
Elektrody pH, redox i jonoselektywne I.S.E.

Kompletna, przejrzysta oferta dla intuicyjnego doboru odpowiedniego modelu elektrody.
Elektrody pH: cztery modele do mierników przenośnych, pięć do laboratoryjnych oraz cztery do specjalnych zastosowań.

Każdy model dostępny w wersji z automatyczną kompensacją temperatury T.
System ContATC (opatentowany) najszybszy czas odpowiedzi elektrody w rzeczywistej temperaturze pomiaru.

Elektrody do pomiarów REDOX oraz najnowsza generacja elektrod jonoselektywnych I.S.E. 
Elektrody I.S.E. bez wewnętrznego elektrolitu o najdłuższej z dostępnych, pomiarowej żywotności membran. 



Najwyższej jakości elektrody i sensory
do wszelkich zastosowań.



T

ContATC system

ELEMENTY SKŁADOWE

Kabel
Elektrody prezentowane w katalogu posiadają mocowany na stałe kabel. Zalety takiego 

systemu mocowania w stosunku do standardowego kabla przykręcanego to: 

- Wymiana elektrody gwarantuje wymianę całego sensora na nowy system, co 

eliminuje wpływ “używanego” lub uszkodzonego kabla na pomiar.

- Koszt elektrody z kablem na stałe jest niższy w porównaniu z elektrodą 

z kablem przykręcanym dzięki mniejszej liczbie połączeń pomiędzy 

elektrodą a miernikiem.

Obudowa
Standardowo szklana. Dla zastosowań wymagających odporności na 

czynniki zewnętrzne są dostępne obudowy wykonane z plastiku lub ze 

stali nierdzewnej.

Układ referencyjny
Jest to “celka” zapewniająca stabilny potencjał (mV). Dostępne 

rozwiązania układu referencyjnego:

Drut srebrny (Ag)

Pokryty galwanicznie chlorkiem srebra AgCl. Układ referen-

cyjny w elektrodach do rutynowych zastosowań. 

Drut srebrny “w osłonie”

Drut srebrny Ag pokryty galwanicznie chlorkiem srebra AgCl w 

tubie ochronnej. Zabezpiecza to układ przed zmianami struk-

tury pod wpływem czynników, mogących pojawiać się w elek-

trolicie podczas pracy elektrody.

Obudowane kryształy AgCl, kartridż

Drut srebrny Ag w kontakcie z porcją kryształów Ag/AgCl, 

umieszczoną wewnątrz szklanej kapilary. Taka budowa zapewnia 

najwyższą stabilność i żywotność układu referencyjnego.

Kartridż z barierą jonową dla Ag+

W niektórych elektrodach, kapilara z Ag/AgCl ma wydłu-

żoną obudowę zawierającą substancję blokującą jony srebra. 

Zapobiega to blokowaniu diafragmy w wyniku wydostawania 

się jonów srebra i powstawania soli AgCl i Ag2S.

Elektrolit referencyjny
Jest roztworem soli o wysokim stężeniu, w którym jest zanurzony układ 

referencyjny. Trzy formy: ciekły, żel lub stały (polimer).

Elektrolit żelowy. Bez możliwości uzupełniania, w elektrodach “bezob-

sługowych”. Najczęściej są stosowane żele glicerynowe.

Elektrolit stały. Bez możliwości uzupełniania, w elektrodach “bezob-

sługowych”. Najczęściej stosowany polimer przewodzący.

Elektrolit ciekły. W klasycznych elektrodach napełnianych, możliwość 

okresowej wymiany i uzupełniania. 

Trzy typy elektrolitu ciekłego: 

CRISOLYT A, KCl 3M nasycony AgCl. Stosowany w elektrodach z układem 

referencyjnym drut Ag / AgCl.

CRISOLYT, KCl 3M. Stosowany w elektrodach z układem referencyjnym z 

obudowanymi kryształami AgCl.

CRISOLYT G, KCl + Gliceryna. Stosowany w elektrodach z układem refe-

rencyjnym z obudowanymi kryształami AgCl, pomiary w próbkach z 

wysoką zawartością białek, substancjach organicznych zawierających 

oleje oraz do pomiarów w niskich temperaturach.

LiCl1M w Etanolu. Do miareczkowań w środowisku niewodnym. 

Diafragma
To punkt kontaktu pomiędzy próbką a elektrolitem. Najbardziej czuła część elek-

trody. Ma największy wpływ na jej poprawność pracy oraz żywotność.

Proponujemy najszerszy zakres diafragm. Dobór zależy od zastosowania, wyma-

ganej jakości pomiarowej oraz ceny. Katalog przedstawia elektrody z 

diafragmami ceramicznymi, dużymi porowatymi z PTFE, typu “kołnie-

rzowego” oraz całkowicie otwartymi.

Ceramiczna diafragma jest porowatą, chemicznie 

odporną wkładką. Jest to klasyczna diafragma. Zapewnia 

powolny wypływ elektrolitu w kierunku próbki. 

Diafragma typu pierścień z PTFE ma dużą porowa-

tość, poprzez którą następuje łatwy kontakt między elek-

trolitem a substancją badaną. Taki układ zapewnia dużą 

powierzchnię kontaktu w przypadku pomiaru w prób-

kach trudnych oraz o niskiej wartości przewodnictwa. 

Aby zredukować wypływ elektrolitu w tego typu elektro-

dach stosuje się wypełnienie elektrolitem typu żel.

Diafragma typu kołnierz składa się z otworu w 

obudowie elektrody zakrytego ruchomym pierścieniem z 

PTFE. Jest to rozwiązanie zwiększające wypływ elektrolitu 

oraz zapobiegające blokowaniu diafragmy. Systemu nie 

stosuje się w temperaturach powyżej 60ºC.

Diafragma typu otwartego. Taki układ można nazwać 

układem “bez diafragmy”. Jest to otwór w obudowie 

elektrody, pozwalający na bezpośredni kontakt z 

mierzoną substancją. W takich elektrodach brak jest 

wypływu elektrolitu. System otwarty stosuje się w elek-

trodach wypełnionych stałym elektrolitem.

Są dostępne dwa rodzaje układów z otwartą diafragmą: 

- Układ boczny. Otwór z boku w obudowie elektrody.

- Układ kołowy. Wyżłobiony “pierścień” pomiędzy 

obudową elektrody wskaźnikowej a układem referen-

cyjnym. Zapewnia maksymalny kontakt z próbką.

Szklana membrana
Skład szklanej membrany wywiera duży wpływ na jej charakterystykę: 

czułość, właściwości chemiczne, odporność mechaniczną i termiczną 

oraz skalę pomiarową. Są stosowane różne rodzaje szkła np. do 

pomiarów pH w obecności HF, do niskich lub wysokich temperatur (np. 

-30ºC lub 100˚C). Kształty membrany są różne. Mogą być cylindryczne, 

sferyczne, płaskie, zaostrzone lub do pomiarów w skali mikro… 

Odpowiedź elektrody zależy w głównej mierze od jakości membrany. 

Czujnik temperatury (T)
Elektrody CRISON, wersja T, mają wbudowany czujnik Pt 1000 klasy B w 

pobliżu membrany. W ten sposób pH i temperatura są mierzone W TYM 

SAMYM PUNKCIE W TYM SAMYM CZASIE. Jest to najbardziej odpo-

wiedni sposób pomiaru pH zgodnie z wymaganiami GLP i ISO. System 

“ContATC”, (opatentowany-zobacz schemat). W modelach laborato-

ryjnych najwyższej klasy, sensor Pt 1000 jest w bezpośrednim kontakcie z 

membraną przez zanurzenie w termoprzewodzącym silikonie. Dzięki temu 

elektrody pH z systemem ContATC można używać jako precyzyjne czujniki 

temperatury. 

Elektrody kombinowane pH
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W elektrodach do 

pH-metrów przeno-

śnych, protektor jest 

wkręcany bezpośrednio w 

uchwyt.

A B

Zakres pH
Zakres pomiarowy elektrody pH zależy od składu szklanej membrany oraz układu 

referencyjnego. 

Większość elektrod CRISON obejmuje zakres pH od 0 d o 14. 

Elektrody wypełnione stałym elektrolitem nie można stosować poniżej pH 2.

Zakres temperatury
Na obudowie każdej elektrody CRISON jest wskazówka o zakresie temperatury 

pracy. Okazjonalnie można je stosować do pomiarów w nieco wyższych temperatu-

rach, lecz nigdy w sposób ciągły. Jeżeli pomiary odbywają się zwykle w wyższych 

temperaturach ( na przykład w temperaturze 80ºC), jest zalecane stosowanie elek-

trod o zakresie pracy do 100ºC, ponieważ ich okres eksploatacji będzie dłuższy.

Dwuczłonowy układ pH - temperatura
Temperatura w pomiarze pH ma wpływ:

... na elektrodę

Prawo Nernsta mówi, że nachylenie krzywej kalibracyjnej elektrody ściśle zależy od 

temperatury w możliwy do przewidzenia sposób. 

pH-metry CRISON automatycznie kompensują ten efekt wbudowanym systemem 

Automatycznej Kompensacji Temperatury ATC. Aby to nastąpiło, temperatura 

próbki musi być podana do urządzenia. 

Można to wykonać poprzez:

• Przyłączenie do pH-metru niezależnego od elektrody czujnika temperatury.

• Stosując elektrody z wbudowaną czujką temperatury Pt 1000. Główna korzyść 

takiego rozwiązania to prosty, równoległy pomiar pH i temperatury. Dwa sygnały 

– pH i temperatura – są transmitowane do urządzenia z jednego sensora przez 

jeden kabel. Rozwiązanie najbardziej polecane i stosowane.

• Ręczne wprowadzenie temperatury. W niektórych aplikacjach temperatura nie 

ma wpływu na pomiar, ponieważ jest stała lub w szerokim jej zakresie wartość 

pH nie zmienia się, itp. W takich przypadkach temperaturę próbki można wpro-

wadzać do urządzenia ręcznie za pomocą klawiatury.

... na roztwory buforowe

Temperatura wpływa na zachowanie każdego roztworu w różny sposób. pH-metry 

CRISON mają wbudowaną tabelę wartości pH roztworów buforowych w różnych 

temperaturach, aby przeprowadzać perfekcyjną kalibrację w każdej temperaturze.

... na podawaną próbkę

Temperatura wpływa na pH mierzonych produktów na wiele różnych sposobów, a 

urządzenie nie może kompensować tych zmian. Dlatego wartości pH oraz tempera-

tury dla każdego pomiaru muszą być razem podawane w raporcie. 

W normalnych warunkach pracy pH-metr z automatyczną kompensacją temperatury 

pozwala na kalibrację w temperaturze otoczenia oraz pomiary w różnych temperaturach. 

Jednakże, gdy jest wymagana najwyższa precyzja, roztwory buforowe używane do 

kalibracji oraz próbki powinny mieć taką samą temperaturę lub musi być wyzna-

czony punkt izopotencjału elektrody.

Izopotencjał, pHizo (izopH)

Potencjał (mV) elektrody pH nie zmieniający się wraz ze zmianą temperatury. Jest  to 

przecięcie krzywych kalibracyjnych uzyskanych w różnych temperaturach. Zwykle 

jest akceptowane, że wartość izopotencjału odpowiada wartości pH 7. W rzeczywi-

stości ta wartość różni się nieznacznie. Nowe pH-metry GLP+ CRISON mają wbudo-

waną funkcję do adaptacji izopotencjału pHizo dla używanej elektrody. 

Minimalna objętość próbki
Zależy od kształtu naczynia i stosowanej do pomiarów elektrody. 

Gdy objętość próbki jest bardzo mała, zaleca się przeprowadzanie pomiarów w probów-

kach i używania “mikro” elektrod.

Głębokość zanurzenia elektrody
Aby uzyskać poprawny pomiar pH, diafragma elektrody musi być zanurzona co 

najmniej na głębokość do zakrycia diafragmy. (rys A).

Jeżeli temperatura próbki jest różna od temperatury otoczenia, należy zanurzyć elek-

trodę aż do zakrycia czujnika temperatury i elementu referencyjnego. W ten sposób 

zostanie uzyskana precyzja i szybkość pomiaru (rys B).

Przechowywanie
Elektroda musi być zawsze przechowywana w protektorze ochronnym, wypeł-

nionym roztworem elektrolitu odniesienia, co łatwo zapewnić stosując fabryczny 

protektor CRISON. “Protektor ochronny” CRISON udoskonala 3 główne założenia w 

stosunku do klasycznych “protektorów”:

- łatwy w użyciu dzięki połączeniu na gwint.

- uszczelka zapewnia szczelność oraz zapobiega 

wyciekaniu elektrolitu (białe kryształy na zewnątrz).

- zapobiega powstawaniu nadciśnienia w elektrodzie 

które działa niekorzystnie na diafragmę, powo-

dując jej zapychanie a tym samym uszkodzenie.

Trwałość elektrody
Średni czas życia elektrody pH wynosi 1 rok. 

Ten okres zależy od jej jakości oraz częstości stoso-

wania: liczby zmierzonych próbek, pomiarów pH w 

ekstremalnych warunkach, zakresu pomiarowego 

pH, temperatury oraz przechowywania i konser-

wacji.

Jeżeli twoja elektroda ma krótszy czas życia, upewnij 

się czy używasz prawidłowego modelu!

Elektrody użytkowane w wysokich temperaturach 

oraz w bardzo alkalicznych próbkach nie pracują 

długo. 

Aby zapobiegać uszkodzeniom elektrod ze szklaną 

obudową używaj “protektora ochronnego”. 

CRISON “protektor ochronny”, wykonany z polipro-

pylenu, jest przykręcany do elektrody i zabez-

piecza ją przeciwko uderzeniom podczas pracy. 

Jakość w stosunku do ceny
Jakość elektrody ma bezpośrednie przełożenie na 

jej rzetelność pomiarową. CRISON dostarcza 

wyłącznie najwyższej klasy elektrody, ponieważ 

doświadczenie wskazuje, że jest to najlepsza inwe-

stycja w rzetelny pomiar i czas użytkowania.

Gwarancja
Elektrody CRISON są objęte gwarancją przez sześć miesięcy. 

Gwarancja obejmuje wyłącznie ukryte wady fabryczne w dostarczanych sensorach.

Praktyczne wskazówki przy pomiarach pH
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Sektor Zastosowanie Przenośne Komentarz

Woda Ogólne 50 50 50 10 / 50 14

Niskie przewodnictwo 50 52 50 21 Diafragma musi mieć zapewniony duży kontakt pomiędzy elektrolitem a 
próbką.

Ścieki 50 51 50 11 Elektrody z odporną na zatykanie diafragmą.

Rolnictwo Wody melioracyjne 50 50 50 10

Gleby 50 50 50 14

Gleby z niską zawartością soli 50 52 50 21

Żywność Napoje bezalkoholowe 50 52 50 14 Elektrody zalecane dla przemysłu spożywczego gdzie jest wymagane zasto-
sowanie specjalnego elektrolitu, CRISOLYT G, ponieważ te rodzaje próbek 
zwykle zawierają wysoki poziom białek. W niektórych przypadkach może 
być konieczne stosowanie elektrod z odporną na zatykanie diafragmą. 
Ogólnie, wszystkie te elektrody należy okresowo poddawać regeneracji przy 
użyciu roztworu czyszczącego z pepsyną.
Elektrody z punktowo ukształtowaną membraną są zalecane wszędzie tam 
gdzie są wymagane pomiary nakłuciowe.

Kakao i produkty pochodne 50 51 50 11

Mięso, szynki, wyroby delikatesowe 50 53 *

Piwo 50 52 50 14

Owoce i warzywa 50 53 *

Mleko 50 51 50 11 / 50 15

Masła, jogurty i lody 50 51 50 11 / 50 15

Sery 50 53 *

Pieczywo i ciasta 50 53 *

Wino, moszcz i ocet 50 51 50 11 / 50 21

Soki i owoce w puszkach 50 51 50 11

Solanki 50 50 / 50 51 50 11 / 50 14

Biologia i
Farmacja

Agar * 50 27 / 50 15 50 27 do pomiarów powierzchniowych. 50 15 do półpłynnych próbek.

Małe objętości próbek * 50 28 / 50 29

Farbiarstwo Farby i barwniki 50 52 50 21 Elektroda musi być czyszczona bezpośrednio po pomiarze. 

50 52 50 15 Do zmiennych lub wysokich temperatur używaj 50 15. 

Kosmetyki Kremy 50 51 50 11 / 50 21 Są to zwykle lepkie próbki lub próbki z zawartością jonów mogących reagować 
z jonami srebra Ag+. Zalecane są elektrody ze zwiększonym wypływem elektro-
litu oraz dużą diafragmą, odporną na zapychanie. 

Żele, emulsje i mydła 50 51 50 11 / 50 21

Środki do skóry * 50 27

Garbarstwo Skóra * 50 27 Elektroda z płaską membraną.

Środki stosowane w garbarstwie 50 51 50 11 Elektrody z odporną na zatykanie diafragmą.

Edukacja Pomiary ogólne 50 50 50 10 / 50 14

Fotografia Kąpiele 50 52 50 14

Galwanizernia Kąpiele 50 50/50 52 50 14

Papiernictwo Papier, karton i włókna * 50 27 Elektroda z płaską membraną.

Pulpa papiernicza lub pasty 50 51 50 11

Ługi 50 52 50 21

Farbiarstwo Farby, pokosty, emulsje 50 52 50 21 Oczyść elektrodę bezpośrednio po pomiarze. 

Żywice Naturalne (lateks, itp.) i syntetyczne * 50 21 Elektroda z diafragmą typu “kołnierz”. 

Tekstylia Tkaniny i substancje drukarskie * 50 27 Elektroda z płaską diafragmą.

Barwniki i zabarwiacze 50 52 50 21 Elektrody z diafragmą odpodną na zapychanie.

Uniwersytety Prace badawcze * 50 15

Próbki mocno zasadowe * 50 15

Detergenty, mydła 50 52 50 21

Roztwory zawierające HF * 50 26 HF atakuje szkło, nie przekraczać dopuszczalnego limitu stężenia HF.

Żele do elektroforezy * 50 27 Elektrody z płaską membraną.

Roztwory zawierające białka 50 52 50 11 / 50 15 Polecany CRISOLYT G jako elektrolit.

Roztwory zawierajace siarczyny * 50 14

50 15

Elektrolit musi być wolny od zawartości jonów Ag+.

Zalecane są elektrody z barierą jonową.

Płaskie, laminowane, chropowate powierzchnie * 50 27 Kropla wody destylowanej musi być użyta w celu zapewniania kontaktu.

Preparatyka roztworów buforowych 50 50 50 14 Bufor TRIS wymaga diafragmy o dużej powierzchni kontaktu. 

TRIS 50 52 50 21

Do pomiarów w temperaturach powyżej 80 ˚C 50 52 50 15

Do pomiarów w temperaturach do -10 ˚C * 50 14

Miareczkowania kwas-zasada w środowisku wodnym * 50 14 Dobierz elektrodę w zależności od rodzaju próbki. 

Niewodny elektrolit jest wymagany do środowisk niewodnych. 
Miareczkowania kwas-zasada w żywności * 50 21 / 50 11

Miareczkowania kwas-zasada w środowisku niewodnym * 50 21 (LiCl)

* Zapytaj o dostępne elektrody z odkręcanym kablem.

Elektrody pH. Tabela zastosowań
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Nr katalogowy elektrody 50 50 50 50 T 50 51 50 51 T
Zakres pomiarowy 0…14 pH 2…14 pH

Zakres temperatury pracy 0…80 ˚C 0…80 ˚C

Układ referencyjny drut Ag drut Ag w obudowie

Diafragma ceramiczna otwarty pierścień

Elektrolit żel polimer

Obudowa wnętrze szkło / obudowa z poliwęglanów (PC) szkło

a=
85

Ø 12

1 
m

T T

Drut
jako element
referencyjny

Drut
jako element
referencyjny

Drut
jako element
referencyjny

Ceramiczna
diafragma

Ceramiczna
diafragma

Ceramiczna
diafragma

T temperatury
sensor

Element
referencyjny
w obudowie

Element
referencyjny
w obudowie

Elektrolit - żel
(bez uzupeł-

niania)

Elektrolit - żel
(bez uzupeł-

niania)

Elektrolit - żel
(bez uzupeł-

niania)

Platynowy
drut

Elektrolit - żel
(bez uzupełnień)

Tytanowe
elektrody

Diafragma
porowata z PTFE

Obudowa ze
stali nierdzewnej

Ceramiczna
diafragma

Otwarta
diafragma

Elektrolit
polimerowy

Elektrolit
polimerowy

Otwarta, okrągła
diafragma

Protektor
ochronny

Elektrody do przenośnego PH 25 CRISON

Niski koszt
50 50 

50 50 T
Podstawowa elektroda pH.

Plastikowa obudowa zabezpiecza szklaną membranę 

przed stłuczeniem. 

Zastosowanie

Pomiary ogólne w środowisku wodnym.

Ograniczenia

Niskie przewodnictwo, brudne lub lepkie roztwory. 

Próbki koloidalne oraz roztwory zawiesin.

Próbki zawierające siarczki, cukry redukujące lub 

inne substancje reagujące z jonami srebra. 

Temperatury powyżej 80 ºC.

Roztwory organiczne.

Z otwartą diafragmą
50 51

50 51 T
W wyniku współpracy z ekspertami w pomiarach pH 

powstała bardzo odporna elektroda, opracowana do 

pomiarów w trudnych warunkach przy doskonałych 

własnościach pomiarowych. Elektroda 50 51 jest 

wersją tej elektrody do mierników przenośnych. 

Zastosowanie

Mleko, soki,... produkty żywnościowe ogólnie.

“Bardzo brudne” ścieki przemysłowe.

Ograniczenia

Próbki o pH < 2. 

Woda destylowana, demineralizowana. Temperatury 

powyżej 80 ºC.

Dostarczane z PP “protektorem ochronnym”, zabez-

pieczajacym elektrodę przed uszkodzeniem. 

Elektrody z kablem na stałe i plastikową wtyczką MP-5 

z pozłacanymi wtykami oraz klasą ochrony IP 67.

Ergonomiczne i solidne, zaprojektowane do pomiarów 

w terenie. Posiadają specjalny uchwyt, zapobiegąjacy 

uszkodzeniu kabla.

Wszystkie elektrody są bezobsługowe.

Elektrolit wewnątrz membrany to żel zapobiegający 

zapowietrzaniu podczas pracy.

Każdy model jest dostępny w wersji z wbudowaną 

czujką temperatury = T. 

Szczegóły:

50 50

50 51

50 52

50 53

50 55

50 59

Specyfikacja

Elektrody pH, redox oraz jonoselektywne I.S.E.6



50 52 50 52 T 50 53 50 53 T 50 55 50 59
0…14 pH 2…14 pH 2000 mV 0…14 pH, 5…30000 μS/cm 

0…100 ˚C 0…60 ˚C 0…80 ˚C 0…80 ˚C

drut Ag w obudowie kartridż drut Ag drut Ag

porowaty pierścień z PTFE 1 ceramiczna + 1 otwarta 1 ceramiczna 1 ceramiczna

żel polimer żel żel

szkło wnętrze szkło / obudowa stal nierdzewna 316 szkło / tworzywo PC szkło / tytan / tworzywo PC

Ø 5 Ø 6

15
35

T T T

MultiSensor, 

wyłącznie do 

MM 40.

Protektor
ochronny

Do trudnych próbek
50 52

50 52 T
Duża, porowata diafragma z PTFE w tej elektrodzie 

zapewnia optymalny kontakt pomiędzy elektrolitem 

a próbką. 

Zastosowanie

Pomiary w “trudnych” próbkach, kremach, brud-

nych i lepkich. 

Pomiary w wysokich temperaturach do 100 ºC. 

Zalecana do pomiarów w wodzie destylowanej.

Dostarczane z “protektorem ochronnym”, zabezpie-

czajacym elektrodę przed uszkodzeniem. 

Nakłuciowa,obudowa stalowa
50 53

50 53 T
Bardzo solidne elektrody nakłuciowe. 

Unikalne na rynku: 

• Obudowa ze stali nierdzewnej.

• Pomiar z membraną w dowolnej pozycji.

• Z wbudowaną czujką temperatury, model 50 53 T. 

Pojedyncze nakłucie jest wystarczające do pomiaru 

pH i temperatury oraz do skompensowania efektu 

wpływu temperatury na pomiar pH . 

Zastosowanie

Pomiary w pół-stałych: serach, mięsie i przetworach, 

rybach, owocach, pieczywie, ciastach itp. Nadają się 

również do pomiarów w roztworach wodnych. 

Ograniczenia

pH < 2. 

Temperatury powyżej 60 ºC

Do pomiarów redox
50 55

Elektroda platynowa do pomiarów potencjału utlenia-

jąco-redukujacego (ORP) roztworach wodnych. 

Zastosowanie

Chemicznie obrabiane ścieki, kąpiele galwaniczne.

Ograniczenia

Temperatury powyżej 80 ºC.

MULTISENSOR DO MM 40
50 59

Opracowany do pomiarów z miernikiem MM40 CRISON.  

Zestawienie: elektroda pH, celka konduktometryczna i 

czujka temperatury w jednej obudowie. 

Zastosowanie

Rolnictwo: wody nawadniające, hydroponika, itp.

Przemysł: wody procesowe, wieże skruberów gazu, itp. 

Edukacja: laboratoria szkolne.

Ograniczenia

Brudne/lepkie próbki. Przewodnictwo > 30 mS/cm.

Elektrody pH, redox oraz jonoselektywne I.S.E. 7



Nr katalogowy elektrody 50 10 50 10 T 50 11 50 11 T
Zakres pomiarowy 0…14 pH 2…14 pH

Zakres temperatury pracy 0…80 ˚C 0…80 ˚C

Układ referencyjny drut Ag drut Ag w obudowie

Diafragma ceramiczna otwarta

Elektrolit żel polimer

Obudowa wnętrze szkło / obudowa z poliwęglanu (PC) szkło

50 15

Próbka
w 25 ˚C

0.1

Zmiana
w 50 ˚C

Elektroda
tradycyjna

minuty

a=
13

0

Ø 12

1 
m

Elektrolit
polimerowy
(bez uzupeł-

niania)

Elektrolit - żel
(bez uzupełniania) Ceramiczna

diafragma

Drut
element

referencyjny

Element
 referencyjny
w obudowie

Element
referencyjny
w kapsule

Element
referencyjny
w obudowie

Bariera jonów
srebra Ag+

Otwarta
diafragma

Diafragma
kołnierzowa

Diafragmy
2, ceramiczne

Diafragmy
3, ceramiczne

Elektrolit:
Crisolyt

Elektrolit:
Crisolyt G

Elektrolit:
Crisolyt

pH elektroda + T 
System ContATC (patent).

T = Temperatura

sensor

T T

50 15 ma 2 równorzędne 
układy referencyjne, umiesz-
czone blisko próbki, co 
poprawia czas odpowiedzi 
przy wahaniach temperatury. 

Elektrody do pH-metrów laboratoryjnych

Specyfikacja

Niski koszt
50 10

 50 10 T
Elektrody bezobsługowe.

Plastikowa obudowa chroni szklaną membranę. 

Zastosowanie

Pomiary w roztworach wodnych. 

Ograniczenia

Niskie przewodnictwo, brudne lub lepkie próbki. 

Koloidy i roztwory suspensyjne.

Próbki zawierające siarczki, cukry redukujące oraz 

inne substancje reagujące z jonami srebra. 

Temperatura powyżej 80ºC. 

Pięć rodzajów wybranych elektrod, pokrywających 

90% zastosowań w pomiarach pH. 

Dwa bezobsługowe modele, bez uzupełniania elektro-

litu. Pozostałe, wypełnione ciekłym elektrolitem.

Szczegóły:

50 10

50 11

50 14

50 15

50 21

Z otwartą diafragmą
50 11

50 11 T
Wypełniona stałym elektrolitem (przewodzący 

polimer). Otwarta diafragma wokół membrany 

ułatwia pomiary pH w próbkach gdzie standardowa 

elektroda napotyka trudności.

Wersja laboratoryjna elektrody, która w przemyśle 

odniosła ogromny sukces.

Główną zaletą w stosunku do klasycznej 52 21 jest 

brak zużywania elektrolitu podczas pracy, łatwiejsze 

użytkowanie, mycie i składowanie. 

Zastosowanie

Żywność, lepkie media, zanieczyszczone próbki, itp.

Ograniczenia

Próbki o pH < 2. Temperatura powyżej 80 ˚C.

Woda destylowana.

Elektrody pH, redox oraz jonoselektywne I.S.E.8



50 14  50 14 T 50 15 50 15 T 50 21 50 21 T
0…14 pH 0…14 pH 0…14 pH

-10…100 ˚C -5…100 ˚C 0…60 ˚C

kartridż z barierą jonową Ag+ kartridż z barierą jonową Ag+ kartridż z barierą jonową Ag+

2 ceramiczne 3 ceramiczne kołnierz

CRISOLYT CRISOLYT G CRISOLYT 

szkło szkło szkło

T T T

Wysoka sprawność
50 14

50 14 T
Najlepsza sprawność, powtarzalność pomiarowa i 

trwałość w stosunku do wszystkich, podobnych elek-

trod na rynku. Dwie membrany oraz zamknięty system 

referencyjny (kartridż) z barierą jonów srebra.

Zastosowanie

Do pomiarów pH w roztworach wodnych.

Do pomiarów w próbkach zawierających siarczki, 

cukry redukujące oraz pozostałe substancje reagu-

jące z jonami srebra.

Ograniczenia

Próbki o wysokiej lepkości, roztwory koloidalne.

Najwyższa jakość
50 15

50 15 T
Najbardziej solidna elektroda laboratoryjna, odporna 

na silnie alkaliczne środowisko i wysokie temperatury.

(specjalna membrana HA).

Błyskawiczna  odpowiedź na zmiany temperatury. Trzy 

diafragmy zapewniają stabilny wypływ elektrolitu. 

Crisolyt G, elektrolit oparty na glicerynie zapobiega 

reakcjom pomiędzy KCl a białkami.

Zastosowanie

Próbki z zawartością białek. 

Pomiary z szybkimi zmianami temperatury i/lub w 

wysoce zasadowych próbkach. 

Perfekcyjna elektroda do prac badawczych.

Ograniczenia

Próbki o wysokiej lepkości, roztwory koloidalne.

Do trudnych próbek
50 21

50 21 T
Diafragma typu “kołnierz”, niemożliwa do 

zapchania, zapewniająca zwiększony wypływ elek-

trolitu. 

Elektroda uniwersalna i do trudnych próbek. 

Zastosowanie

Próbki o bardzo niskim przewodnictwie, np. woda 

destylowana czy demineralizowana. 

Ścieki przemysłowe, koloidy, wina, barwniki, itp.

Bardzo lepkie próbki, emulsje, kremy, itp.

Ograniczenia

Temperatura powyżej 60 ˚C.

Elektrody pH, redox oraz jonoselektywne I.S.E. 9



Nr katalogowy elektrody 50 26 50 27 50 28 50 29
Zakres pomiarowy 1…11 pH 0…14 pH 0…14 pH

Zakres temperatury pracy 0…80 ˚C 0…80 ˚C 0…80 ˚C

Układ referencyjny kartridż kartridż

Diafragma ceramiczna okrągła z PTFE ceramiczna

Elektrolit CRISOLYT CRISOLYT CRISOLYT

Obudowa szklana szklana szklana

pH@20ºC F- limit 

2 300 ppm

3 1000 ppm

4 6000 ppm

≥5 bez limitu

8
5

70

Ø 3

a=
14

5

10
0

Ø 6

a=
13

0

Ø 12

1 
m

Kropla wody 
destylowanej 

pomaga
w pomiarze

Podczas pomiarów
diafragma powinna 

być zakryta. 

Podczas pomiarów
diafragma powinna 

być zakryta.

Żel lub ciekły
elektrolit

Elektrolit
CRISOLYT

Membrana
odporna

na HF

Ceramiczna
diafragma

Diafragma 
z PTFE

Płaska
membrana

Próbka

Element
referencyjny
w kapsule

Ciało stałe
membrana,

krystaliczna lub
polimerowa

Wewnętrzna
diafragma

Duża diafragma
ceramiczna

Klucz elektroli-
tyczny

Ceramiczna
diafragma

Platynowy
drut

Zewnętrzny
elektrolit,
octan litu

BEZ
wewnętrznego

elektrolitu

Wewnętrzny
elektrolit, żel

Specjalne elektrody pH

Specyfikacja

Do zastosowań, wymagających elektrod o specjalnych 

właściwościach. Na przykład, niewielkie ilości próbki, 

roztwory zawierające kwas fluorowodorowy, itp.

Szczegóły:

50 26

50 27

50 28

50 29

50 56 / 57 / 58

I.S.E.

50 44

Do próbek z HF
50 26

Membrana odporna na działanie HF w warunkach 

podanych w tabeli. 

Wyższe zawartości lub 

niższe wartości pH 

spowodują uszkodzenie 

membrany w bardzo 

krótkim czasie.

Do płaskich powierzchni
50 27
Cecha charakterystyczna to układ: diafragma i 

membrana są w tej samej płaszczyźnie pomiaru. 

Zastosowanie

Papier, tkaniny, skóry, powierzchnie agaru, itp.

Do “mikro” próbek
50 28, Ø 3
50 29, Ø 6

Elektrody opracowane do pomiarów pH w bardzo 

małych objętościach próbek. 

50 28 może mierzyć w objętościach od 100 μl.

Zastosowanie

Biologia i aplikacje kliniczne.

Ograniczenia

Kruche, specjalnie 50 28.

Elektrody pH, redox oraz jonoselektywne I.S.E.10



50 56 50 57 50 58 50 44
2000 mV --

0…80 ˚C 0…80 ˚C

kartridż kartridż + klucz elektrolityczny

ceramiczna duża, ceramiczna

ŻEL CRISOLYT CRISOLYT octan litu

szklana szklana / silikonowa

Kod Jon
Zak. pomi-

arowy
Warunki

96 50 Na+ 0.05 mg/l…23 g/l pH 3…10

96 51 Br- 0.4 mg/l…80 g/l pH 1…12

96 52 Cl- 1 mg/l…35 g/l pH 1…12

96 53
CN- 0.03 mg/l …0.26 g/l pH 11…13

I- 0.06 mg/l…130 g/l pH 2…12

96 54
Ag+ 0.05 mg/l…100 g/l pH 1…9

S2- 0.03 mg/l…32 g/l pH 13…14

96 55 F- 0.02 mg/l…20 g/l pH 4…8

96 57 Cu2+ 0.5 mg/l…64 g/l pH 2 …7

96 58 Cd2+ 0.1 mg/l…11g/l pH 3…7

96 60 Ca2+ 0.04 mg/l…4 g/l pH 3.5 …11

96 61 K+ 0.4 mg/l…39 g/l pH 1…9

96 62 NO3
- 0.4 mg/l…62 g/l pH 3…9

96 63 NH4
+ 0.9 mg/l…1.8 g/l pH 3…8.5

96 64 NO2
- 0.5 mg/l…460 mg/l pH 4.5…8

mmmmg/lg/lg/g/ ……………

/l…/l…/l…/l…l…33

mg/l…

g/l…3

mmmmmgg//ll…2……22mg/l…20

mmgggg/l/ll 111mg/l 1ggggg/l…/l…/l…11g/l…1

4

1

6466

11

…………g///l…

g///l

mmg

mmg

m

m

mg/l…64

mg/l 11

mgggg/l/ll 666mg/l…6l 666l…64

1

…g

g

m

m

66664

…1.

/l…l…………

……………

/l…

l…llll

85

Ø 6 a=
12

0

52 43

Elektrody redox, I.S.E. i referencyjne

Do pomiarów redox
50 56, żel

50 57
50 58, mikro

Platynowe elektrody do pomiarów potencjału utlenia-

jąco-redukującego (ORP) w roztworach wodnych.

50 56 to bezobsługowa elektroda bez konieczności 

napełniania i uzupełniania elektrolitem. 

Zastosowanie

Utleniająco-redukujące miareczkowania. 

Pomiary w kąpielach galwanicznych, itp.

Ograniczenia

Temperatura powyżej 80 ˚C.

Elektrody jonoselektywne ISE
96 50, 96 51, 96 52, itd.

Elektrody jonoselektywne najnowszej technologii. 

• Kompaktowe, bezobsługowe. 

• Bez elektrolitu i konieczności wymiany membran.

• Udoskonalona czułość i przedłużony czas pracy 

membran w stosunku do rozwiązań klasycznych. 

• Z kablem na stałe z wtykiem BNC.

Ważne: Wskaźnikowe elektrody jonoselektywne 

wymagają do pomiarów elektrody referencyjnej. 

Elektrody referencyjne
50 44

Charakterystyka: 

• Elektrolit żelowy, trudny do zanieczyszczenia. 

• Dostarczany z octanem litu, jako mostkiem elektro-

litycznym. Elektroda do wszystkich elektrod wskaź-

nikowych I.S.E. CRISON.

• Duża, ceramiczna diafragma, prosty montaż i 

wymiana. 

• Ta elektroda może być również stosowana do ogól-

nych zastosowań pomiarowych.

Element wymienny:

52 43, ceramiczna diafragma. 

Elektrody pH, redox oraz jonoselektywne I.S.E. 11
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Pozostałe sensory: do przewodności, zawartości 
tlenu, itp.

Autoryzowany dostawca CRISON:

Sensory produkowane według specyfikacji i konstrukcji CRISON INSTRUMENTS, S.A.

www.crisoninstruments.com


