
Cod produs 102388 

SET ACCESORII GREISINGER GMH 35 ES PENTRU GMH 3530 
 

RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 

GE ... 
Electrozi de referinţă şi pH 

 

Date tehnice 
Tip  Descriere Domeniu de 

funcţionare 
Electrolit de 
referinţă 

Conector Observaţii 

GE 014 Electrod pH 
economic 

pH 2-12, 0-60°C, 
> 200 µS/cm 

KCl 3moli/l Mufă RCA  

GE 014 BNC Mufă BNC  

GE 100 Electrod pH standard pH 0-14, 0-80°C, 
> 200 µS/cm 

KCl 3moli/l Mufă RCA  

GE 100 BNC Mufă BNC  

GE 101 Electrod cu 
penetrare 

pH 2-11, 0-60°C, 
> 200 µS/cm 

KCl 3moli/l Mufă RCA  

GE 101 BNC Mufă BNC  

GE 103 Electrod cu două 
camere 

pH 0-14, 0-80°C, 
> 200 µS/cm 

KCl 3moli/l 
KNO3 1mol/l 

Mufă RCA  

GE 103 BNC Mufă BNC  

GE 104 Electrod special 
ascuţit 

pH 0-14, 0-80°C, 
> 20 µS/cm 

KCl 3moli/l Mufă RCA  

GE 104 BNC Mufă BNC  

GE 106 Electrod pt apă 
purificată 

pH 2-11, 10-80°C, 
> 25 µS/cm 

KCl 3moli/l Mufă RCA  

GE 106 BNC Mufă BNC  

GE 107 Electrod pH cu 
senzor temperatură 
Pt100 încorporat  

pH 0-14, 0-80°C, 
> 200 µS/cm 

KCl 3moli/l 
(Gel) 

Mufă banană/ 
DIN 

Rezistent la presiune 
până la 6 bari. Cu 
filet PG 13.5 

GE 108 Electrod standard, 
rezistent la presiune 

pH 0-14, 0-80°C, 
> 200 µS/cm 

KCl 3moli/l 
(Gel) 

Mufă RCA Rezistent la presiune 
până la 6 bari. Cu 
filet PG 13.5 

GE 108 BNC Mufă BNC 

GE 109 Electrod pH cu 
senzor temperatură 
Pt100 încorporat 

pH 0-14, 0-80°C, 
> 200 µS/cm 

KCl 3moli/l 
(Gel) 

Mufă BNC şi 
mini-DIN 

Rezistent la presiune 
până la 6 bari. 

GE 117 Electrod pH cu 
senzor temperatură 
Pt100 încorporat 

pH 0-14, 0-80°C, 
> 200 µS/cm 

KCl 3moli/l 
(Gel) 

Mufă BNC şi 
mini-DIN 

Rezistent la presiune 
până la 6 bari. Cu 
filet PG 13.5 

 
Presiune de 
funcţionare: 

Utilizare depresurizată (GE 014, GE 100, GE 101, GE 103, GE 104, GE 106) 
presiune medie de max. 6 bari, în funcţie de condiţiile de asamblare (GE 107, GE 108, GE 109, GE 117) 

Diafragmă: 2 diafragme ceramice (GE 014, GE 100, GE 101, GE 103, GE 107, GE 108, GE 109, GE 117), 
3 diafragme ceramice (GE 106) sau diafragmă ascuţită (GE 104) 

Sistem de 
funcţionare: 

Ag/AgCl, sârmă de Ag clorinat (GE 014, GE 100, GE 106, GE 107, GE 108, GE 109, GE 117), 
Cartuş Ag/AgCl (GE 101, GE 103, GE 104) 

Forma 
diafragmei: 

Sferică (GE 014, GE 100, GE 103, GE 106), conică (GE 101) sau cilindrică (GE 104, GE 107, GE 108, GE 
109, GE 117) 

Tija electrodului: GE 104 Tijă de plastic transparent, aprox. Ø12 x 110 mm 
GE 100, GE 103, GE 106 Tijă de plastic transparent, aprox. Ø12 x 110 mm 
GE 101 Tijă de sticlă, Ø12 mm, 

cu dorn de injecţie aprox. Ø6 x 50 mm, 
Lungime completă aprox. 120 mm 

GE 104 Tijă de sticlă, Ø12 mm,  
lungime completă aprox. 120 mm 

GE 107, GE 108, GE 109, GE 117 Tijă de plastic negru, aprox. Ø12 x 120 mm 
Lungimea 
cablului: 

1 m (lungime standard) sau 2 m (lungime standard pentru GE 107, GE 108, GE 109, GE 117) 
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Introducere 
Toţi electrozii au fost testaţi înainte de livrare şi sunt gata de utilizare. Perioada de garanţie este de 6 luni în caz de utilizare 
adecvată.  
Electrozii pH sunt piese consumabile care în funcţie de solicitările chimice sau mecanice la care sunt supuşi trebuie înlocuiţi 
atunci când valorile cerute nu mai corespund nici după curăţare şi eventual regenerare. Ţineţi cont că în soluţiile apoase există 
materiale care pot ataca sticla şi că substanţele chimice pot reacţiona cu soluţia de KCl din electrod, cauzând blocarea 
diafragmei. 
Exemple: 
- la soluţiile care conţin proteine, ca cele utilizate în domeniul medical şi biologic, KCl poate avea ca efect denaturarea 

proteinelor 
- vopsele coagulate 
- soluţii cu o concentraţie relativ mare de ioni de argint. 

Alte probleme pot surveni la măsurarea mediilor deionizate şi cu conţinut de solvenţi. O parte din problemele apărute la 
măsurarea acestor medii se poate rezolva utilizând electrodul cu două camere cu punte electrolitică adecvată (diferită în funcţie 
de aplicaţie) (tip GE 103). 
 

Substanţele care se depun pe diafragmă influenţează măsurătorile şi trebuie îndepărtate la intervale regulate. Puteţi face acest 
lucru de ex. cu ajutorul echipamentelor de curăţare automată. 
 

Diferitele domenii de utilizare au nevoie de electrozi speciali 
1. Măsurarea mediilor deionizate (apă de ploaie, apă de acvariu, apă demineralizată) 

Tip GE 104 (electrod special ascuţit de la 20 µS/cm) sau GE 106 (de la 25 μS/cm) 
2. Acvarii cu apă de mare 

Electrozi pH standard cu o singură sondă cu KCl 3 moli/l (tip GE 100) 
3. Laboratoare foto 

Electrod cu două camere (tip GE 103) cu punte electrolitică (camera din faţă: KNO3 1 mol/l, camera din spate: KCl 3 moli/l). 
Capacul de spălare pentru depozitarea electrodului trebuie umplut cu KNO3 1 mol/l.  

4. Piscine 
Electrozi pH standard cu KCl 3 moli/l (tip GE 100 sau GE 104) 

5. Verificări ale solului 
Electrozi de sticlă cu diferite diafragme (tip GE 101). Folosiţi dornul de penetrare! (tip VD120) 

6. Brânzeturi, fructe, carne 
Electrozi de penetrare (tip GE 101). Atunci când efectuaţi măsurători la brânzeturi, lapte şi alte produse care conţin 
proteine, electrodul trebuie curăţat cu un lichid de curăţare special (soluţie de curăţat cu pepsină, de ex. cea din setul de 
măsurare şi calibrare GAK1400). 

 
Curăţare standard: Puneţi electrodul timp de 10 minute în soluţia de curăţare cu pepsină GRL 100 (HCl 0,1 moli/l cu pepsină). 
Perioada medie de funcţionare a unui electrod este de cel puţin 8 – 10 luni, dar poate fi prelungită până la 2 ani dacă electrodul 
este bine întreţinut. Nu vă putem furniza informaţii exacte deoarece aceste date depind de domeniul de utilizare al fiecărui 
electrod. 
 
Dacă valoarea pHX nu mai poate fi setată, aceasta înseamnă că: 
a) electrodul este uzat şi trebuie înlocuit sau 
b) soluţia tampon este învechită (preparaţi o soluţie nouă). Soluţiile tampon preparate au o perioadă de viaţă limitată (circa 1 

lună) în condiţii de utilizare şi calibrare atentă (fără transfer de reziduuri de la o soluţie tampon la alta din cauza curăţării şi 
uscării insuficiente a electrodului) 

capsulele tampon au o perioadă de valabilitate nelimitată, de aceea vă recomandăm să vă faceţi o rezervă suficientă. 
Capsulele tampon au durată de viaţă nelimitată – dar trebuie să aveţi totuşi în vedere o rezervă din aceste componente. Dacă 
sunt depozitate o perioadă mai lungă de timp capsulele tampon PH12 (albe) trebuie păstrate într-un desicator sau depozitate 
împreună cu un agent de uscare. 
Trebuie să aveţi mereu la îndemână electrolit (KCl 3 moli/l) pentru reumplere. 
 

Instrucţiuni generale de întreţinere şi utilizare a electrozilor pH combi 
Acest electrod pH a fost testat şi supus la controale de calitate stricte în fiecare etapă de fabricaţie. 
1. Pentru a menţine un nivel optim de eficienţă şi precizie cât mai mult timp respectaţi punctele următoare: 
1.1 Îndepărtaţi capacul de protecţie de pe diafragma de sticlă şi curăţaţi sonda de sticlă şi diafragma cu apă distilată. Apoi uscaţi 

diafragma şi sonda de sticlă cu un prosop moale de hârtie. 
1.2 Important! Diafragma de sticlă pH trebuie menţinută umedă. Atunci când nu utilizaţi electrodul, păstraţi-l în soluţie de KCl 3 

moli/l (excepţie: pentru GE 103 – KNO3 1 mol/l). Uscarea diafragmei de sticlă pH afectează eficienţa şi reactivitatea. Pentru 
o umezire temeinică a electrodului păstraţi-l în soluţie KCl 3 moli/l timp de 24 ore (cu excepţia lui GE 103). 

1.3 Nu atingeţi diafragma de sticlă! Deteriorarea suprafeţei şi abraziunile afectează negativ eficienţa.  
1.4 Înainte de utilizare efectuaţi o inspecţie vizuală a electrodului pH. Dacă există bule de aer în diafragma de sticlă pentru pH 

sau electrodul de referinţă extern, le puteţi elimina agitând electrodul în jos (ca pe un termometru cu coloană de mercur). 
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1.5 Aveţi grijă ca diafragma laterală să intre în contact cu mediul pe care doriţi să îl măsuraţi.  
Adâncimea minimă pentru GE 100 de ex. 20 mm, maxim 50 mm. 

1.6 Păstraţi întotdeauna cablul şi conectorul electrodului curate şi uscate. În caz contrar se pierde izolaţia electrică, ceea ce 
duce la erori de măsurare. 

1.7 Păstraţi electrodul în încăperi uscate la temperaturi între 10
o
C şi 30

o
C. Sub -5

o
C electrodul poate fi afectat din cauză că 

electrolitul poate să îngheţe. 
 
2. Curăţarea şi întreţinerea 
2.1 Verificaţi regulat nivelul lichidului la electrodul de referinţă şi reumpleţi-l cu KCl 3 moli/l cu ajutorul unei seringi sau al unei 

pipete. (excepţii: GE 107, GE 108, GE 109 şi GE 117). 
2.2 Cristalizarea soluţiei KCl 3 moli/l este inevitabilă! Puteţi îndepărta soluţia KCl cristalizată de pe capacul de protecţie şi de pe 

gulerul de etanşare cu unghia sau cu un prosop de hârtie. Acesta nu este un defect.  
2.3 Electrozii murdari trebuie curăţaţi. Vedeţi agenţii de curăţare adecvaţi pentru diafragma de sticlă pentru pH în tabelul de 

mai jos: 
impurităţi agent de curăţare 

depuneri obişnuite agent de spălare blând 
pelicule anorganice lichide obișnuite pentru curăţat sticlă 
compuşi metalici soluţie HCl 1 mol/l 
ulei, grăsime agenţi de curăţare speciali sau solvenţi 
pelicule biologice cu proteine enzimă pepsină în soluţie HCl de 0,1 moli/l (GRL100) 
lignină/răşină acetonă 
depuneri extrem de rezistente peroxid de hidrogen, hipoclorit de sodiu 
 
Atunci când alegeţi agentul de curăţare trebuie să ţineţi cont de diferitele materiale din care sunt fabricaţi electrozii. De ex. 
electrozii cu tijă de plastic nu trebuie curăţaţi cu solvenţi. Dacă aveţi îndoieli contactaţi un specialist. 
Valabil şi la utilizarea agenţilor agresivi sau a altor agenţi care nu sunt pe bază de apă! 

 

Instrucţiuni de utilizare 
a) Electrodul trebuie păstrat în KCl 3 moli/l (tip KCl3M) pentru a evita uscarea (excepţie: GE 103). 
b) Electrozii trebuie utilizaţi numai cu aparatele adecvate. Utilizarea aparatelor nepotrivite poate cauza deteriorarea sau 

distrugerea electrodului şi aparatului! 
c) Aparatul şi senzorul trebuie utilizate cu grijă şi în conformitate cu datele tehnice (nu aruncaţi, loviţi etc.). Ştecherul şi 

conectoarele aparatului şi electrodului trebuie protejate de murdărie şi umezeală. 
d) Îndepărtaţi capacul de protecţie înainte de a începe măsurătorile. 
e) Calibrarea celulei de măsurare (celulă de măsurare cu o singură sondă sau cu electrod de măsurare şi de referinţă) trebuie 

efectuată în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Folosind o soluţie tampon cu o valoare apropiată de punctul zero 
al celulei de măsurare (de ex. pH 7,0) „asimetria” este setată. Pentru pantă (pH X) se utilizează o a doua soluţie tampon al 
cărei pH trebuie să se încadreze în domeniul de măsurare (de ex. pH 4,0; pH 10,0; pH12,0), dar să difere cu cel puţin 2 
unităţi de pH de soluţia utilizată în primul pas. 

f) Electrozii pH livraţi în colet pot fi utilizaţi vertical într-un unghi de 90
o
 ±45

o
 faţă de orizontală.  

 

Instrucţiuni de eliminare 
 

Electrozii pH deveniţi inutilizabili trebuie predaţi la punctele de colectare speciale.  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Acest aparat a fost construit şi testat în conformitate cu normele de siguranţă pentru aparatele de măsură electronice. 
Funcţionarea corectă şi fiabilitatea aparatului pot fi garantate numai dacă sunt respectate măsurile generale de siguranţă şi 
instrucţiunile specifice de siguranţă ale aparatului prezentate în acest manual. 
1. Funcţionarea corectă şi fiabilitatea aparatului pot fi garantate numai dacă acesta este utilizat în condiţiile climaterice 

prezentate în capitolul „Date tehnice”.  
2. Dacă aparatul este transportat dintr-un mediu rece într-unul cald se formează condens care poate duce la erori de 

funcţionare. În astfel de cazuri aşteptaţi ca aparatul să ajungă la temperatura camerei înainte de a îl utiliza. 
3. Atunci când conectaţi aparatul la alte dispozitive conexiunea trebuie efectuată cu cea mai mare atenţie, deoarece 

conexiunile interne ale celorlalte aparate (de ex. conectarea la pământ) pot cauza potenţiale de tensiune care pot afecta sau 
chiar distruge aparatele. 

4. Opriţi imediat aparatul şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi repornit dacă observaţi probleme de funcţionare evidente ca de ex.: 
- defecţiuni vizibile. 
- aparatul nu mai funcţionează corespunzător. 
- aparatul a fost depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp în condiţii nefavorabile. 

Dacă aveţi dubii duceţi aparatul la un specialist pentru lucrări de reparaţii sau întreţinere. 
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5. Atenţie: Nu utilizaţi acest aparat în echipamente de siguranţă sau oprire de urgenţă sau în aplicaţii în care erorile de 
funcţionare ale produsului ar putea cauza daune umane sau materiale.  
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza moartea sau daune umane şi materiale serioase. 

6. Electrozii conţin KCl 3 moli/l (GE 103: KNO3 1 mol/l), care este acid. 
Măsuri de prim ajutor 
În caz de contact cu pielea: clătiţi cu apă din abundenţă. 
În caz de contact cu ochii: clătiţi ochiul deschis cu apă din abundenţă, contactaţi un oftalmolog. 
În caz de înghiţire: beţi multă apă. Dacă vă simţiţi rău, contactaţi un medic. 

7. Atenţie! Electrozii conţin sticlă. Dacă electrodul pH s-a defectat eliminaţi mediul măsurat! În caz de înghiţire poate cauza 
afecţiuni ale tractului esofagian şi gastrointestinal. 

 
 

Set de măsurare şi calibrare GAK 1400 
 

Setul conţine: 5x GPH 4,0 ; 5x GPH 7,0 ; 5x GPH 10,0 ; 3x GPF 100 ; 1x KCl 3M ; 1x GRL 100 
 

Instrucţiuni de utilizare 
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale substanţelor chimice conţinute 
(Reţineţi: Fişele cu instrucţiuni de siguranţă ale materialelor adecvate sunt disponibile pe prima pagină a site-ul nostru web). 
 

Modul de preparare al unei soluţii de calibrare 
1. Luaţi 2 sticle de plastic şi turnaţi câte 100 ml apă distilată în fiecare. 100 ml vor acoperi întreaga porţiune cilindrică, adică 

aprox. 55 mm de la baza sticlei. 
2. Deschideţi cu grijă o capsulă pH 7 (verde) (răsuciţi şi trageţi o jumătate a capsulei cu grijă să nu vărsaţi pudra); puneţi 

conţinutul (inclusiv cele două jumătăţi de capsulă) într-una din sticle. 
3. Puneţi conţinutul unei capsule pH 4 (portocalie) (sau pH 10) şi cele două jumătăţi de capsulă în cea de-a doua sticlă. 

Învelişul capsulei în soluţie va colora lichidul în culoarea respectivă: 
portocaliu = pH 4,0; verde = pH 7,00; albastru = 10,0 
Aveţi grijă să preparaţi din timp soluţiile tampon, deoarece nu pot fi folosite decât după minim 3 ore. Agitaţi bine înainte de 
utilizare. 
Este posibil ca învelişul capsulelor să nu se dizolve complet. Puteţi lăsa reziduurile în lichid fără niciun efect negativ, sau le 
puteţi îndepărta după ce au colorat lichidul.  
Soluţiile tampon au o perioadă de valabilitate limitată de 3 – 4 luni, după care trebuie înlocuite. Capsulele au practic 
durabilitate nelimitată şi vă recomandăm să vă faceţi rezerve. 

 

Instrucţiuni generale de întreţinere şi utilizare a electrozilor pH combi 
Pentru a menţine un nivel optim de eficienţă şi precizie cât mai mult timp respectaţi punctele următoare: 

- Important! Diafragma de sticlă pH trebuie menţinută umedă în permanenţă. Atunci când nu utilizaţi electrodul, păstraţi 
diafragma în soluţie de KCl 3 moli/l.  
Uscarea diafragmei de sticlă pH afectează eficienţa şi reactivitatea. Pentru o umezire temeinică a diafragmei păstraţi-o în 
soluţie de KCl 3 moli/l timp de 24 ore. 

- Verificaţi regulat nivelul lichidului la electrodul de referinţă; dacă este nevoie, reumpleţi-l cu KCl 3 moli/l prin orificiul de 
umplere cu ajutorul unei seringi sau al unei pipete. 

- Orice material care se depune pe membrana de măsurare a diafragmei va influenţa măsurătorile şi trebuie îndepărtat la 
intervale regulate de timp.  
Atunci când efectuaţi măsurători la brânzeturi, lapte şi alte produse care conţin proteine curăţaţi electrodul cu un agent de 
curăţare special GRL 100 (soluţie de pepsină). 

- Electrozii murdari trebuie curăţaţi. Vedeţi agenţii de curăţare adecvaţi pentru diafragma de sticlă pH în tabelul de mai jos: 
 

impurităţi agent de curăţare 

depuneri obişnuite agent de spălare blând 
pelicule anorganice lichide obișnuite pentru curăţat sticlă 
compuşi metalici soluţie HCl 1 mol/l 
ulei, grăsime agenţi de curăţare speciali sau solvenţi 
pelicule biologice cu proteine enzimă pepsină 1% în soluţie HCl de 0,1 moli/l (GRL100) 
lignină/răşină acetone 
depuneri extrem de rezistente peroxid de hidrogen, hipoclorit de sodiu 
 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Greisinger Electronic GmbH (Regenstauf, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este  interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
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