
 

 

 
 

 לבתי זרימהמפרט טכני 

 

 

בית הזרימה משמש כאביזר חיוני המותקן בקו ומאפשר לאלקטרודה לקבל הגנה מכנית 

 ראויה.

 בית הזרימה מאפשר לייצב את משטר הזרימה סביב נקודת המדידה.
המציאות על מנת להשיג תוצאות מדידה  מחויבבית הזרימה נחשב לאביזר "קריטי" ולכן הוא 

 טובות.
 
 

CPA250: 

  מ"מ 12בית זרימה לאלקטרודות 
  :מתאים ל  ,CPS11D CPS12D  ,CPS71D ,CPS71D                                             ,

CPS72D  ,CPS82D.  

  בתוך בית הזרימה. סנסורים 3ניתן להתקין עד 
 .התקנה והוצאה קלה של הסנסורים 
 .עלות סבירה, להתקנות עבור בדיקות בקר רציפות 
 .כיול מהיר וקל על ידי הסרת מכסה הכיול 
  פוליפרופילן –מבנה 
  מעלות צלזיוס 0-50 –טמפרטורת עבודה 
  בר. 6לחץ עבודה עד 
  יצרן– Endress+ Hauser .שוויץ 

 
 

 
 
 

 
 

71042405/4: 

  בית זרימה לאלקטרודות מוליכות אוpH כאשר מוליכות המים מתחת , 
 מיקרוסימנס. 50

  :מתאים ל  ,CLS15D CPS11D-7AS . 

  316נירוסטה  –מבנה 
  מתאים לסנסור עם הברגתNPT 1/2"   

  מ"מ. 6מתאים לצינור 
 .התקנה והוצאה קלה של הסנסור 
  מעלות צלזיוס 0-100 –טמפרטורת עבודה 
  בר. 16לחץ עבודה עד 
  יצרן– Endress+ Hauser .שוויץ 

 
 



 

 

 
 

 
 

A250CC: 

 .בית זרימה לאלקטרודת כלור 
 מתאים לסנסורי כלור ו- CCS142D 

 .מפסק קירבה מגנטי לזרימת המים בבית הזרימה 
  בבית הזרימה.ב משטר הזרימה ולייצברז מחט 
  כיול מהיר וקל לסנסוריpH            ורדוקס, על ידי הסרת מכסה הכיול                     

 התחתון ללא הוצאת הסנסורים מהתא.
  פוליקרבונט. –מבנה 
  מעלות צלזיוס 0-45 –טמפרטורת עבודה 

  בר. 4לחץ עבודה עד 
  יצרן– Endress+ Hauser .שוויץ 

 
 
 
 
 

 
752CLA: 

 בית זרימה לאלקטרודות מוליכות.   
  :מתאים ל  ,CLS50D CLS21D.            

  פוליפרופילן –מבנה 
  מתאים לסנסור עם הברגתNPT 1/2" 

  בר. 6לחץ עבודה עד 
  יצרן– Endress+ Hauser .שוויץ 

 
 
 
 
 

 
 

 
CUA252: 

 בית זרימה לסנסור עכירות 
  :מתאים ל  CUS52D  

  מבנה– PVC 

  מתאים לסנסור עם הברגתNPT 1/2" 

 .חיבור קל לצינור או הצמדה לקיר 
 ניתן להתקין מאוזן או אנכי 
  מעלות צלזיוס 0-60 –טמפרטורת עבודה 
  בר.  0-6לחץ עבודה 
  יצרן– Endress+ Hauser .שוויץ 



 

 

 
 
 
 
 
 

A251YC: 

 בית זרימה לסנסור עכירות ועומס אורגני 
  :מתאים לCAS51D  .CUS51D  

  מבנה– PVC 

  מ"מ. 40בקוטר מתאים לסנסור 
  3/4קוטר צינור כניסה ויציאה" NPT 

  הצמדה לקיר.חיבור קל לצינור או 
 ניתן להתקין מאוזן או אנכי 
 .זמן תגובה מהיר הודות לשטח פנים פנימי קטן 
  מעלות צלזיוס 0-50 –טמפרטורת עבודה 
  בר.  0-6לחץ עבודה 
  או מים ניקוי אוטומטי בלחץ אווירזרבובית לניתן להוסיף 
  יצרן– Endress+ Hauser .שוויץ 

 
 
 
  


