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Multipurpose in pH control 

The Model P60S-F Sanitary pH probe is designed specifically for use in 
food processing, brewery and dairy applications. The probe use the 
differential measurement technique and F-fully flate face with all 
compenents flush 

 

Basarı oykulerimize aliskin oldugunuz dusunulen yazilarimiza bu kez cok fonksiyonlu 
veya proses ozel uygulamaları ile Aqumetrix 2200P Analizör ve tamamen duz bir 
yuzeye sahip P60S-F pH sensoru ile devam ediyoruz.                                                                 

Yuksek teknoleji urunu 2200P ozel olarak tasarlanmis software sayesinde butun 
parametrelerin; kalibrasyon, auto-cal, sicaklik, durum, output high, output low, iki 
kontrol ve iki alarm,…ön-panel uzerinde ki iki tuş ile konfigurayon onu kullanici dostu 
yapar. Bu ozelligi ile 2200P, menu dallari icinde operatorun kayboldugu rakiblerine 
gore essiz bir kolaylik sunmaktadir. Enable/disable yapilabilen password ile 
ilgisiz/merakli  kisilerin sistem parametrelerine mudahalesi engellenir. 2200P uzerinde 
kalibrasyon diger butun ozelliklerinin konfigurayonunda oldugu gibi tek tus ile 
gerceklestirilir ve operatorun yapmasi gereken on-panel’deki asagi ok ile 
CALIBRATION tusuna gelip enter tusuna basmaktan ibarettir. Auto Cal ozelligi 4-7-10 
pH ozel kalibrayon cozeltilerini otomatik olarak tanimasidir. 

Asagi OK tusu ile on-panel’de ki isikli LED’leri gezmeye devam ediyoruz: 
Temperature’e geldigimizde proses sicakligini Dispay uzerinde goruruz ki bu ozellik 
ATC(automatic temperature compensation) Nerst denkleminde hidrojen iyonlarinin 
aktivasyonu’nda yer alan sicaklik faktorunun endustriyel uygulamalar da eliminasyonu 
icin bir zorunluluktur. Output High ve Output Low tuslari ile zero ve span degerlerini 
yine tek tus yontemi ile ayarladiktan sonra Contol Roleleri A(yukselen) ve B(azalan) 
set  ve deadband degerleri ayarlanir, keza iki adet Alarm Röle’leri de butun 
parametrelerde oldugu gibi ayni bicimde konfigure edilir. Control Roleleri bir vanaya 
direkt kumanda ederken Alarm Roleleri operatoru uyarmada kullanabilir. Cycle On 
ozelligi ile yuksek salinima sahip proseslerde manipulated variable(vana, pompa,..) 
ekipmanlarin surekli on/off olmasi atanan bir zaman(sn) ile engellenebilir; sayet bu 
ozellik arzulanmiyorsa yine on-panel uzerinden off yapilir. Self-diagnostic ozelligi 
sayesinde status LED’i hata ve ilgili kodu display’de operatore bildirir.  

Ayarlarimiz tamamlandi. 

 



pH is the value of acid or alkali measured on a scale of     0 - 14, pH 7 being 
neutral. Lower numbers are increasingly acidic, higher numbers are 
increasingly alkaline.  

Simdi de ustun  teknigi ile differential olcum sistemine sahip P60S-F pH sensorune 
deginelim. Her seyden once tamamen duz sensor yuzeyi ile mekanik 
etkilere(temizlik) karsi korunumlu ve Tri-Clamp baglanti ile gida ve süt 
uygulamalarinda ki CIP prosesinde max. temizligi saglar. 

P60 serisi butun Aqumetrix sensorlerinin ortak ozelligi  sensor referans cozeltisinin 
artik stabil ve dogru  bir gerilim(mV) degerini ageing veya kirlenmeden dolayi 
saglayamaz oldugu durumlarda, bir cok rakibinin aksine kullanici komple sensoru 
degil ama sadece degistirilmesi son derece basit ve sensor fiatinin 1/15’i degerinde ki 
referans cozeltiyi yenileyecektir. Bu da ozellikle low-cost pH sensorlerinden uzun 
vadede cok ile daha ucuz bir maliyet demektir. Ayrica rakib sensorlerin raf omurlerinin 
kisaligi dikkate alinirsa, kullanicinin sensor yedeklemesi zorunlulugu da ortadan 
kalkmaktadir.  

Turkiye’de ki pH kullanicilarinin buyuk sıkıntı yasadiklari serseri akimlar(grounding 
loop error) yine P60S-F’de grounding elektrodu sayesinde de elimine edilir. 

Kuskusuz anlattiklarimiz bu kadar ile sinirli degil; daha fazlasi icinse tereddutsuz 
firmamizi aramanizi oneriyoruz. 

 

 

 

 

                    ALWAYS Better(Her Zaman Iyiye, Birlikte)  


