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Digitale ORP-sensor
Ceraliquid CPS42D
Memosens glaselektrode voor toepassingen
met snel veranderende
mediumsamenstellingen of een lage
geleidbaarheid
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Meer informatie en actuele prijzen:

Bestand tegen vergiftiging door het voortdurend bijvullen van KClelektrolyt en het aparte referentielood
Te gebruiken bij een zeer lage geleidbaarheid (= 5 µS/cm) dankzij de
vloeibare KCl-elektrolyt
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Perfect geschikt voor snel veranderende media: combinatie van
vloeibare KCl-elektrolyt en keramisch membraan maakt een snelle
reactietijd mogelijk
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve
signaaloverdracht
Maakt voorspellend onderhoud mogelijk dankzij opslag van sensor- en
processpecifieke gegevens
Lagere bedrijfskosten dankzij minimale procesonderbrekingen en een
langere levensduur van de sensor

www.be.endress.com/CPS42D

Overzicht specificaties
•
•
•

Measurement range -1500 mV - +1500 mV
Process temperature -15°C - 130°C
Process pressure max. 8bar

Toepassingsgebied: De Ceraliquid CPS42D is de digitale krachtpatser
voor extreme chemische toepassingen en media met een lage
geleidbaarheid of een hoog gehalte aan organische oplosmiddelen.
Dankzij de korte responstijd van de sensor is een hoge procesveiligheid
gegarandeerd, zelfs bij toepassingen met snel veranderende media. De
Ceraliquid CPS42D is niet de nieuwste Memosens-generatie. Voor

Ceraliquid CPS42D

informatie over de nieuwe Memosens CPS42E-sensor met uitgebreide
functionaliteit, klik hier.

Kenmerken en specificaties
ORP / Redox

Meetprincipe

Sensor ORP / Redox
Application

- Special applications with high requirements with regard to accuracy,
speed.- rapidly changing composition of media, highly clogging media,
low conductivities.
Characteristic

- Digital electrode with Memosens technology - gel-free, refillable
electrolyte - greatest accuracy - can be subject to pressure to prevent
clogging
Measurement range

-1500 mV - +1500 mV
Measuring principle

- Liquid filled compact electrode with ceramic diaphragm - platinum ring
Dimension

Diameter: 12 mm
Shaft lengths: 120, 225 mm
Process temperature

-15°C - 130°C
Process pressure

max. 8bar
Ex certification

ATEX
FM
CSA
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ORP / Redox

Connection

Inductive transfer of digital signals.
Ingres protection

IP68
Additional certifications

EHEDG

Meer informatie www.be.endress.com/CPS42D
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