
• Alkalmas bármilyen vízkezelő eszközhöz.
• Folyamatosan méri és mutatja a medence pH-értékét
• Az érzékelőszonda mérései alapján önszabályozóan és gyorsan savat

adagol.
• Túladagolás elleni védelemmel ellátott.
• Ha négyórás – szakaszos – adagolást követően sem éri el a pH a beál-

lított értéket, a készülék  hibát jelez és leáll. A maximum négyórás – gyári
beállítású időtartam – kézi átállítással lerövidíthető (0–240 perc között).

• Az LCD-kijelző segítségével könnyen beállítható.
• Az érzékelőszonda kalibrálásakor ellenőrzi a szonda mérési pontosságát.

• Érzékelőszonda
• Speciális megfúró idom az érzékelőszonda és a savadagoló cső beépí-

téséhez
• Kalibráló oldatok (2 flakon + 3. flakon víznek)
• Szívócső + szintkapcsoló a vegyszeres kannához

pH Perfect

Műszaki és általános jellemzők
Elektromos csatlakozás és fogyasztás 50 HZ, 220–240V, 9W

Biztonság IP65

Szivattyú  típusa és max. teljesítménye perisztaltikus, 1,5 l/h

Vízgépészeti csatlakozás D 50 nyomócső

Méret 235 x 200 x 85 mm

Súly ~ 1,7 kg

pH-kontroll intervalluma 0,0 pH –14,0 pH

Mérési pontosság +/- 0,1 pH

pH-szonda nyomás-  és hőállósága 6 bar / 60 °C

Szonda kalibrálása A készülékkel és a 2 kalibráló oldattal

Szonda mérete, típusa D 12 mm, áttetsző epoxirúd

A készülék kijelzőjének típusa 1 soros 16 karakteres LCD-kijelző

Garancia 2 év
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Tartozékai

*pH-érték: a savasság, lúgosság meghatározója, 0–7 értékig savas, 7 = semleges, illetve 7–14 értékig lúgos a 0–14-ig terjedő skálán.
Ajánlott időnként kézi teszterrel is ellenőrizni, mert az érzékelőszonda 2–3 év után elöregszik, és cserére szorul.

Bármilyen víztisztító berendezést alkalmazunk (akár sósvizest, akár kézi vagy automata vegyszeradagolóst,  a medencevíz pH-értékének* semlegeshez
közeli értéken tartása alapvető, részben azért, mert ez nyújt a fürdőző embernek kellemes érzetet , részben pedig az adagolt vegyszerek így fejtik ki 
maximálisan a hatásukat. A pH Perfect készülékkel a pH-érték kézi mérését és a kézi vegyszeradagolást automatizálhatjuk . 


