PIELĘGNACJA/CZYSZCZENIE

Tebas-Economic pH/Rx EFka265
Proste, genialne wykonane, gotowe do pracy urządzenie pomiarowe i dozujące pH/Redox (chlor) w basenie.
Tebas-Economic EFka265 jest kompaktowym systemem, łatwym w montażu i obsłudze, co pozwala na monitorowanie
i kontrolowanie pH i poziomu potencjału Redox w basenie. Urządzenie zawiera kontroler cyfrowy, który pracuje
zgodnie z ustawionymi wartościami progowymi, dwie perystaltyczne pompki 4 l/h, elektrody pH i Redox ze złączem
BNC i uchwyty. Wymiary: 290 x 280 x 175 mm.
TEBAS Economic pH/Redox
kod 1236003
model EFka265
Towary dodatkowe do TEBAS Economic EFka265:
obejma na rurę 50 mm GW ½"
dla montażu wtrysków chemii (potrzebne 2 szt.)
kod 656350
czujnik przepływu
kod 14040
lanca ssąca
kod 416694
Części zamienne do TEBAS Economic EFka265:
elektroda pH
elektroda Redox
wężyk pompy
wtrysk dozujący gwint ½ cala
wężyk dozujący 6 mm

kod 80092221
kod 81092221
kod 96000130
kod 416632
kod 8701001

Urządzenie Tebas-Economic EFka265 jest wewnętrznie podłączone i dostarczane z:
- elektrodą pH z 2,5 m kablem i złączem BNC
- elektrodą Redox z czujnkiem platynowym, 2,5 m kablem i złączem BNC
- 2 uchwytami elektrod z zaciskiem DN50 do bezpośredniej instalacji elektrod
- roztworami kalibracyjnymi pH i Redox, butelki 90 ml (pH4, pH7 i 220 mV)
- 2 zestawami do pompek zawierającymi: nypel ssący i zawór wtryskowy GZ½", przezroczysty wężyk PCW 4x6 do
ssania, 2 m, pół-sztywny wężyk PE 4x6 do wtrysku, 2 m
- śrubami i zatyczkami do instalacji na ścianie
- instrukcją obsługi
Tebas-Economic pH/Rx EFka300
Tebas-Economic EFka300 pH/Rx jest kompaktowym systemem, łatwym w montażu i obsłudze, co pozwala na
monitorowanie i kontrolowanie pH i poziomu potencjału Redox w basenie. Urządzenie zawiera kontroler cyfrowy, który
pracuje zgodnie z ustawionymi wartościami progowymi, dwie membranowe pompki dozujące z przepływem do 10 l/h
umieszczone na urządzeniu, wejście na czujnik poziomu i lance ssące, elektrody pH i Redox ze złączem BNC umieszczone w obejmach i uchwyty. Wymiary: 290 x 280 x 175 mm.
TEBAS Economic pH/Redox
model EFka300

kod 1236007

Towary dodatkowe do TEBAS Economic EFka300:
czujnik przepływu
lanca ssąca

kod 14040
kod 416694

Urządzenie Tebas-Economic EFka265 jest wewnętrznie podłączone
i dostarczane z:
- elektrodą pH z krótkim korpusem z tworzywa, kablem 65 cm
i złączem BNC z osłonką ochronną
- elektrodą Redox z krótkim korpusem z tworzywa, kablem 65 cm
i złączem BNC z osłonką ochronną
- roztworami pH i Redox (pH4, pH7 i 220mV; butelki po 90 ml)
- 2 zestawami do pompek zawierającymi: nypel ssący-filtr i zawór wtryskowy GZ½" z PP i uszczelkami z FPM,
przezroczysty wężyk PCW 4x6 do ssania, 2m, pół-sztywny wężyk PE 4x6 do wtrysku, 2 m
- śrubami i zatyczkami do instalacji na ścianie
- instrukcją obsługi
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