
Czujniki pH / REDOX

Seria WEL
Seria WEL elektrod firmy Walchem grupuje ekonomiczne elektrody różnicowe pH i REDOX
dla zastosowań przemysłowych. Modularna konstrukcja obejmuje odporny mechanicznie korpus
wykonany z CPVC zawierający elektronikę. Wkład elektrody pH lub REDOX można podłączyć
lub wymienić w ciągu kilku minut bez korzystania z narzędzi. Unikalna cecha wkładów, jaką jest
złącze gwintowe z blokadą oraz uszczelnienie z dwoma o-ringami, zapewnia wodoszczelność
i prawidłowe dopasowanie przy każdej instalacji.

Opcjonalny przedwzmacniacz różnicowy oraz nadajnik 4-20 mA i element odpowiadający
za kompensację wpływu temperatury są ulokowane wewnątrz korpusu, i nie są wymieniane
gdy zachodzi konieczność wykonania wymiany elektrody. Elektroda jest zasilana ze sterownika
do którego jest podłączona, tak iż sygnał jest zawsze wstępnie wzmacniany, bez zagrożenia wyczerpaniem baterii.

Pręt uziemienia roztworu, wykonany z tytanu
i stanowiący integralną część korpusu, umożliwia
korzystanie z różnicowej techniki pomiaru. Pozwala 
to wydłużyć trwałość użytkową elektrody i zapewnia 
niezawodność pomiaru oraz odporność na napięcia
i prądy błądzące, a także problemy z różnicami 
potencjałów uziemienia.

Ciśnienie (psi) a temperatura (°C/°F)

Zwilżane materiały konstrukcyjne

DANE TECHNICZNE
KOD 
KORPUSU

1, 7, A 2, 8, B 3 4 C, E D, F

Zakres 
wejścia

± 1999 mV DC
± 500

mV DC
- 500 do 

1000 mV DC

Zakres 
wyjścia

± 1999 mV DC
Izolowany,

4 do 20 mA DC
Impedancja 
wejściowa

1 x 1013 Ω

Impedancja 
wyjścia

100 Ω Nie dotyczy

Zasilanie
± 5 V DC (± 10 %),
maksymalnie 3 mA

Nie dotyczy
12 do 30 V DC,

maksymalnie 21 mA

Zakres 
temperatur

0 do 70 °C
(32 do 158 °F)

0 do 100 °C
(32 do 212 °F)

0 do 70 °C
(32 do 160 °F)

Ciśnienie 0 do 6,9 bar (0 do 100 psi), zob. wykres zależności ciśnienia od temperatury

Maksymalna
długość 
kabla

305 m
(1000 ft)

6 m
(20 ft)

1219 m (4000 ft)
przy zasilaniu 24 V DC

z kablem 24 AWG

KOD 
WKŁADU

PHH PHB PHF PHLI MVF MVR

Zakres 0 do 14 pH ± 2000 mV

Odpowiedź 90 % w czasie poniżej 5 sekund

Zakres 
temperatur

0 do 50 °C
(32 do 122 °F)

0 do 100 °C
(32 do 212 °F)

10 do 100 °C (50 do 212 °F)

UWAGA: Powyżej 50 °C (122 °F) trwałość użytkowa elektrody ulega
drastycznemu obniżeniu.

Wkład i korpus CPVC
Złącze referencyjne wkładu HDPE
O-ringi FKM
Pręt uziemienia korpusu Tytan
Elektroda wkładu Szkło (pH) lub platyna (REDOX)
Nakrętka, trójnik i złączki Polipropylen wzmocniony włóknem
 do montażu w przepływie  szklanym

KORPUS
1 = korpus z przedwzmacniaczem i automatyczną kompensacją temperatury 

poprzez Pt 1000, kabel 6 m
2 = korpus z przedwzmacniaczem, kabel 6 m
3 = korpus z a.k.t. Pt 1000, kabel koncentryczny 6 m ze złączką BNC
4 = korpus, kabel koncentryczny 6 m ze złączką BNC
7 = korpus z przedwzmacniaczem dla W100/W600/W900, Pt 1000,

kabel 6 m z ocynowanymi końcówkami
8 = korpus z przedwzmacniaczem dla W100/W600/W900,

kabel 6 m z ocynowanymi końcówkami
A = korpus z przedwzmacniaczem dla W100/W600/W900, Pt 1000,

kabel 91 cm z ocynowanymi końcówkami
B = korpus z przedwzmacniaczem dla W100/W600/W900, kabel 91 cm

z ocynowanymi końcówkami
C = korpus z nadajnikiem pH 4-20 mA, wewnętrzny czujnik Pt 1000,

kabel dwużyłowy 6 m z ocynkowanymi końcówkami
D = korpus z nadajnikiem REDOX 4-20 mA, wewnętrzny czujnik Pt 1000,

kabel dwużyłowy 6 m z ocynkowanymi końcówkami
E = korpus z nadajnikiem pH 4-20 mA, wewnętrzny czujnik Pt 1000,

kabel dwużyłowy 91 cm z ocynkowanymi końcówkami
F = korpus z nadajnikiem REDOX 4-20 mA, kabel dwużyłowy 91 cm

z ocynkowanymi końcówkami

DANE DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

WEL ―

wkład korpus styl zamontowania

WKŁAD
PHF = pH, płaska powierzchnia
PHB = pH, bańka
PHH = pH, odporność na fluorowodór (HF)
MVF = REDOX, płaska powierzchnia
MVR = REDOX, styl prętowy
PHLI = pH, płaska, dla zakresu od 10 do 100 µS/cm

STYL ZAMONTOWANIA
1 = montaż zanurzeniowy, gwint 1 cal NPTM na korpusie
2 = montaż w przepływie (trójnik 3/4 cala NPTF)
3 = montaż w przepływie, gwint metryczny

 (1 1/4 cala BSPT)
4 = montaż w przepływie (złączka męska 1 1/4 cala

 NPT)

OMC ENVAG Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
tel. +48 22 8587878, fax +48 22 8587897, e-mail: envag@envag.com.pl  www.envag.com.pl



Seria WDS

Różnicowe czujniki pH i REDOX szeregu WDS firmy Walchem zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę
w zastosowaniach w przemyśle i jednostkach gospodarki komunalnej.

W technice pomiaru różnicowego wykorzystywane są dwie elektrody, z których jedna
odpowiada za pomiar procesowy, a druga za referencyjny. Każda z tych elektrod jest
mierzona różnicowo w odniesieniu do trzeciej elektrody, wykonanej z metalu. Elektroda
referencyjna jest wykonana ze szkła pH, i umieszczona w buforze pH 7 wewnątrz czujnika,
za porowatym, wymiennym kluczem elektrolitycznym. W przypadku zanieczyszczenia
roztworu referencyjnego, lub niedrożności klucza elektrolitycznego, można łatwo wykonać
wymianę. Dzięki brakowi wrażliwości na atak chemiczny, mogący stanowić problem w przypadku
ogniwa referencyjnego Ag/AgCl, elektroda szklana poprawia poziom niezawodności czujnika.

Zestawienie kluczowych zalet

 Wymienny klucz elektrolityczny – wydłuża trwałość użytkową

 Konstrukcja różnicowa, sprawdzona w eksploatacji

 Maks. długość linii transmisji sygnału 915 metrów

 Modele z przedwzmacniaczem Walchem są kompatybilne
ze sterownikami tego samego producenta

 Modele z przedwzmacniaczem konwencjonalnym są kompatybilne
ze sterownikami GLI oraz Aquametrix (Lisle Metrix)

 Odporność na problemy z różnicami potencjałów uziemienia

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka pomiaru

Zakres: od 0 do 14 pH / od -2000 do 2000 mV (REDOX)
Czułość: 0,001 pH / 0,1 mV
Stabilność: 0,03 pH na dobę, bez akumulacji / 2 mV na dobę, bez akumulacji
Temperatura: od -5 do 95 °C (23 do 203 °F)
Automatyczna kompensacja temperatury: nie

1-1/2” NPT

KORPUS
CZUJNIKA,
CPVC

180 mm
(7,10”)

1-1/2” NPT

60 mm (2,4”)
LUZ NA WYJĘCIE

CZUJNIKA,
MONTAŻ

GWINTOWY
OD PRZODU

36,6 mm
(1,44”)

Dane mechaniczne

Materiały zwilżane:
CPVC, ceramika, szkło, EPDM, platyna (tylko REDOX), stop tytan-pallad

Kabel (przedwzmacniacz Walchem) 3x skrętka podwójna, ekranowany
Kabel (przedwzmacniacz konwencj.) 5-żyłowy, ekranowany
Długość kabla 4,6 m (15 ft)
Maksymalna długość kabla 900 metrów (3000 ft)

Zakres temperatur od -5 do 95 °C (23 do 203 °F)
Graniczne wartości ciśnienia 0,7 MPa (100 psi)

przy 65 °C (149 °F)

Czujniki serii WDS (kody modeli WDS-**W, wyłącznie z przedwzmacniaczem 
firmy Walchem) spełniają wymagania normy WE EN 61326-1 dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej.

55 mm (2,14”)

maks.
47 mm 38,1 mm
(1,85”) (1,50”)

PRĘT
UZIEMIENIA
(TYTAN)

 KLUCZ ELEKTROLITYCZNY
6-KĄTNY 15 mm (9/16”)

(CPVC / CERAMIKA)

DANE DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

WDS ―

typ typ
czujnika przedwzmacniacza

TYP CZUJNIKA
PH = czujnik pH
MV = czujnik REDOX

TYP PRZEDWZMACNIACZA
W = przedwzmacniacz Walchem
C = przedwzmacniacz konwencjonalny
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Elektrody pH / REDOX

Elektrody pH / REDOX dla wysokich ciśnień i wysokich temperatur
Elektroda pH o numerze katalogowym 102029 oraz elektroda REDOX, 102963,
zostały zaprojektowane na pracę w środowiskach niedostępnych dla innych
elektrod. W wodzie o temperaturze pokojowej mogą wytrzymywać ciśnienia
nawet do 500 psi. W instalacjach niskociśnieniowych mogą funkcjonować
nawet przy temperaturze 135 °C (275 °F) bez rozmiękczenia.

W każdym przypadku największą trwałość użytkową elektrody pH lub REDOX
można osiągnąć przy pracy w temperaturze pokojowej, natomiast w temperaturach
powyżej 60 °C (140 °F) okres użytkowania ulegnie skróceniu. Niemniej jednak,
jeżeli praca w niskich temperaturach nie jest możliwa, opisane elektrody zapewniają
prawidłowe działanie.

Zestawienie kluczowych zalet

 Wyższa temperatura nominalna

 Możliwość sterylizowania parą

 Wysokie ciśnienie robocze

 Złączka BNC z osłoną, wodoodporny kabel

DANE DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

102027 Dławnica montażowa, stal nierdzewna, 3/4 cala
NPT, wysoka temperatura, montaż zanurzeniowy
(pH / REDOX)

102028 Dławnica montażowa, stal nierdzewna, 3/4 cala
NPT, wysoka temperatura, montaż w przepływie
(pH / REDOX)

102029 Elektroda pH, wysokotemperaturowa, kabel 3 m
102963 Elektroda REDOX, wysokotemperaturowa, kabel 3 m

DANE TECHNICZNE

Cela referencyjna podwójne złącze, Na2SO4 + KCl, Ag/AgCl
Kabel długość 3,05 m, ze złączką BNC
Impedancja membrany (pH) 150 MΩ przy 25 °C (77 °F)
Potencjał zera (pH) 0 mV ± 12 mV przy pH 7
Temperatura robocza od -5 do 135 °C (23 do 275 °F) przy 200 psi (1,38 MPa)
Ciśnienie robocze 500 psi (3,45 MPa) przy 25 °C (77 °F)
Zakres od 0 do 14 pH / -1000 do 1000 mV
Wyjściowy sygnał napięciowy (pH) 58,7 ± 0,3 mV na jednostkę pH
Dryft poniżej 2 mV na tydzień
Błąd sodowy (pH) typowo poniżej 0,5 jednostki pH przy 0,1 Na+ i pH 12,8

Wymiary

Długość: 127 mm (5 cali) x średnica 12 mm (0,47 cala)
Wielkość gwintu dławnicy: 3/4 cala NPTM

Materiały konstrukcyjne

Złącze: PFA
Membrana: szkło (pH i REDOX)
Platyna (REDOX)
Korpus: polimerowy
Dławnica montażowa: stal nierdzewna
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Przedwzmacniacze

Korzystanie z firmowego przedwzmacniacza Walchem umożliwia
pracę z każdą ze standardowych  niewzmacnianych elektrod pH,
REDOX lub jonoselektywnych w połączeniu z firmowym sterownikiem.
Długość linii wzmocnionego sygnału można zwiększyć nawet
do 305 metrów, korzystając z kabla 22 AWG.

W przypadku długich linii kablowych zewnętrzny przedwzmacniacz
jest dostarczany w obudowie do montażu ściennego klasy NEMA 4X,
zapewniającej odporność na działanie czynników środowiskowych.
Elektroda zostaje podłączona poprzez krótki kabel koncentryczny,
a wzmocniony sygnał zostaje skierowany do sterownika. Jeżeli całkowita
długość kabla nie przekracza 6 metrów, wewnętrzny przedwzmacniacz może
zostać zamontowany wewnątrz obudowy sterownika. W takim układzie kabel
elektrody zostaje podłączony bezpośrednio do przedwzmacniacza wewnątrz sterownika.

Zestawienie kluczowych zalet

 Podbicie sygnału umożliwia niezawodną transmisję do 305 metrów poprzez kabel 22 AWG

 W układach ze sterownikiem Walchem opornik symulacji sygnału temperatury nie jest wymagany

DANE TECHNICZNE

Zewnętrzny przedwzmacniacz
nr kat. 191949

Wewnętrzny przedwzmacniacz
nr kat. 191938 (zaciski)

Wewnętrzny przedwzmacniacz
nr kat. 191936 (BNC)

Zasilanie ± 5 V DC (± 10 %), maksymalnie 3 mA

Impedancja wejściowa 1 x 1013 Ω

Podłączenia wejścia 
elektrody pH / REDOX
/ jonoselektywnej

BNC
Kostka zaciskowa

dwupozycyjna
BNC

Podłączenia wejścia 
temperatury

Kostka zaciskowa
3-pozycyjna

Nie dotyczy

Podłączenia sygnału 
wyjścia

Kostka zaciskowa
6-pozycyjna

Złączka 4-pozycyjna, oprzewodowana z kablem 13 cm

Obudowa

NEMA 4X / IP65,
poliamid wzmocniony włóknem

szklanym, montaż ścienny,
dławnice kablowe PG11

Tworzywo światłoutwardzalne bez specyfikacji NEMA – wymagane
zainstalowanie wewnątrz sterownika. Dla nr kat. 191936 użyć złączki
osłonowej BNC na czujniku, dla uniknięcia uszkodzenia sterownika

w wyniku zwarcia.

Wymiary
(dług. x szer. x wys.)

115 mm x 84 mm x 34 mm
(4,5” x 3,3” x 1,3”)

51 mm x 20 mm x 16 mm
(2,0” x 0,79” x 0,64”)

51 mm x 20 mm x 26 mm
(2,0” x 0,79” x 1,01”)

DANE DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

191949 Zewnętrzny przedwzmacniacz dla elektrody pH / REDOX / jonoselektywnej
191938 Wewnętrzny przedwzmacniacz dla elektrody pH / REDOX / jonoselektywnej, podłączenie na kostce zaciskowej
191936 Wewnętrzny przedwzmacniacz dla elektrody pH / REDOX / jonoselektywnej, podłączenie: złączka BNC
100084 Kabel 4-żyłowy, dla 191949 bez kompensacji temperatury
102535 Kabel 6-żyłowy, dla 191949 z kompensacją temperatury

PRODUCENT

Dzięki zintegrowaniu zaawansowanych firmowych technik detekcji, oprzyrządowania, pompowania
płynów oraz komunikacji firma Walchem jest w stanie dostarczać niezawodne, innowacyjne rozwiązania
poszukiwane na globalnym rynku uzdatniania wody. O sile napędowej usług inżynierskich firmy stanowią
jakość, technologia oraz innowacyjność. Bardziej szczegółowe informacje na temat pełnej linii produktów
firmy Walchem można znaleźć na stronie internetowej firmy, pod adresem www.walchem.com.
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