
Használati utasítás 
pH és Redox kombinációs elektródákhoz

SZÁLLÍTÁS:
Minden  elektródát  tesztelve  és  használatra  kész  állapotban  szállítunk.  A  szállítás
időpontjában az alábbi tulajdonságoknak megfelel.
Elektróda meredekség (slope) 25° C-on > az elméleti értéknek 95%-a
Offset feszültség a 0 pont pH 7-nél, 25° C-on < abszolút 20 mV

TÁROLÁS (Pl. TÉLIESÍTÉS):
Ha a gyártó másként nem rendelkezik, az elektródát a tartályában kell tárolni, úgy hogy az elekt-
róda membránja 3 Mol KCl –oldatba merüljön. A tárolási hőmérséklet 10-30° C, de soha nem le-
het alacsonyabb, mint –5° C. Ha a KCl-oldat a tárolás vagy a szállítás során kiszivárogna a védő-
kupakból (úgy néz ki, mint a fehér só), akkor az elektróda vízzel történő leöblítésével könnyen el-
távolítható. A só kirakódás nem minőségi probléma, az elektróda működését nem befolyásolja.

KALIBRÁLÁS:
Óvatosan öblítsük az elektródát deionizált/desztillált vízzel és úgy mintha higanyos lázmérőt
rázogatnánk, rázzuk ki belőle a légbuborékokat mielőtt a pufferoldatba merítenénk.
− A pufferoldat használata előtt mindig öblítse le az elektródát deionizált/desztillált vízzel.
− Használat után dobja ki  a pufferoldatot.  Ne feledje, hogy a pufferoldat csak egy ideig

tartható el.
− Ha lehetséges, a kalibrációs pufferoldat hőmérséklete legyen azonos a majdani működési

hőmérséklettel.
− Kalibrálja az elektródát a használati utasítás szerint.
Ahol lehetséges, az elektródát függőlegesen szereljük be, de a függőlegeshez képest mindig
30°-os dőlésszögön belül.

ELÖREGEDÉS:
Az üvegmembrán cserereakciói miatt minden elektróda keresztülmegy egy természetes elörege-
dési folyamaton. Ez általában lassú válaszidőben, a slope csökkenésében és a 0 pont elállítódá-
sában nyilvánul meg. Ne feledje, hogy a tárolás során is végbemegy ez az öregedési folyamat. Az
újratölthető elektródák esetében, mindig ellenőrizze, hogy van-e elegendő 3 Mol KCl. Ennek az
elektrolitnak a szintje néhány cm-rel magasabban kell legyen, mint a mérési középérték. A géltöl-
tetes elektródák majdnem teljesen gondozásmentesek és nem kell elektrolitot utántölteni.

TISZTÍTÁS:
− a pH és Redox kombinációs elektródákat deionizált/desztillált vízzel lehet tisztítani és a ha

szükséges  meg  kell  szárítani  papírzsebkendővel.  (ellenőrizzük,  hogy  nem  maradt-e  a
membránon papír)

− A Redox elektróda platinum lemeze vagy tűje zsebkendővel letörölhető.
− A  protein  szennyeződés  1  órán  keresztüli  tisztító  oldatban  áztatással  eltávolítható.

(pepsin/HCl)
− Olajos vagy szerves oldatban történő használatot követően a pH elektródát acetonba vagy

etanol oldatba kell mártani egy rövid időre.
− Az elöregedési folyamat hatásait vissza lehet fordítani, ha az üvegmembránt max. 2 percre

az újrakondícionáló oldatba merítjük.
− Tisztítás vagy fiatalítás után az elektródát alaposan át kell deionizált/desztillált vízzel öblíteni

mielőtt a 3 Mol KCl-be áztatjuk. További használat előtt az elektródát mindig újra kell kalibrálni.
− Bizonyosodjunk meg róla, hogy minden elektromos végződés és csatlakozás tiszta és száraz.

TECHNIKAI ADATOK, GARANCIA:
− Nyomás terhelése max.: 6 bar, beszerelése bypass ágba javasolt..
− Minimális átfolyás 15 l/h (pontos méréshez).
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