
phenix

Регулювання pH та аналіз ОВП в 
одному пристрої

Регулювання pH+ або pH- за 
допомогою вбудованого в панель 
дозуючого насоса

Аналіз ОВП для регулювання
виробництво сольового хлоратора

Повний комплект обладнання (зонди, 
розчини буферних кілець тощо)

РК-екран з підсвічуванням з 
безперервним відображенням 
параметрів води

pH regulation and ORP analysis
combined in only 1 device

pH+ or pH- regulation with dosing 
pump embedded to panel

ORP analysis to regulate the
salt chlorinator production

Complete equipment (probes, buffe-
ring solutions, etc.)

Backlit LCD screen with continuously 
display of  the water parameters

Модель MODEL phenix

Артикул Reference PF10J025

Панель Panel 150 X 300 X 90 мм

Джерело живлення Power supply 230В ЗС / 50 Гц

Регулювання pH pH regulation

Діапазон вимірювань Measure range 3.9 - 9.9

Аналізатор RedOx RedOx analyser

Діапазон вимірювань Measure range 50 - 990 мВ

Обладнання, що поставляється Supplied equipment

pH та золоті ОВП-зонди, 1 комплект для регулювання 
pH, 3 затискні сідла, буферний розчин pH7 pH9 та 

ОВП, 1 кабель сервоприводу

pH and golden ORP probes, 1 regulation pH kit, 3 
clamp saddles, pH7 pH9 and ORP buffer solution,  1 

servoing cable

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
Intuitive user interface

РК-дисплей з підсвічуванням ідеальний у 
разі погано освітленого технічного 
приміщення
Backlit LCD display perfect in case of poorly 
lit technical rooms

Відображення стану системи:
Вимірювання ОВП, регулювання pH, 
фільтрація тощо.
Display of system state :
ORP measure, pH regulation, filtration, etc.

Попереджувальні повідомлення швидкого 
обслуговування: помилка вимірювання, 
порожній бак і т.д.
Warning messages for a quick maintenance : 
measuring error, empty tank, etc.

4 кнопки вибору дозволяють переміщатися
в меню
4 selection buttons allow to navigate
in the menus

Вибір режимів роботи та
налаштування значень
Operating modes selection and
set-up of values

Налаштування об'єму розчину pH у резервуарі 
та швидке калібрування зондів
Configuration of the pH solution volume in the 
tank and and quick calibration of probes

Ефективне очищення води без надлишку хлору гарантоване.
Efficient water treatment without chlorine excess guaranted.

ЗОНД АБО 
ЗОЛОТИЙ 
ДАТЧИК




