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Cennik produktów OxyGuard
B: Jednokanałowe systemy monitorujące zawartość tlenu

Typ: Opis:

B032A
B032B
B032C
B032D
B032S Nietypowy zakres – należy podać wymagany zakres.

B04: Urządzenia zasilane z pętli 2-przewodowych
B041 € 162,03 OxyGuard D105; wyświetlacz zasilany z pętli 2-przewodowych, wejście 4...20 mA.
B042 € 388,95

B043 € 34,48 JTX BOX; Puszka połączeniowa z zaciskami próbkującymi.

B06C230
B06C110

Z wyświetlaczem, wyjściem 4...20 mA oraz 4 wyjściami przekaźnikowymi.
B071 OxyGuard Atlantic bez sondy.
B071A OxyGuard Atlantic z sondą dla Akwakultury.
B071I OxyGuard Atlantic z sondą dla Przemysłu.
B071W OxyGuard Atlantic z sondą dla Oczyszczalni ścieków.

B071 OxyGuard Atlantic z wejściem kompensacyjnym bez sondy.
B071A OxyGuard Atlantic z wejściem kompensacyjnym z sondą dla Akwakultury.
B071I OxyGuard Atlantic z wejściem kompensacyjnym z sondą dla Przemysłu.
B071W OxyGuard Atlantic z wejściem kompensacyjnym z sondą dla Oczyszczalni.

Należy podać napięcie zasilające: 24 VDC, 110 VAC lub 230 VAC.

B10: Akcesoria itp. dla jednokanałowych mierników.
B10EXAMP € 685,52

Należy podać zakres oraz napięcie zasilajace.
Mierniki dostarczane z sondami (7 m kabla) oraz zestawem naprawczym.

B03: OxyGuard Model 840 zasilany z pętli tlenomierz z wyświetlaczem.
Użytkownik może zmieniać zakres Model-u 840. Dostarczone urządzenie jest skalibrowane i sprawdzone. 
Dla innych zakresów lub przy pomiarze % nas., w zamówieniu należy podać B032S, a następnie zakres.

€ 1 115,12 Z zakresem 0...5 mg/l (ppm).
€ 1 115,12 Z zakresem 0...10 mg/l (ppm).
€ 1 115,12 Z zakresem 0...20 mg/l (ppm).
€ 1 115,12 Z zakresem 0...40 mg/l (ppm).
€ 1 115,12

Wyświetlacz z alarmem Model 210. Alarm/wyświetlacz/zasilanie z pętli prądowej. 2 nastawial-ne wyjścia alarmowe.
B06: OxyGuard Model 810 tlenomierz zasilany z sieci
Z wyświetlaczem, 4...20 mA oraz przekaźnikowym wyjściem alarmowym.

€ 1 194,88 OxyGuard 810, zakres: 0...20 mg/l (ppm). Napięcie zasilania 230 V AC.
€ 1 194,88 OxyGuard 810, zakres: mg/l (ppm). Napięcie zasilania 110 V AC.

B07: OxyGuard Atlantic Zaawansowany jednokanałowy tlenomierz
Atlantic mierzy zarówno  rozpuszczony tlen jak i tlen pod  postacią  oraz temperaturę. Jednostki oraz zakres, do ustawienia przez 
użytkownika.  Użytkownik może programować funkcje wyjść przekaźnikowych.

€ 1 019,77
€ 1 584,59
€ 1 584,59
€ 1 584,59

Z wyświetlaczem, wyjściem 4...20 mA, 4 wyjściami przekaźnikowymi oraz wejściem kom-
pensacyjnym

€ 1 145,00
€ 1 690,41
€ 1 690,41
€ 1 690,41

Izolacja- EX wzmacniacz montowany w metalowej puszce. Zasilanie 24 VDC.

Wyposażenie dodatkowe dla sondy tlenowej znajduje się w rozdziale D10.
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D: Sondy tlenowe, temperaturowe itp.
Typ: Opis:

D02: Sondy tlenowe do układów stacjonarnych
D0223 € 382,67 Sonda tlenowa
D0233 € 529,01 Sonda tlenowa do 840
D0243 € 503,20 Sonda tlenowa z wbudowanym czujnikiem temperatury NTC
D0253 € 503,20 Sonda tlenowa z wbudowanym czujnikiem temperaturowym PT100; 3-przewodowa
D0223EX € 529,01 Sonda tlenowa, wersja EX
D0223EXM18 € 560,29 Sonda tlenowa, wersja EX, z przedłużką gwintowaną
D0243SPL € 614,30
D10JBX1 € 11,74 Skrzynka połączeniowa dla jednej sondy

D032V € 614,30 Model 420 do  pomiaru:  zanieczyszczonego tlenu w gazach.
D033SV € 614,30 Model 420 do pomiaru: % nasycenia lub % objętości w gazach.
D033M € 614,30 Model 420 do pomiaru: rozpuszczonego tlenu mg/l (ppm)
D033SVT € 848,26
D033MT € 848,26

D123SV € 761,40 Model 525 – do pomiaru % nasycenia tlenem lub % objętości w gazie
D123M € 761,40 Model 525 – do pomiaru rozpuszczonego tlenu mg/l (ppm)
D123SVT € 997,73
D123MT € 997,73

D041M18 € 628,37 Sonda Profil, maks. zanurzenie do 150m, z gwintem M18 oraz instrukcją.
D04XE250 € 28,02 250 ml elektrolitu do sondy Profil.
D04XM € 7,56 Zestaw 10 membran i O-ringów do sondy Profil.

D0521M18 € 548,55 Sonda Ocean, z membraną o dużej stabilności; z gwintem M18 oraz instrukcją.
D0522M18 € 548,55

Akcesoria do sondy Ocean
D05XPP € 16,80 Osłona membrany do sondy Ocean
D05XAFC € 36,80

D05XE250 € 28,02 250 ml elektrolitu do sondy Ocean
D05XMS € 7,56 10 membran o dużej stabilności do sondy Ocean
D05XMF € 7,56 10 membran o krótkim czasie reakcji do sondy Ocean
D05XPLUG € 237,91

Dla  nietypowych wykonań należy skontaktować się z serwisem
Wszystkie sondy dostarczane są z zestawem naprawczym, który zawiera: 5-membran i O-
ringów, 50 ml elektrolitu, oraz czyścikiem.
                                          

Sonda tlenowa do OxyLog. Z czujnikiem temperatury, 10m.Wtyczka IP67, akcesoria.

D03: Model 420 (Dostarczane z 7m kabla)
Z wbudowanym przetwornikiem 2-przewodowym 4...20 mA, izolowane wyj.

Model 420 sonda tlenowa /temperaturowa do pomiaru: temperatury, % nas. i % obj.
Model 420 sonda tlenowa/temperaturowa, do pomiaru: temperatury i mg/l (ppm)

D12: Model 525 (Dostarczane z 7m kabla)
Z wbudowanym przetwornikiem do rejestratorów. Wyjście 0...5 V, lub według zamówienia. Wbudowany przetwornik z 
wyjściem napięciowym.   Zasilanie 5,5...24 V DC.

Model 525 sonda tlenowa /temperaturowa do pomiaru: temperatury, % nas. i % obj.
Model 525 sonda tlenowa/temperaturowa, do pomiaru: temperatury i mg/l (ppm)

D04: OxyGuard Profil 
Mała sonda o niemal natychmiastowej reakcji do pomiaru profilu natlenienia.

D05: OxyGuard Ocean
Sonda tlenowa  do pomiaru ciągłego przy zanurzeniu do 2000m.

Sonda Ocean, z membraną o szybkiej reakcji, z gwintem M18 oraz instrukcją.

Osłona przeciw-zabrudzeniowa – wykonana z brązu zabezpiecza membranę przed np. zarastaniem 
algami

SeaCon podwodne połączenie, montowane na sondzie Ocean



Podane ceny nie zawierają programowania oraz uruchomienia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (22%).
Ceny mogą ulec zmianie, bez powiadomienia.

Strona 3 z 11

15.03.2010

J+J Automatycy Janusz Mazan
ul. Obywatelska 1

80-259 Gdansk
tel.: 58 520 27 26

Typ: Opis:

D061 € 142,44 Standardowa sonda temperaturowa z precyzyjnym czujnikiem NTC
D062 € 236,34

D062TH € 236,34

D063 € 142,44 Standardowa sonda  temperaturowa z 3-przewodowym czujnikiem PT100.

D0703 € 632,27
D0704 € 345,87

D07XCL € 242,62 Czyszczenie sondy powietrzem – dodatek do obydwu wersji.
D07TP € 65,00

D081 € 625,23
D082 € 403,02

D091 € 105,64

K10TMV € 210,52 Jednostka sterująca (zawór magnetyczny z czasomierzem jak dla sond pH)

D: Sondy tlenowe, temperaturowe itp. (ciąg dalszy)

D06: Sondy temperaturowe
Sondy temperaturowe z oraz bez wbudowanego przetwornika.

Model 420T; Standardowa sonda temperaturowa z precyzyjnym czujnikiem temperatury oraz z 
wbudowanym przetwornikiem 4...20 mA. Obudowa Ø 21,5 mm.
Model 420T gwintowany; Standardowa sonda temperaturowa z precyzyjnym czujnikiem tempera-
tury oraz wbudowanym przetwornikiem 4...20 mA. Z gwintem ½''BSP.

Sondy temperaturowe są dostarczane standardowo z 7m kabla, dłuższe wykonania na za-
mówienie. Sondy temperaturowe standardowe oraz 420T połączone są 2-przewodowym kablem: 
D10CB2,a PT100 połączona jest 3-przewodowym kablem: D10CB3.

D07: System montażowy Pioneer
Do optymalnego montażu, szczególnie na oczyszczalniach ścieków. Wykonany z rury o długości 1500 mm, do zastosowania 
przy zbiornikach w których lustro wody jest nie niżej niż 1000 mm od linii brzegu.  Wykonania dłuższych systemów,  kon-
taktować się z KOL-tech, Sopot.

System montażowy Pioneer – komplet z aluminiową  ramą.
System montażowy Pioneer – sam uchwyt na sondę, bez aluminiowej ramy.

Dodatkowe wyposażenie systemu Pioneer

Górna część systemu Pioneer (1,5 m) z zatyczką

D08: Easy Cal
Kalibrator sond. Dostarczany w komplecie z ładowarką. Należy pamiętać o podaniu napięcia zasilania przy zamówieniu.

Kalibrator EasyCal do kalibracji w ppm. Z wyświetlaczem i korekcją zas.
Kalibrator EasyCal do kalibracji w % nas. Bez wyświetlacza i korekcji zas.

D09: Czyszczenie sondy
Dodatek czyszczący sondy tlenowe.
OxyClean do czyszczenia sond sprężonym powietrzem. 
Nasadka dla sond  Model 420, oraz Model 840, z 5 m rurką.
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Typ: Opis:

D10AN1 € 3,55 Anoda typu 1: do sond typu 1
D10AN2 € 3,55 Anoda typu 2: do sond typu 2
D10AN3 € 3,55 Anoda typu 3: do sond typu 3

D10CB2 € 2,62
D10CB3 € 3,14
D10CB4 € 3,49
D10CB4S € 978,14 Kabel: 4-przewodowy, szpula 500 m
D10CB5 € 3,95

D10CHBP € 123,66
D10CHTP € 123,66 Komora pomiarowa PCV z przepływem, średnice rur 63/57 mm. Dostępne inne

D10C... € 36,05

D10C840 € 36,05
D10CAF € 54,01
D10CAFPPM € 90,00
D10CAFSAT € 90,00
D10CAF840 € 90,00
D10DAT01 € 242,62
D10DAT02 € 121,34
D10DAT03 € 121,34

D10E0500 € 15,52 Elektrolit typu 0:  500 ml
D10E01L € 28,02 Elektrolit typu 0:  1 litr
D10E1500 € 15,52 Elektrolit typu 1:  500 ml
D10E11L € 28,02 Elektrolit typu 1:  1 litr
D10E2500 € 22,38 Elektrolit typu 2:  500 ml
D10E21L € 39,13 Elektrolit typu 2:  1 litr
D10E3500 € 15,52 Elektrolit typu 3:  500 ml
D10E31L € 28,02 Elektrolit typu 3:  1 litr
D10EM500 € 31,16 Elektrolit do zastosowania w niskich temperaturach:  500 ml 
D10EM1L € 56,40 Elektrolit do zastosowania w niskich temperaturach:  1 litr
D10HTH € 88,43 Uchwyt na sondę z gwintem ¾''
D10HPI € 88,43 Uchwyt na sondę do wklejenia w rurę PCV

D10JBX1 € 11,74 Puszka połączeniowa dla 1 sondy

D10LOR1 € 1,22
D10LOR2 € 0,76

D10MM € 7,56
D10MSV € 7,56
D10MOIL € 11,74
D10MC € 7,56 Zestaw 10 membran do sond Commander –  z O-ringami.
D10M840 € 7,56 Zestaw 10 membran do sondy Model 840 –  z O-ringami.
D10PAD € 3,49 Czyścik do katody.
D10PP € 15,52 Osłona na membranę
D10TOOL € 16,80 Narzędzie do wymiany membrany
D10ACC... € 58,14

D: Sondy tlenowe, temperaturowe itp. (ciąg dalszy)

D10: Akcesoria do sond itp.
Akcesoria do standardowych sond tlenowych, Modelu 420, oraz Modelu 840 

Kabel (cena za mb.):  sonda standardowa oraz 420
Kabel (cena za mb.):  sonda 840
Kabel (cena za mb.): 4-przewodowy 

Kabel cena za mb.: 5-przewodowy

Komora pomiarowa „By-pass” z krócicem ¾'' do połączenia z wężem

Standardowa pokrywa czołowa z membraną. Przy zamówieniu należy podać aplikację, zakres oraz 
przybliżoną datę zakupu sondy.
Standardowa pokrywa w membraną dla Model-u 840
Dopłata za osłonę przeciwzabrudzeniową zamawianą razem z sondą.
Osłona przeciwzabrudzeniowa z membraną do pomiaru w mg/l
Osłona przeciwzabrudzeniowa z membraną do pomiaru w %
Osłona przeciw-zabrudzeniowa z membraną do Model-u 840
Zestaw DAT do montażu sondy, bez sondy
Zestaw DAT do montażu sondy w górnej części rury, bez sondy
Zestaw DAT do montażu sondy, na ścianie pionowej , bez sondy

Duży O-ring do pokrywy czołowej z szorstkim gwintem (tylko 2 gwinty).
Duży O-ring, 45 x 1,6 mm, pod pokrywę czołową (w sondach z 2001 oraz  2002).

Zestaw 10 membran mg/l (ppm) –  z O-ringami.
Zestaw 10  membran % nas. lub % objętości – z O-ringami.
Zestaw 10 membran % nas. Lub % objętości odpornych na olej mineralny.

Zestaw naprawczy dla sond Model 420 oraz Model 525 (zestaw 10 membran i 
O-ringów, 50 ml elektrolitu, czyścik, anoda, pokrywa czołowa)
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D: Sondy tlenowe, temperaturowe itp. (ciąg dalszy)
Typ: Opis:

D141SV € 449,19

D151SV € 503,20 OxyGuard Micro sonda tlenowa z wyposażeniem
D15XMEM € 7,56 Zestaw membran do sondy Micro
D10E1500 € 15,52 Elektrolit typu 1:  500 ml

D161SV € 503,20 OxyGuard Mini sonda tlenowa z wyposażeniem
D16XMEM € 7,56 Zestaw membran do sondy Mini
D10E1500 € 15,52 Elektrolit typu 1 – 500 ml

D1704 OxyGuard 505 Profil, sonda tlenowa, pomiar %nasycenia.
D1704T OxyGuard 505 Profil, sonda tlenowa, pomiar %nasycenia oraz temp.
D1705 OxyGuard 505 Ocean, sonda tlenowa, pomiar %nasycenia, do 2000m zanurz.
D1705S

D14: Sonda OxyGuard Alpha
Przenośna sonda tlenowa. Dostarczana z zestawem napr. i 7m kabla.

OxyGuard Alpha Handy przenośna sonda tlenowa z wyposażeniem oraz 7m kablem

D15: Sonda OxyGuard Micro
Miniaturowa sonda tlenowa – jej wymiary to tylko 12 x 27 mm. Dostarczana w komplecie z zestawem naprawczymoraz 30 
cm kabla.

D16: Sonda OxyGuard Mini
Mini sonda tlenowa – 15 x 102 mm. Dostarczana z zestawem naprawczym.

D17: Sonda OxyGuard 505
Sonda tlenowa z wbudowanym przetwornikiem. Wyjście 0...5 V. Montowana w obudowach Profil lub Ocean. Dostarczana 
w komplecie z zestawem naprawczym oraz 3m kablem oraz złączem jak na zamówieniu.

€ 1 518,08
€ 1 791,92
€ 1 518,08
€ 1 804,48 OxyGuard 505 Ocean, sonda tlenowa, pomiar % nasycenia, do 2000m zanurzenia ze złączem pod-

wodny  BH4M.



Podane ceny nie zawierają programowania oraz uruchomienia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (22%).
Ceny mogą ulec zmianie, bez powiadomienia.

Strona 6 z 11

15.03.2010

J+J Automatycy Janusz Mazan
ul. Obywatelska 1

80-259 Gdansk
tel.: 58 520 27 26

E: Sondy do pomiaru tlenu w gazach, wyposażenie itp.
Typ: Opis:

E011 € 123,66

E021 € 187,03

G: Aparatura pomiarowa dla innych gazów
Typ: Opis:

G01: Analizator Rozpuszczonego Ozonu
G01

G01M

G01A

G01P

G01XPR € 48,55 Odczynnik w proszku na około 60 dni użytkowania.
G01XSS € 18,02 50 ml roztworu koncentratu  kalibrującego. 

G02: Analizator OxyGuard  CO2
G02C2

G02C2P

G02C2PLOG

G02C2CAL € 279,36

G02XCS € 39,94 100 ml roztworu kalibrującego.
G02XCT € 13,31 80g roztworu  pH.
G02STB € 60,29 Zestaw baterii 12 VDC.
G02STC € 41,51 Ładowarka do baterii zasilana 230 VAC.

G02XBOXB € 232,56
G02XBOXO € 232,56

E01: AirAlarm
Do monitoringu powietrza atmosferycznego

AirAlarm uchwyt na sondę, do montażu na ścianie, z przyłączem wężowym do podłączenia gazu 
kalibracyjnego.

E02: Komora Do Pomiaru Tlenu w Gazach
Do monitorowania gazu – również czystego  tlenu.

Komora do pomiaru tlenu w gazach dla sond Modelu 420 lub 840, z połączeniami ¼'', (cena nie 
zawiera sondy)

Sondy OxyGuard'a: standardowa, Model 420 oraz Model 840 można stosować do gazów. 
Szczegóły w odpowiednich kartach katalogowych.

€ 1 968,02 Analizator rozpuszczonego ozonu ze zbiornikiem na odczynnik, odczynnik w proszku, ciecz kali-
brująca złącze tubowe(4+2m), zapasowy roztwór kalibrujący + koncentrat, butelki kalibrujące,  
strzykawka dozująca, wkrętak, bezpiecznik. Bez przetwornika.

€ 2 390,58 Analizator rozpuszczonego ozonu ze zbiornikiem na odczynnik, odczynnik w proszku, ciecz kali-
brująca złącze tubowe(4+2m), zapasowy roztwór kalibrujący + koncentrat, butelki kalibrujące,  
strzykawka dozująca, wkrętak, bezpiecznik. Z przetwornikiem Manta.

€ 2 970,41 Analizator rozpuszczonego ozonu ze zbiornikiem na odczynnik, odczynnik w proszku, ciecz kali-
brująca złącze tubowe(4+2m), zapasowy roztwór kalibrujący + koncentrat, butelki kalibrujące,  
strzykawka dozująca, wkrętak, bezpiecznik. Z przetwornikiem Alpha.

€ 3 159,77 Analizator rozpuszczonego ozonu ze zbiornikiem na odczynnik, odczynnik w proszku, ciecz kali-
brująca złącze tubowe(4+2m), zapasowy roztwór kalibrujący + koncentrat, butelki kalibrujące,  
strzykawka dozująca, wkrętak, bezpiecznik. Z przetwornikiem Plus.

€ 1 392,85 OxyGuard CO2 Analizator Rozpuszczonego CO2 – Sonda oraz przetwornik z 5m kablem. Zasila-
nie 230 VAC; inne na zamówienie.

€ 2 029,07 OxyGuard CO2 Analizator Rozpuszczonego CO2 – Wersja przenośna. -sonda z 5m kabla oraz 
przetwornikiem z akumulatorami. Z wyposażeniem kalibracyjnym. Z ładowarką 230 VAC, inne na 
zamówienie.

€ 2 576,80 OxyGuard CO2 Analizator Rozpuszczonego CO2 – Wersja przenośna z rejestratorem. -sonda z 5m 
kabla oraz przetwornikiem z akumulatorami. Z wyposażeniem kalibracyjnym. Z ładowarką 230 
VAC, inne na zamówienie.
Wyposażenie kalibracyjne;  zlewka z mieszadłem oraz magnesem, zestaw baterii, ładowarka zasi-
lana 230 VAC (inne na zamówienie),  80g roztworu pH, 100ml roztworu kalibrującego oraz strzy-
kawka dozująca. Z wyposażenie może korzystać więcej niż jeden Analizator CO2.

Wodo i wstrząsoodporna walizka dla przenośnego Analizatora CO2 oraz akcesorii. Kolor: Czarny
Wodo i wstrząsoodporna walizka dla przenośnego Analizatora CO2 oraz akcesorii. 
Kolor: Pomarańczowy.
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H: Przyrządy przenośne
Typ: Opis:

H01A € 737,91

H01P € 825,58

H01P2 € 918,60

H02AP2 € 825,58

H02CHA € 88,43
H02CHA2

H03: OxyGuard Maxi-Temp
H03B € 253,55

H04P € 632,27

H04R € 761,40

Wyposażenie dodatkowe do Handy pH:
H04XPEL € 139,30 Elektroda pH – Handy pH
H04XPELHD € 291,92 Elektroda pH – o większej wytrzymałości – Handy pH
H04XREL € 268,43
K10E4250 € 12,38 Roztwór buforowy pH 4, 250 ml. Cena jednej butelki
K10E7250 € 12,38 Roztwór buforowy pH 7, 250 ml. Cena jednej butelki

H10ACC € 58,14

H10MEM € 7,56
H10CAP € 35,23 Pokrywa czołowa z membraną.
H10CB6 € 4,36
H10PC € 16,80 Osłona membrany do montażu na sondzie.
H10PO € 27,44 Torba przenośna.
H10SCR € 0,87 Wkrętak kalibracyjny.
H10TOOL € 7,85 Narzędzie do wymiany membrany.

Sondy tlenowe Handy używają standardowego elektrolitu, typu D10E1_

H05R211

H01: Seria Handy Polaris – pomiar rozpuszczonego tlenu
Tlenomierze Handy dostarczane są z 3m elastycznym kablem, podręczną torbą przenośną, wyposażeniem oraz klipsem do 
paska. 

Handy Alpha przenośny tlenomierz z wyposażeniem

Handy Polaris tlenomierz z pomiarem temperatury, kompletny z miernikiem oraz zestawem na-
prawczym. Z kompensacją zasolenia, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego; pomiar roz-
puszczonego tlenu w mg/l (ppm) oraz %nasycenia. Automatyczna kalibracja itd. 
Dostępny w języku polskim.
Handy Polaris 2 tlenomierz z pomiarem temperatury, oraz rejestracją danych kompletny z mierni-
kiem oraz zestawem naprawczym. Z kompensacją zasolenia, temperatury oraz ciśnienia atmosfe-
rycznego; pomiar rozpuszczonego tlenu w mg/l (ppm) oraz %nasycenia. Automatyczna kalibracja 
itd. 
Dostępny w języku polskim.

H02: Handy Atmosphere przenośny tlenomierz do gazu.
Handy Atmosphere, Przenośny tlenomierz do pomiaru zawartości tlenu w gazach, kompletny z 
wyposażeniem. Technologia mikroprocesorowa. Sonda Typu 2.
Handy Atmosphere komorą pomiarowa z przepływem, króciec wężowy 6mm

€ 1 039,94 Handy Atmosphere SP, Przenośny tlenomierz do pomiaru zawartości tlenu w gazach, z pompką do 
pomiaru tlenu w opakowaniach.

Przenośny  termometr  - z kablem 1,5 m

H04: Handy pH
Przenośny miernik pH oraz redox

Handy pH; przenośny pH-metr z 1,5 m kablem, sondą oraz roztworem buforowym. Technologia 
mikroprocesorowa.
Handy Redox; przenośny Redox/ORP-metr z 1,5 m kablem, sondą oraz roztworem kontrolnym. 
Technologia mikroprocesorowa.

Elektroda Redox

H10: Wyposażenie dodatkowe do tlenomierzy Handy
Wyposażenie przeznaczone dla więcej niż jednego przyrządu

Zestaw naprawczy: pokrywa czołowa, 5 membran, 5 O-ringów, 50 ml elektrolitu, narzędzie do 
wymiany membrany.
Zestaw membran: 10 membran i O-ringów.

Opłata za dodatkowy metr kabla do sondy Handy.

H05: Refraktrometr
Przenośny refraktrometr, do pomiaru zasolenia, z kompensacją temp.
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Typ: Opis:

J01: pH Manta
J01 € 565,00

J02

J03: pH Plus
J03

J04 € 565,00

J05

J06

J10SPEC € 136,98 Opłata dodatkowa ze wykonanie specjalne przetwornika (np. Na 24 VDC)

J: Jednostki nadzorujące ph i redox

Wszystkie urządzenia są dostępne w różnych wersjach zasilania 230 VAC jak i 110 VAC, 
oraz zakresów pomiarowych – szczegóły w kartach katalogowych. W zamówieniu należy po-
dać napięcie zasilania, zakres pomiarowy. Sondy znajdują się w rubryce K:

Jednokanałowy pH-metr z wyświetlaczem oraz wyjściem 4-20 mA, bez sondy oraz innych urzą-
dzeń.

J02: pH Alpha
€ 1 144,83 Jednokanałowy pH-metr z wyświetlaczem oraz wyjściem 4-20 mA – z nastawialną lub automa-

tyczną kompensacją temperatury, bez sondy oraz innych urządzeń.

€ 1 334,19 Jednokanałowy pH-metr z wyświetlaczem oraz wyjściem 4-20 mA – z nastawialną lub automa-
tyczną kompensacją temperatury, alarmami oraz sterownikiem impulsowym, bez sondy oraz innych 
urządzeń.

J04: Redox Manta
Jednokanałowy miernik redox z wyświetlaczem i wyjściem 4...20 mA, bez sondy oraz innych urzą-
dzeń.

J05: Redox Alpha
€ 1 144,83 Jednokanałowy miernik redox z wyświetlaczem i wyjściem 4...20 mA, bez sondy oraz innych urzą-

dzeń.

J06: Redox Plus
€ 1 334,19 Jednokanałowy miernik redox z wyświetlaczem i wyjściem 4...20 mA – z alarmami oraz sterowni-

kiem impulsowym bez sondy oraz innych urządzeń.

J10: Wyposażenie dodatkowe przetworników pH i Redox. 
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Typ: Opis:

K01FVPLD20 € 420,23

K01FVPLD32 € 420,23

K01FVPLD50 € 430,41

K01FVPLD63 € 430,41

K01SVPLD € 420,23
K01TVPLD € 420,23

K01FVPHD20 € 572,79

K01FVPHD32 € 572,79

K01FVPHD50 € 582,97

K01FVPHD63 € 582,97

K01SVPHD € 572,79
K01TVPHD € 572,79

K01FVRLD20 € 549,36

K01FVRLD32 € 549,36

K01FVRLD50 € 559,53

K01FVRLD63 € 559,53

K01SVRLD € 549,36
K01TVRLD € 549,36

K01FVRHD20 € 583,78

K01FVRHD32 € 583,78

K01FVRHD50 € 593,95

K01FVRHD63 € 593,95

K01SVRHD € 583,78

K01TVRHD € 583,78

€ 152,62

Dodatkowa opłata za wykonanie PP:  138,00 EUR

K: Sondy pH i redox/ORP, wyposażenie itp.

K01: Sondy pH i redox/ORP
Sondy do użycia z elektrodami o dużej oraz małej wytrzymałości. Z wbudowanym przetwornikiem do użycia z przetworni-
kami  OxyGuard pH lub redox. Z 5 m kabla. Dostarczane w komplecie z 250 ml roztworu  pH7 oraz 250 ml roztworu pH4 
do buforu kalibrującego. Sonda wykonana z PCV, inne materiały na zamówienie.

Sonda pH z elektrodą o małej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  średnica rur (mak-
symalnie) 20mm.
Sonda pH z elektrodą o małej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  średnica rur (mak-
symalnie) 32mm.
Sonda pH z elektrodą o małej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  średnica rur (mak-
symalnie) 50mm.
Sonda pH z elektrodą o małej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  średnica rur (mak-
symalnie) 63mm.

Zanurzeniowa sonda pH z elektrodą o małej wytrzymałości wykonana z PVC.Sonda pH z przyłączem gwintowanym 1'' BSP z elektrodą o małej wytrzymałości wykonana z PVC.
Sonda pH z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  
Średnica rur (maksymalnie) 20mm.
Sonda pH z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  
Średnica rur (maksymalnie) 32mm.
Sonda pH z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  
Średnica rur (maksymalnie) 50mm.Sonda pH z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;Średnica rur (maksymalnie) 63mm.
Zanurzeniowa sonda pH z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości wykonana z PVC.
Sonda pH z przyłączem gwintowanym 1'' BSP z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości wy-
konana z PVC.

Sonda REDOX z elektrodą o małej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;
Średnica rur (maksymalnie) 20mm.
Sonda REDOX z elektrodą o małej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;
Średnica rur (maksymalnie) 32mm.
Sonda REDOX z elektrodą o małej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;
Średnica rur (maksymalnie) 50mm.
Sonda REDOX z elektrodą o małej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;
Średnica rur (maksymalnie) 63mm.

Zanurzeniowa sonda REDOX z elektrodą o małej wytrzymałości  z PVC.
Sonda REDOX z przyłączem gwintowanym 1'' BSP z elektrodą o małej wytrzymałości wykonana z 
PVC.

Sonda REDOX z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  
średnica rur (maksymalnie) 20 mm.
Sonda REDOX z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  
średnica rur (maksymalnie) 32 mm.
Sonda REDOX z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  
średnica rur (maksymalnie) 50 mm.
Sonda REDOX z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości, z komorą przepływową z PVC;  
średnica rur (maksymalnie) 63 mm.

Zanurzeniowa sonda REDOX z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości wykonana z 
PVC.
Sonda REDOX z przyłączem gwintowanym 1'' BSP z polimerową elektrodą o dużej wytrzymałości 
wykonana z PVC.

Sondy do montażu luźnego w zanurzeniu, w rurze z przepływem oraz z króćcem gwintowa-
nym można dodatkowo zamówić gwint 1'' BSP w górnej części sondy. Wystarczy w zamó-
wieniu dodać przyrostek „TT”.

Dodatkowa opłata za wykonanie dysz czyszczących elektrodę sprężonym powietrzem wykonanych 
na sondzie. Należy w zamówieniu do wybranego typu sondy dodać „C”. (Do kompletu należy za-
mówić zawór/czasomierz K10TMV). 
(Do sond zanurzeniowych z dyszami czyszczącymi należy wykorzystać sondę z gwintem)
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Typ: Opis:

K04GNV20PH € 816,98

K04GNP20PH € 937,44

K06P € 915,52 Sonda pH w wykonaniu spożywczym
K06R € 915,52

K: Sondy pH i Redox/ORP, wyposażenie itp. (ciąg dalszy)

K04GN: pH system pomiarowy do zbiorników.
Kołnierzowa sonda z dyszami czyszczącymi do pomiaru pH w zbiornikach zawierających ciecze o znacznym zabrudzeniu. 
Do użycia z zaworem czasowym K10TMV.

Sonda kołnierzowa dużej wytrzymałości z dyszami czyszczącymi, zatrzaskiem clip-on, 2m, PVC, 
bez czujnika temperatury, bez zaworu czasowego do dysz. Wykonany z elektrodą o dużej wytrzy-
małości.
Sonda kołnierzowa dużej wytrzymałości z dyszami czyszczącymi, zatrzaskiem clip-on, 2m, PP, bez 
czujnika temperatury, bez zaworu czasowego do dysz. Wykonany z elektrodą o dużej wytrzymało-
ści.

K06: Sondy pH/Redox w wykonaniu sanitarnym. 

Sonda redox/ORP w wykonaniu spożywczym
Części mokre wykonane są z PVDF.
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Typ: Opis:

K10E4250 € 12,38
K10E7250 € 12,38

K10E4500 € 18,84
K10E7500 € 18,84

K10E41L € 32,09
K10E71L € 32,09

K10CB5 € 3,95

K10RCH250 € 60,76
K10RCH500 € 122,91
K10RCH1L € 244,94

K103M0500 € 18,84
K103M01L € 32,09

K10TEMP € 142,44

K10PELLDF € 139,30
K10RELLDF € 268,43

K10PELLD € 200,35

K10RELLD € 329,48

K10PELHDF € 291,92
K10RELHDF € 302,85

K10PELHDG € 291,92
K10RELHDG € 302,85

K10PELF € 352,91

K10PELS € 352,91

K10RELF € 302,85

K10RELS € 302,85

K10TMV € 210,52 Jednostka sterująca (zawór magnetyczny z czasomierzem).

Podane ceny nie zawierają kosztów montażu oraz programowania urządzeń na obiekcie.

Możliwe są zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

K: Sondy pH i Redox/ORP, wyposażenie itp. (ciąg dalszy)

K10: Części zamienne i wyposażenie sond pH i redox.
Części i akcesoria do wszystkich typów sond.

Roztwór buforowy  pH4, 250 ml. Cena za jedną butelkę.
Roztwór buforowy  pH7, 250 ml. Cena za jedną butelkę.

Roztwór buforowy  pH4, 500 ml. Cena za jedną butelkę.
Roztwór buforowy  pH7, 500 ml. Cena za jedną butelkę.

Roztwór buforowy  pH4, 1 litr. Cena za jedną butelkę.
Roztwór buforowy  pH7, 1 litr. Cena za jedną butelkę.

Kabel, 5-przewodowy, tylko dla sond pH OxyGuard

Roztwór kontrolny dla sond redox/ORP:  250 ml
Roztwór kontrolny dla sond redox/ORP:  500 ml
Roztwór kontrolny dla sond redox/ORP:  1 litr

Elektrolit, 3 molowy KCL; dla sond pH lub redox/ORP:  500 ml
Elektrolit, 3 molowy KCL; dla sond pH lub redox/ORP: 1 litr

Czujnik temperaturowy, o zakresie 0 do 100°C, do automatycznej kompensacji temperatury w pH 
Alpha oraz pH Plus 

Elektroda pH o małej wytrzymałości (montaż kołnierzowy).
Elektroda REDOX/ORP o małej wytrzymałości (montaż kołnierzowy).

Elektroda PH  o małej wytrzymałości  z dolną częścią sondy.
W przyszłości wystarczy zamawiać samą elektrodę K10PELLDF.*
Elektroda REDOX o małej wytrzymałości  z dolną częścią sondy.
W przyszłości wystarczy zamawiać samą elektrodę K10RELLDF.*

Elektroda pH w wykonaniu o dużej wytrzymałości (montowane kołnierzowo)
Elektroda REDOX/ORP  w wykonaniu o dużej wytrzymałości (montowane kołnierzowo)

Elektroda pH w wykonaniu o dużej wytrzymałości (montowane gwintem)
Elektroda REDOX/ORP  w wykonaniu o dużej wytrzymałości (montowane gwintem)

Elektroda pH  o dużej wytrzymałości  z dolną częścią sondy.  
W przyszłości wystarczy zamawiać samą elektrodę K10PELHDF.*

Elektroda REDOX o dużej wytrzymałości  z dolną częścią sondy.
W przyszłości wystarczy zamawiać samą elektrodę K10RELHDG.*

Elektroda REDOX o dużej wytrzymałości ze złączem. Do wymiany elektrody w przyszłości zaleca 
się użycie K10RELHDF.
Elektroda REDOX o dużej wytrzymałości ze złączem. Do wymiany elektrody w przyszłości zaleca 
się użycie K10RELHDG.

* Jeśli dolna część sondy jest dłuższa niż 90mm od pokrywy do miejsca gdzie elektroda jest 
zanurzona, część dolna musi zostać wymieniona razem z elektrodą.

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 22% podatku vat.
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