
              

      
 

Nejpoužívanější bazénové pH a redoxní elektrody        
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Společné vlastnosti bazénových pH a redoxních elektrod THETA 90 
 

1. univerzální výstup pro všechny typy pH-metrů a pH regulátorů a  
 redox-metrů a redoxních regulátorů 

 
2. bezúdržbové provedení  

- přesné a dlouhodobě stabilní měření – dlouhodobá kalibrační stabilita:  
    +/-0,2 pH / 1 rok bez kalibrace v bazénové vodě běžné čistoty 
- samočistící provedení elektrod, zvýšená odolnost proti organickému a 
   anorganickému znečištění bazénových vod (emulze, suspenze, …) 
- rychlé ustalování signálu elektrody v bazénových vodách 
- zvýšená odolnost proti rušení zemními smyčkami a elektrickými poli 
- elektrody od výrobce –  možnost přizpůsobit konstrukci specifickým 

   požadavkům zákazníka 
- materiál těla elektrody:  sklo (v případě požadavku lze dodat stejnou elektrodu 
    s PP plastovým tělem)  
- konstrukce přizpůsobená k měření v bazénech a vířivkách 
- možnost přechovávat elektrody nasucho 
 

3. delší záruční doby  
       - záruky:   1 rok … standardní provedení s delší životností – (LONG-LIFE) 

2 roky … provedení prodlouženou životností – (LONG-LIFE+) 
 

4. možnost kompletní dodávky 
        - součástí balení elektrod mohou být čerstvé pH pufry u pH elektrod a redoxní 
    kalibrační roztok u redoxních elektrod.  
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Provedení pH a redoxních elektrod 
 

1. Základní provedení pH a redoxních elektrod – hladká čepička a kabel 
 

 

        
 

Základní provedení kabelu:  kabel délka: 2 m, zakončený konektorem BNC, čepička hladká,  
    bez závitu válcová nebo s osazením (tvar „klobouček“) 
 
Obvyklé umístění:  upevnění těla elektrody do průtočné měřící cely pomocí průchodky 
  
Další možnosti nutné dohodnout:  - různé délky kabelu podle dohody 

- zakončení kabelu:  - konektorem BNC 
- rozholením do svorkovnice 

   - konektorem cinch 

 
Kat. č. Název výrobku Typ         Cena bez DPH 21 % Specifická vlastnost, užití   

 
pH elektrody pro bazény a vířivky 
 
22158 pH kombinovaná HC 265  2.340,-  LONG-LIFE, samočistící, vhodná pro bazény,  

       záruka 1 rok  
22160 pH kombinovaná HC 266  3.120,-  LONG-LIFE+, samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 

Platinové redoxní elektrody pro bazény a vířivky 
 
42123 redox kombinovaná  Pt   ORC 265 2.360,-  LONG-LIFE, samočistící, vhodná pro bazény, 

       záruka 1 rok  
42143 redox kombinovaná  Pt   ORC 266 3.120,-  LONG-LIFE+, samočistící, vhodná pro bazény a vířivky,  
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 

Zlaté redoxní elektrody pro slané bazény a vířivky 
 
42153 redox kombinovaná zlatá  ORC 265-Au    2.710,- LONG-LIFE, samočistící, záruka 1 rok  
42163 redox kombinovaná  zlatá ORC 266-Au     3.310,- LONG-LIFE+, samočistící, tlakově nezávislá,  
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 
 
 

Součástí balení elektrod mohou být 2 pH pufry u pH elektrod a redoxní kalibrační roztok +465 mV               
u redoxních elektrod v balení po 30 ml za příplatek 80,- Kč.  
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2. Provedení pH elektrod SP 
 

       Provedení s čepičkou S8 – na hlavě závit Pg 13,5 (P 13,5) – značení „-SP“ nebo “-S8”  
 
        
 

             
 
 

      Obvyklé umístění: upevnění do průtočné měřící cely pomocí závitu Pg13,5 na čepičce 
 
 
 
Kat. č. Název výrobku Typ         Cena bez DPH 21 % Specifická vlastnost, užití   

 
pH elektrody pro bazény a vířivky 
 
22158 pH kombinovaná HC 265-SP 2.740,-  LONG-LIFE, samočistící, vhodná pro bazény,  

       záruka 1 rok  
22160 pH kombinovaná HC 266-SP 3.690,-  LONG-LIFE+, samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 

Platinové redoxní elektrody pro bazény a vířivky 
 
42123 redox kombinovaná  Pt   ORC 265-SP    2.740,- LONG-LIFE, samočistící, vhodná pro bazény, 

       záruka 1 rok  
42143 redox kombinovaná  Pt   ORC 266-SP    3.690,- LONG-LIFE+, samočistící, vhodná pro bazény a vířivky,  
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 

Zlaté redoxní elektrody pro slané bazény a vířivky 
 
42153 redox kombinovaná zlatá  ORC 265-Au-SP    3.090,- LONG-LIFE, samočistící, záruka 1 rok  
42163 redox kombinovaná  zlatá ORC 266-Au-SP    3.690,- LONG-LIFE+, samočistící, tlakově nezávislá,  
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 
 
 

Součástí balení elektrod mohou být 2 pH pufry u pH elektrod a redoxní kalibrační roztok +465 mV              u 
redoxních elektrod v balení po 30 ml za příplatek 80,- Kč.  
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3. Provedení pH elektrod G1/2 
 

       Provedení s čepičkou G1/2 – na hlavě závit ½” (půlcoulový) – značení „-G1/2“  
 

 
 

Základní provedení kabelu:  kabel délka: 2 m, zakončený konektorem BNC,  
 

Obvyklé umístění:  upevnění těla elektrody do průtočné měřící cely nebo do potrubí měřícího 
   systému pomocí závitu G1/2 na čepičce elektrody 
  

Další možnosti nutné dohodnout:  - různé délky kabelu podle dohody 
- zakončení kabelu:  - konektorem BNC 

- rozholením do svorkovnice 
   - konektorem cinch 

 

Kat. č. Název výrobku Typ         Cena bez DPH 21 % Specifická vlastnost, užití   
 

pH elektrody pro bazény a vířivky 
 

22158 pH kombinovaná HC 265-G1/2 2.590,-  LONG-LIFE, samočistící, vhodná pro bazény,  

       záruka 1 rok  
22160 pH kombinovaná HC 266-G1/2 3.370,-  LONG-LIFE+, samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 

Platinové redoxní elektrody pro bazény a vířivky 
 

42123 redox kombinovaná  Pt   ORC 265-G1/2    2.590,- LONG-LIFE, samočistící, vhodná pro bazény, 

       záruka 1 rok  
42143 redox kombinovaná  Pt   ORC 266-G1/2    3.370,- LONG-LIFE+, samočistící, vhodná pro bazény a vířivky,  
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 

Zlaté redoxní elektrody pro slané bazény a vířivky 
 

42153 redox kombinovaná zlatá  ORC 265-Au-G1/2    2.960,- LONG-LIFE, samočistící, záruka 1 rok  
42163 redox kombinovaná  zlatá ORC 266-Au-G1/2    3.560,- LONG-LIFE+, samočistící, tlakově nezávislá,  
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 

Součástí balení elektrod mohou být 2 pH pufry u pH elektrod a redoxní kalibrační roztok +465 mV              u 
redoxních elektrod v balení po 30 ml za příplatek 80,- Kč.  
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4. Další možná provedení elektrod – chlorové, se závitem Pg 13,5 a kabelem, různé délky apod.  
  
 

       Provedení s čepičkou SK – na hlavě závit Pg13,5 (P13,5) – značení „-SK“  
 

 
 

Základní provedení kabelu:  kabel délka: 2 m, zakončený konektorem BNC,  
 

Obvyklé umístění:  upevnění těla elektrody do průtočné měřící cely pomocí závitu Pg13,5 
   na čepičce elektrody 
  

Další možnosti nutné dohodnout:  - různé délky kabelu podle dohody 
- zakončení kabelu:  - konektorem BNC 

- rozholením do svorkovnice 
   - konektorem cinch 
 

Kat. č. Název výrobku Typ         Cena bez DPH 21 % Specifická vlastnost, užití   

 
pH elektrody pro bazény a vířivky 
22158 pH kombinovaná HC 265-SK 2.590,-  LONG-LIFE, samočistící, vhodná pro bazény,  

       záruka 1 rok  
22160 pH kombinovaná HC 266-SK 3.370,-  LONG-LIFE+, samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 

Platinové redoxní elektrody pro bazény a vířivky 
42123 redox kombinovaná  Pt   ORC 265-SK    2.590,- LONG-LIFE, samočistící, vhodná pro bazény, 

       záruka 1 rok  
42143 redox kombinovaná  Pt   ORC 266-SK    3.370,- LONG-LIFE+, samočistící, vhodná pro bazény a vířivky,  
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 

Zlaté redoxní elektrody pro slané bazény a vířivky 
42153 redox kombinovaná zlatá  ORC 265-Au-SK    2.960,- LONG-LIFE, samočistící, záruka 1 rok  
42163 redox kombinovaná  zlatá ORC 266-Au-SK    3.560,- LONG-LIFE+, samočistící, tlakově nezávislá,  
       2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností,  
       záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let 
 
 
 

Součástí balení elektrod mohou být 2 pH pufry u pH elektrod a redoxní kalibrační roztok +465 mV              u 
redoxních elektrod v balení po 30 ml za příplatek 80,- Kč.  

 
 


