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Wyposażenie, akcesoria montażowe oraz części zapasowe do sond tlenowych OxyGuard'a 
 

 
 
Ta karta wyszczególnia większość z szerokiego zakresu przedmiotów przydatnych podczas 
instalacji oraz eksploatacji sond tlenowych OxyGuard'a. Proszę pamiętać jednakże iż, z każdą 
nową sondą dostarczane są membrany zapasowe, elektrolit, oraz O-ringi. Wszystkie części 
niewyszczególnione w osobnych kartach katalogowych, są wymienione poniżej. 
 
Proszę pamiętać, że informacje zawarte w tej karcie są ważne dla sond typu 3, produkowanych 
od Grudnia 2002r. W przypadku starszych sond prosimy o kontakt 
 
 
D10AN2: Anoda do pomiaru niskiego tlenu. D10CB2: 2-przewodowy kabel (1 metr bieżący). 

D10E2500: 500 ml elektrolitu typu 2 D10CB3: 3-przewodowy kabel (1 metr bieżący). 

D10E21L: 1 l elektrolitu typu 2 D10CB4: 4-przewodowy kabel (1 metr bieżący). 

 D10CB5: 5-przewodowy kabel (1 metr bieżący). 

D10AN3: Anoda dla wszystkich pozostałych 
zastosowań. 

 

D10E3500: 500 ml elektrolitu typu 3. D10JBX1: Skrzynka połączeniowa dla 1 sondy. 

D10E31L: 1 l elektrolitu typu 3. D10JBX8: Skrzynka połączeniowa dla 8 sond. 

D10C: Osłona na sondę. Stabilizuje ona sondę, zakres 
pomiarowy oraz odczyt. 

D10PP: Osłona na membranę. 
D10TOOL: Membrana pierścieniowa urządzenie 
zdejmujące. 

D10CC: Osłona z membraną dla sond ze 
sterowaniem. 

 

D10C840: Osłona z membraną dla Modelu 840. Komory pomiarowe: 
D10COIL: Osłona w olejo-szczelną membraną. D10CHBP: Obejściowa (wykonanie - ¾'' ). 
 D10CHTP: 63/57 mm PCV Trójnik. 



Akcesoria dla sond OxyGuard 

 
KOL-tech Tomasz Kolankowski 
Ul. Konstelacji 25; 80-299 Gdańsk 
www.tlenomierz.pl 

Tel: +48 607 248 184 
Tel: +48 668 260 150 
biuro@tlenomierz.pl 

 

Osłona przeciw-zabrudzeniowa z torebką nad 
membraną: 

 

D10CAFC: Osłona przeciw-zabrudzeniowa dla sond 
ze sterowaniem. 

Uchwyty na sondy: 

D10CAF840: Osłona przeciw-zabrudzeniowa dla 
sond 
Modelu 840. 

D10HTH: Z ¾'' króćcem montażowym. 

D10CAFSAT: Osłona przeciw-zabrudzeniowa dla % 
pomiaru. 

D10HPI: Do klejenia wewnątrz 63/57 mm     rurze 
PCV. 

Zestaw 25 membran z małymi o-ringami: 
D10DAT01: DAT system montażowy sondy 
(kompletny). 

D10MPPM: Dla pomiaru ppm (mg/l). 
D10DAT02: DAT system montażowy sondy bez 
wykonania naściennego. 

D10MSAT: Dla pomiaru % nasycenia i % objętości. D10DAT03: Wykonanie naścienne DAT. 
D10MOIL: Olejo-odporna membrana.  
  
D10M840: 10 membran oraz o-ringi dla Modelu 840. 
D10MC: 10 membran i o-ringi dla sond ze sterowaniem 
 
 
Sondy OxyGuard'a mogą być montowane bardzo łatwo montowane na kablu. Jednakże nie 
mogą być one montowane tam gdzie ruch wody może spowodować uszkodzenie sondy lub 
uderzanie jej o ścianę lub inne itp. 
Są osobne karty katalogowe dla sond oznaczonych  „ * ”. 
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