
O transmissor de pH de dois fios modelo PHTX-014 é projetado 
para fornecer uma saída de corrente padrão de 4 a 20 mA, 
proporcional ao pH em medição. Seu pequeno tamanho  
e construção encapsulada permitem que seja facilmente instalado, 
podendo acomodar qualquer eletrodo de pH com um conector 
BNC. A compensação de temperatura é manual ou automática 
com o uso de qualquer RTD de Platina de 1000 Ω.

O PHTX-212 é semelhante ao PHTX-014, mas com um intervalo 
de 2 a 12 pH. Esta é uma escolha indicada para uso com 
registradores ou qualquer aplicação em que seja conveniente 
dividir a saída em dez divisões.

O PHTX-ORP é para uma entrada para eletrodo de ORP com um 
intervalo de 0 a 2000 mV.

Os recursos do PHTX-11 incluem uma câmara NEMA-4X, e um 
display de LCD integral para a leitura contínua de pH ou para 
uma leitura direta correspondente em miliampères, usando um 
interruptor de botão conveniente. O sinal de saída de 4 a 20 
mA pode ser dimensionado no campo para atender a faixas 
específicas de pH em qualquer incremento de unidade de 1  
a 14 pH. A compensação de temperatura é manual (pelo uso de 
um resistor fixo) ou automática (pelo uso de qualquer um dos 
termistores da Série 700 da OMEGA).

U Modelos Com e Sem Isolamento Disponíveis
U Saída de 4 a 20 mA
U Compensação de Temperatura Automática ou Manual

É fornecido completo com manual do operador.
Exemplos de Encomendas: PHTX-11, transmissor isolado de 4 a 20 mA, 
PSS-D12B, fonte de alimentação.
PHTX-014, transmissor de pH sem isolamento de 2 fios, fonte de 
alimentação PSS-D12B.

Transmissores de pH Industriais de Dois Fios de 4 a 20 mA

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 PHTX-212 Transmissor de pH Sem Isolamento de 2 fios, 2 a 12 pH
 PHTX-014 Transmissor de pH Sem Isolamento de 2 fios, 0 a 14 pH
 PHTX-ORP Transmissor de ORP Sem Isolamento de 2 fios
 PHTX-11  Transmissor de pH isolado com display integral,  

4 a 20 mA, invólucro NEMA-4X
 PSS-D12B Fonte de alimentação de 12 ou 24 VCC

PHTX-014, transmissor  
de sem isolamento de  
2 fios, mostrado em  
escala menor que a real.

Especificações
Intervalo: 
 PHTX-014: 0 a 14 pH 
 PHTX-212: 2 a 12 pH 
 PHTX-ORP: 0 a 2000 mV 
 PHTX-11: Quaisquer unidades de 1 a 14 pH, saída selecionável  
 pelo usuário 
Exatidão: 
 PHTX-014, PHTX-212, PHTX-11: ±0,02 pH 
 PHTX-ORP: ±1,0 mV
Temperatura Operacional: 
 PHTX-014, PHTX-212, PHTX-ORP: -25 a 70°C (-13 a 158°F) 
 PHTX-11: -10 a 60°C (14 a 140°F)
Impedância de Entrada: > 1013 Ω
Compensação de Temperatura:  
 Manual: resistores fixos;  
 Automática: PHTX-014, PHTX-212: DTR de platina de 1000 Ω 
 PHTX-11: Termistor série OL-700 da OMEGA
Conector: BNC
Alimentação: 12 a 80 VCC (recomenda-se 24 VCC)
Saída: 
 PHTX-014, PHTX-212, PHTX-ORP: 4 a 20 mA sem isolamento 
 PHTX-11: 4 a 20 mA com isolamento
Isolamento de Entrada para Saída:  
 PHTX-11: Máximo de 600 V
Dimensões: 
 PHTX-014: 50,8 alt. mm x 38,1 larg. mm x 24,1 prof.  
 mm (2 x 1,5 x 0,95")
 PHTX-212, PHTX-ORP: 57,4 alt. mm x 38,1 larg. mm x 38,1   
 prof. mm (2,25 x 1,5 x 1,5")  
 PHTX-11: 125 alt. mm x 74,2 larg. mm x 99,6 prof.  
 mm (4,92 x 2,92 x 3,92") 
Display:  
 PHTX-11: LCD de 31⁄2 dígitos
Resolução do Display:  
 PHTX-11: 0,01 pH

PHTX-212/PHTX-014 

ELETRODOS E INSTRUMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE PH INDUSTRIAIS

PHTX-11, transmissor  
isolado de 4 a 20 mA, 
mostrado em escala menor  
que a real.
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