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Naše proizvode stalno razvijamo, zato si pridržujemo pravico do sprememb brez predhodne najave.

Splošno

Z napredno in edinstveno zasnovo pHix® Compact, je 
meritev pH veliko enostavnejša, kot je bila v preteklosti. 
Skoraj vse pomanjkljivosti običajnih merilnih sistemov so 
odpravljene. 
Kompaktna zasnova z matico na enem koncu in navojem 
na drugem koncu, omogoča enostavno montažo pHix® 
Compact na cevovod, pa tudi na odprte rezervoarje. 

Druga novost je preprosta 2-žilna 4-20 mA povezava s 
komunikacijskimi možnostmi za nastavitve, diagnostici-
ranje elektrod, odpravljanje težav in kalibracijo. 

Nova je tudi elektroda za pHix® Compact, z manjšo 
impedanco, večjim volumnom elektrolita, večjim 
območjem kontakta in daljšo življenjsko dobo od tradi-
cionalnih pH elektrod. Nove elektrode so uporabne v 
aplikacijah z odpadno vodo, pitno vodo in vodo z nizko 
ionsko koncentracijo.

Lastnosti

Na voljo z 4-20 mA izhodom za pH /redox ali dvema 
galvansko ločenima 4-20 mA izhodoma za pH in tempe-
raturo
• pHix® Compact je popolnoma vodoodporen, zdrži 

statični tlak 5 bar.
• Ni potrebe po dodatni opremi ali ožičenju – elektroda, 

vse povezave, merilni pretvornik in kabel so združeni 
v kompaktno celoto.

• Vgrajen senzor temperature.
•Ohišje  pHix® Compact je narejeno iz kemično odpor-

nih materialov: plastike Ryton® (PPS) in nerjavečega 
jekla AISI 316 SS.

• pHix® Compact je lahko zančno napajan iz aktivnega 
4 – 20 mA vhoda na krmilniku ali prikazovalniku. 

• Samodejen nadzor elektrode
• Komunikacijske sposobnosti z ukazi za vse parametre 

nastavitev
• Dolžina kabla 6 m
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Kalibracija

Kalibracija	s	položajnim	
stikalom

Električna	vezava

 

Št.: Opis: Barva: Kanal:

 1 oplet  (brez) 

 2 + 12-30 V DC 1 črna pH ali redox signal 

 3 - 4-20 mA 2 črna  Izhod 1 

 4 + 12-30 V DC Siva  mA_temp signal 

 5 - 4-20 mA rjava  Izhod 2

➀
➁
➂
➃
➄

Postopek kalibracije se aktivira bodisi tako, 
da napravo obrnemo na glavo ali pa s 
krožnim stikalom, ki aktivira magnetni rele 
v merilnem pretvorniku.

Postopek kalibracije lahko aktiviramo tudi 
preko krmilnika ali preko ukazov po 4 - 20 
mA zanki.

Kalibracija s krožnim 
stikalom:

1: Očistite elektrodo. 2: Krožno stikalo nastavite 
na vrednost referenčne 
tekočine (pH 4, 7 ali 10 ).

3: pHix Compact potopite 
v referenčno tekočino. 
Ničlišče in merilni razpon 
se nastavita avtomatsko.

4: pHix Compact vrnemo na 
merilno mesto

1: Očistite elektrodo. 2: pHix Compact obrnite na 
glavo

3: pHix Compact potopite 
v referenčno tekočino. 
Ničlišče in merilni razpon 
se nastavita avtomatsko

4: pHix Compact vrnemo na 
merilno mesto

230 VAC 
napajanje 

MJK napajalnik 515
MJK digitalni prikazovalnik 531

Kabel iz pHix Compact

12-30 VDC napajanje

4-20 mA signal

L 
N

pHix Compact ima en ali dva 4 - 20 mA izhoda, v skladu s tem ima kabel 3 
ali 5 vodnikov. 

➀

➁

➂

Pribor

Napajalnik tip 515,
Naročniška št. 200100.

Zančno napajani digitalni pri-
kazovalnik tip 531, Naročniška 

št. 200125.

230 V AC digitalni prikazovalnik tip
533 z vgrajenim 24 V DC napa-

janjem 
in dvema relejnima izhodoma za 

alarm, nadzor, itd,
naročniška št. 200130.
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Dimenzije

Specifikacije

navoj

Can also be delivered with
navoj

pHix®	Compact
Napajanje: 2-žilno, 12 - 30 V DC

Temperaturno območje - 20 … + 80 °C

Material: Ryton® (PPS)

Mehanska zaščita ohišja IP 68

Merilni razpon, pH in mV 0 -14 pH / - 1000 … + 1000 mV

Vhodna impedanca, pH 

Vhodna impedanca, referenca

> 2 × 1012 Ω

> 2 × 1012 Ω
Temperaturna kompenzacija Vgrajena v senzor, - 20 ... + 80 °C

Izhod 4 - 20 mA za pH / mV / temperaturo

Natančnost ± 0,01 pH / 1 mV

Linearnost ± 0,01 pH / 1 mV

Ponovljivost ± 1 %

Odzivni čas pribl. 10 sek.

Dolžina kabla 6 m

CE soglasja EN50081-1, EN50082-1

Matica za pritrditev na povezo-
valni kos

naročniška št.. 521409

Pribor

∅ 50

1000

100

1¼” RG 
(ISO 228-1)

Podaljšek univerzalnega nosilca
Naročniška št.. 200215

Univerzalni nosilec
Naročniška št. 200205

Pribor za montažo v bazen
Naročniška št. 155205

Stenski nosilec
Naročniška št. 200210
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Naročniške	številke

MJK Automation ApS 
Byageren 7 
DK-2850 Nærum 
Denmark

Tel +45 45 56 06 56 
Fax +45 45 56 06 46

www.mjk.com
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pHix®	Compact

203105 pHix® Compact pH merilni pretvornik brez elektrode

203107 pHix® Compact pH in temperaturni merilni pretvornik brez elektrode

203110 pHix® Compact pH merilni pretvornik z elektrodo (št. 160310)

203112 pHix® Compact pH in temperaturni merilni pretvornik z elektrodo (št. 160310)

203120 pHix® Compact redox merilni pretvornik z elektrodo (št. 160312)

Elektrode

160310 pHix® Compact pH electroda, pH 1 - 14; 0 - 80 °C, 0=4,6 pH

160311 pHix® Compact pH elektroda, pH 1 - 14; 0 - 80 °C, 0=7 pH

160312 pHix® Compact redox elektroda, 0 - 80 °C

Montažni	pribor

155205 Pribor za montažo v bazen, izdelan iz kislinsko odpornega jekla

200205 Univerzalni nosilec

200210 Stenski nosilec za podaljšek

200215 Podaljšek univerzalnega nosilca

521409 Matica za pritrditev na cevovod

155254 pHix®  adapter za montažo na žogo - ISO

155255 pHix®  adapter za montažo na žogo- NPT

Elektrolit,	čistilna	tekočina	in	referenčne	tekočine

163010 KCl (0,5 l)

163020 Pepsin raztopina (0,25 l)

163030 pH komplet referenčnih tekočin, pH 4, pH 7 in pH 10 (6 x 25 ml)

163032 pH  referenčna tekočina, pH 4,00 (1 l)

163034 pH referenčna tekočina, pH 7,00 (1 l)

163036 pH referenčna tekočina, pH 10,00 (1 l)

163040 Redox  komplet, vrednost 285 mV (6 x 25 ml)


