilir Sensör Elektronikleri, 4,6 m (15 ft) kablo, ¾ inç NPT dişler ile
3-2750-4 159 000 842 Suya Daldırılabilir Sensör Elektronikleri, 4,6 m (15 ft) kablo, ISO 7/1 R¾ dişler ile
3-2750-7 159 001 671 pH Elektronikleri, Dijital (S3L), 4,6 m (15 ft) kablo
3-2760-1 159 000 939 Suya Daldırılabilir Ön Yükseltici, ¾ inç NPT dişler ve 4,6 m (15 ft) kablo ile
3-2760-2 159 000 940 Suya Daldırılabilir Ön Yükseltici, ¾ inç ISO dişler ve 4,6 m (15 ft) kablo ile
3-2760-3 159 000 941 Suya Daldırılabilir Konektör, 4,6 m (15 ft) kablo ve ¾ inç NPT dişler ile
3-2760-4 159 000 942 Suya Daldırılabilir Konektör, 4,6 m (15 ft) kablo ve ISO 7/1 R¾ dişler ile
3-2760-11 159 001 367 Sıralı Ön Yükseltici, ¾ inç NPT dişler ve 4,6 m (15 ft) kablo ile
3-2760-21 159 001 368 Sıralı Ön Yükseltici, ¾ inç ISO dişler ve 4,6 m (15 ft) kablo ile
3-2760-31 159 001 369 Sıralı Konektör, 4,6 m (15 ft) kablo ve ¾ inç NPT dişler ile
3-2760-41 159 001 370 Sıralı Konektör, 4,6 m (15 ft) kablo ve ISO 7/1 R¾ dişler ile
3-2759 159 000 762 pH/ORP Sistemi Test Cihazı (adaptör kablosu ayrı satılır)
3-2759.391 159 000 764 2759 DryLoc Adaptör Kablosu (2750 ve 2760 ile kullanım için)
3-0700.390 198 864 403 pH Tampon Kiti (toz halindeki 4, 7, 10 pH tamponun her birinde 1, 50 mL oluşturur)
3822-7004 159 001 581 pH 4 tampon çözeltisi, pint (16 oz) (473 ml)
3822-7007 159 001 582 pH 7 tampon çözeltisi, pint (16 oz) (473 ml)
3822-7010 159 001 583 pH 10 tampon çözeltisi, pint (16 oz) (473 ml)
3822-7115 159 001 606 ORP kalibrasyonu için 20 gramlık şişede Kinhidron
3-2700.395 159 001 605 Kalibrasyon kiti: 3 Polipropilen bardak; kutu, bardak standı olarak kullanılır, 1 pint pH 4,01, 1 pint pH 7,00
3-8050.390-1 159 001 702 Tespit Somunu, Değişim Kiti, NPT, Valox®
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