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Mérési tartomány: >1 - < 10 000 ppm hidrogén-peroxid 
Speciális:  felületaktív anyagok nem zavarják; a membrán jól ellenáll a 

belső elektronikával

Érzékenység:  WP7HUn: 0,1 ppm H2O2, WP7Un: 1 ppm H2O2 
Mérési hiba (mérési pontosság): ±2%- a a jelzett mérési értéknek 
Reprodukálhatóság: ±2% 
Stabilitás: az analitikai meghatározott mérési érték -2 % 4 hét után

Munka elektróda: aranyból készült katód

Számláló elektróda: anód: ezüst/ezüst-halid kombinált referencia és számláló 

elektróda

Referenciaelektróda: ld. számláló elektróda 
Membrán anyaga: nem pórusos, elasztikus anyag 
Megközelítő áramlás a membránhoz: 0,5 cm/sec 
Áramlási sebesség: 30 l/h (pl. DLA-1/0), nagyon alacsony áramlási sebesség 

függőség

Elektrolit: vizes, halid összetevőket és adalékanyagokat tartalmazó

Hőmérséklet: <0-45°C

Hőmérséklet kompenzálás: automatikus, beépített NTC-ellenállással

pH-tartomány: 2-11

Megengedhető túlnyomás: 1 bar (opció 1 bar)

Első polarizáció ideje: 3 óra

Újrapolarizálási idő: 0,5 óra

Bejáratási idő: T90: kb. 5 perc

0-ponti beállítás: nem szükséges 
Meredekség-kalibrálás: a berendezésben, analitikai meghatározással

Összeszerelés: plug rendszer becsavarós szettel a szondaházhoz (opció: 

visszacsapó gyűrű a >1 bar nyomáshoz)

Ház anyaga: PVC, szilikon gumi, polikarbonát, rozsdamentes acél 1.4301 

elektropolírozott

Karbantartási periódusok: két hét vagy hosszabb

Elektrolit élettartama: kb. 1/2 év, magas peroxid koncentráció esetén magasabb

Membrán élettartama: kb. 1 év, vízminőségtől függően

Interferenciák: klór, klór-dioxid, ózon: zavarja, nem szabad jelen lennie, 

perecetsav: zavarja, nem szabad jelen lennie 

vizes 3%-os fenol oldat, H2S a vízben 

Tárolás: fagyvédett, elektrolittal töltve több hét, szárazon és elektrolit 

nélkül határozatlan ideig

Membránkupak: ….Un, …Up, …HUn, …-D, …-M, …MM: M7N membránkupak…-

XM: M7D membránkupak 
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WP7Un/Up, WP7HUn 
Elektromos csatlakozás: vízálló négytűs adapter

Feszültségellátás: 10-25 V DC (a feszültség és a jelföldelések elektromosan 

izoláltak), ±5-±12,5 V DC (nincs elektromosan izolált földelés)

Áramerősség: kb. 25 mA 
Meredekség (kimeneti előerősítő): Un verzió: kb. –1 mV/ppm H2O2, Up verzió: +1 mV/ppm 

H2O2, HUn verzió: kb. –10 mV/ppm H2O2

Kimeneti ellenállás: 1 kΩ 

WP7MA-D/-M/-MM/-XM 
Elektromos csatlakozás: kéttűs terminál csatlakozó

Feszültségellátás: 12 V DC (RLmax 50 Ω) – 30 V DC (RLmax 900 Ω
Áramerősség kör: 4-20 mA, mely megfelel kb. 500/1,000/2,000/10,000 ppm 

H2O2-nak

Átadás módja: kétszálas vezeték 

WP7S.x 
Elektromos csatlakozás: vízálló négytűs adapter

Feszültségellátás: 10-15 V DC 
Áramerősség: kb. 20 mA

Meredekség (kimeneti előerősítő): x=1: kb. +0,8 µA/ppm H2O2; x= +0,05 µA/ppm H2O2 




