
 
 

ELETRODOS DIFERENCIAIS pH/ORP 

Série 2764-2767  
 

APRESENTAÇÃO 

Os Eletrodos Diferenciais de pH-ORP da série 2764-2767 da Signet são construídos com conector DryLoc®, 
corpo Ryton®, e junção de referência em PTFE para lidar até mesmo com as aplicações químicas mais extremas 
e severas. 
 
Estes eletrodos diferenciais usam a técnica diferencial de 3 eletrodos comprovada em campo: os eletrodos de 
pH e de referência são medidos em relação a um eletrodo aterrado, garantindo um sinal firme e estável. Uma 
característica fundamental é o eletrodo de referência, que é protegido em meia célula de vidro incorporado na 
câmara de referência e é protegido de compostos que podem conter sulfuretos (S2) e metais. Para garantir uma 
longa vida útil, a referência apresenta uma câmara de eletrólito recarregável e uma ponte salina substituível de 
transferência igual. A junção porosa de referência PTFE patenteada resiste a incrustações, entupimento e 
ataque químico. 
 
Outros elementos do design são solução de terra, eletrodos pH/ORP, e o elemento de temperatura. A solução 
de terra elimina medições ruidosas pela drenagem da corrente elétrica para longe do eletrodo de referência. 
Os eletrodos de pH/ORP são concebidos com uma superfície de medição plana ou de bulbo, e um dispositivo de 
temperatura que está posicionado na ponta da superfície de medição, fazendo com que a resposta de 
temperatura T95% em menos de um minuto. Vários dispositivos de temperatura oferecidos, incluem 3KΩ, 
300Ω, ou PT1000 RTD. Os eletrodos são usados com os Eletrônicos do Sensor Signet 2750, que proporcionam 
uma saída cega de 4 a 20 mA ou usar a saída digital (S3L) para conectar aos instrumentos 8900 ou 9900 da 
Signet. Os eletrodos podem também ser utilizados com o pré-amplificador Modelo 2760 para se conectar aos 
instrumentos Signet 8750. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA 

• Design diferencial para medições estáveis em aplicações mais agressivas; 
• Longa vida útil, mesmo em aplicações químicas severas ou difíceis; 
• Conector DryLoc® a prova d'água com contatos de ouro a prova de entupimento; 
• Junção de referência porosa PTFE; 
• Elétrodo de referência substituível; 
• Solução de aterramento; 
• Sensor de Temperatura (pH); 
• Resposta rápida da temperatura; 
• Fácil substituição do sensor usando o conector do eletrodo DryLoc®; 
• Compatível com todos os instrumentos Signet e instrumentos de outro fornecedor; 

 



 
 

 

 

APLICAÇÃO 

• Água e Tratamento de Águas Residuais; 
• Coagulação e floculação; 
• Efluentes de Plantas; 
• Banhos de revestimento; 
• Raspadores; 
• Processo de tingimento têxtil; 
• Aplicações químicas agressivas; 
• Remoção e Recuperação de metais pesados; 
• Destruição de tóxicos; 
• Acabamento de superfície; 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


