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Typy sond:

ConeFET  3280-010
CupFET  3200-010
LanceFET  2270-010
LanceFET+H  2274-010
MicroFET  9270-010
MiniFET  9202-010
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1. Všeobecne
pH-sondy radu SI firmy Sentron umožňujú vykonávať presné meranie pH len s pH-metrami firmy Sentron, radu SI. Pred použitím Vám 
odporúčame prečítať manuál „Quick Start“ a tento uschovať na budúce použitie. Tiež Vám odporúčame, aby ste si prečítali pozorne túto 
príručku. Sú v nej dôležité pokyny k údržbe a čisteniu pH-sondy.
pH-metre a sondy firmy Sentron sú určené na meranie pH. Nepokúšajte sa preto použiť tieto pH-metre alebo sondy na iné aplikácie, 
pretože by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.

1.1 Deklarácia zhody
Sentron Europe BV so sídlom v meste Roden (Holandsko), prehlasuje, že pH metre a sondy radu SI sú navrhnuté a vyrábané v súlade s 
požiadavkami EMC noriem EN 50081-1 a EN 50082-1.
V dôsledku tejto skutočnosti, ako aj dodržiavaním ďalších noriem, má firma SENTRON oprávnenie označovať ich symbolom CE.

1.2 Záruka
Všetky pH-sondy firmy Sentron radu SI sú vyrábané, balené a prepravované s maximálnou starostlivosťou. Firma Sentron poskytuje 
záruku 6 mesiacov na materiálové a výrobné chyby.
Firma Sentron sa zaväzuje, podľa svojho vlastného úsudku, nahradiť alebo opraviť výrobné vady sondy do 6 mesiacov od prepravy, za 
predpokladu, že príčinou poruchy je chybný materiál, alebo výroba a nedostatok sa objavil pri správnom používaní sondy. Záruka vý-
slovne vylučuje náhradu v dôsledku bežného opotrebenia a nesprávneho používania sondy. Rozhodnutie, či bude alebo nebude, uznaná 
záruka, je v kompetencii posúdenia firmy Sentron.
Sentron má právo, podľa vlastného uváženia, úplne odmietnuť nárok na záruku v prípade, že je podozrenie, že sonda bola nesprávne 
použitá. V prípadoch nesprávneho používania Sentron môže, ale nie je povinný, ponúknuť opravu prístroja (sondy) za cenu servisnej 
opravy.
Akékoľvek vyhlásenia a záruky zo strany nejakej osoby, vrátane distribútorov, zástupcov a zamestnancov Sentronu, ktoré sú v rozpore 
s vyššie uvedenými záručnými podmienkami, sú neplatné, ak tieto nie sú v písomnej forme a podpísané oprávnenou osobou.
V prípade uplatňovania nároku na záruku má Sentron právo vyžiadať si doklad o zakúpení.
Sentron nezodpovedá používateľom za prípadné škody, či už priame alebo nepriame, súvisiace s použitím alebo plánovaným použitím 
sondy alebo jej príslušenstva.

Upozornenie!

Tieto sondy neobsahujú žiadne tzv. laické výmenné diely. Nesnažte sa otvoriť sondu nejakým spôsobom, pretože to môže spôsobiť jej 
poškodenie a stratu nároku na záruku.

Všetky informácie uvedené v tomto návode sa vzťahujú na obdobie jeho vydania a firma SENTRON si vyhradzuje právo na zmenu kom-
ponentov, funkcie a procedúr bez predchádzajúceho upozornenia.



3www.ecomed.sk, ecomed@ecomed.sk

pH sondy pre pH metre ISFET - Návod na použitie

1.3 Špecifikácia

ConeFET
3280-010

CupFET
3200-010

LanceFET
2270-010

LanceFET+H
2274-010

MiniFET
9202-010

MicroFET
9270-010

Všeobecný popis
Bežné roztoky (malá viskozita)

Roztoky (malá až stredná viskozita)

Pasty a stredne tuhé látky

Vpichové meranie normálna tuhosť

Väčšia tuhosť

Bežné kadinky a nádoby

Hlboké nádoby (viac ako 140 mm)

Malé objemy (jedna kvapka cca 20 µl)

Úzke fľaštičky (menej ako ø 3 mm)

pH
Senzor ISFET tranzistor (bez sklených častí)

Rozsah 0,00 – 14,00 pH

Drift Menej ako 0,14 pH/24h

Referenčná elektróda
Typ Non-flow

Materiál Porózna PTFE keramický

Referenčný roztok KCl vo forme gélu

Teplota
Senzor PT1000

Rozsah 0 až +80 °C (32 až 176 °F)

Fyzické vlastnosti
Tip sondy

Rozmery v mm
Celková dĺžka 183 183 190 223 83 157

Maximálna dĺžka na ponorenie 137 134 144 52 36 110

Priemer sondy 10 10 10 10 5 3

Dĺžka kábla 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Materiál
Koniec/telo sondy PEEK/ABS PEEK/ABS+hrot z nerezu PEEK/ABS PEEK

Rukoväť a izolácia PVC PEEK
Kábel PVC

Hmotnosť v gramoch 35 35 35 165 8 8

Ochrana (krytie) IP68 (konektor IP67)

Konektor 5-pinový konektor (zasúvací)

Kompatibilita s prístrojom pH-metre radu SI
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2. Používanie
pH-sondy firmy Sentron radu SI využívajú na meranie pH polovodičový snímač ISFET. Tento snímač musí byť riadený elektronickým 
obvodom, ktorý je v pH-metroch Sentron radu SI. Táto sonda môže byť použitá len v kombinácii s jedným z pH-metrov radu SI firmy 
Sentron. Akákoľvek iná kombinácia spôsobí chybné namerané hodnoty a nezvratné poškodenie ako sondy, tak aj pH-metra.
Sondy radu SI firmy SENTRON sú robustné a veľmi odolné. Správne meranie však vyžaduje ich pravidelnú údržbu. Prečítajte si prosím 
tiež návod na údržbu sondy (v tomto návode), aby Vaša sonda bola riadne udržiavaná.
Nepoužívajte sondu mimo špecifikovaný rozsah teplôt, pretože to by mohlo viesť k jej zlyhaniu alebo k nevratnému poškodeniu.
Merané médiá musia byť vodné roztoky alebo polotuhé látky. Tieto musia byť kompatibilné s materiálmi sondy, z ktorých je vyrobená.
Pokiaľ potrebujete informáciu o chemickej odolnosti sondy, obráťte sa prosím na miestneho predajcu alebo firmu SENTRON.

2.1 Inštalácia
Zatlačte konektor sondy do konektora na hornej strane prístroja. Biela čiarka na konektore sondy musí byť v 
línii s bielou čiarkou na konektore pH-metra. Konektor kábla sondy zatlačte primeranou silou smerom nadol, 
kým nezapadne do konektoru prístroja.
Sonda môže byť odpojená od pH-metra jednoduchým vytiahnutím konektora sondy. Pri odpájaní sondy neťa-
hajte za kábel, ale vždy uchopte telo konektora kábla!

2.2 Príprava na používanie
Pred použitím odstráňte ochranný kryt zo sondy. Tento uschovajte, aby ste ho mohli znova použiť pri odkladaní sondy.
Pred použitím opláchnite koniec sondy vodou z vodovodu a očistite koniec sondy jemnou kefkou, aby ste odstránili prípadné nečistoty. 
V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok (detergent).

Poznámka: Pri dlhšom skladovaní môžete pozorovať na konci sondy referenčný gél ako viskózny materiál. Malé presakovanie gélu na 
referenčnú elektródu sondy je normálny jav, ktorý nemá vplyv na životnosť alebo funkciu sondy.

Následne dôkladne opláchnite koniec sondy deionizovanou alebo destilovanou vodou. Namočte sondu pripojenú k pH-metru do pufra 
s hodnotou pH 7,00 alebo pH 4,00 (v ľubovoľnom režime) po dobu aspoň 10 minút.

Po dokončení tejto inicializácie je potrebné vykonať vždy pred začatím merania kalibráciu. Nevykonanie kalibrácie môže mať za násle-
dok nepresné meranie pH. Postup pre vykonávanie kalibrácie je opísaný v návode na používanie pH-metra Sentron.

2.3 Tipy na používanie

1. Sondu pravidelne čistite. Pokyny na čistenie sondy nájdete v kapitole 3.
2. Aby ste namerali správne hodnoty pH pred meraním vzorku alebo pufer vždy dobre premiešajte. Premiešanie môže byť vykonané 

magnetickým miešadlom, alebo miešaním so sondou po dobu najmenej 5 sekúnd. Ukončite miešanie a keď je signál stabilný 
odčítajte hodnotu pH. Pri miešaní meraného média s magnetickou miešačkou dbajte na to, aby miešadielko nenarážalo do sondy.

3. Uistite sa, že médium, ktorého pH meriate, vytvára spoľahlivé spojenie medzi ISFET tranzistorom a referenčnou elektródou. Bez 
riadneho spojenia medzi týmito elektródami nie je možné vykonávať stabilné meranie. Je dobré, ak je sonda počas merania a 
kalibrácie ponorená aspoň 10 mm od hrotu sondy.

4. Pri používaní sond typu CupFET alebo MicroFET, zvlášť pri meraní v objeme jednej kvapky, kontrolujte, či je médium v kontakte 
tak s ISFET meracou elektródou ako aj referenčnou elektródou. Merané médium (kvapka) musí spoľahlivo spájať obe elektródy.

5. Pri meraní polotuhých látok so sondami typu ConeFET alebo LanceFET, vložte sondu do požadovanej hĺbky, potoočte ňou 
niekoľkokrát do ľavej a do pravej strany a nakloňte ju na zabezpečenie dobrého kontaktu so vzorkou.

6. Pufre pre kalibráciu: pH pufer 7,00 (na báze fosfátu) a pH pufer 4,00 (na báze biftalátu), sú menej náchylné na ovplyvňovanie svojej 
hodnoty oxidom uhličitým ako pufer s pH 10,00 (na báze bóraxu alebo uhličitanu). Keď dôjde k zhoršeniu výsledkov kalibrácie 
(nižšia hodnota SLOPE), zvyčajne to signalizuje zlyhanie sondy alebo kontaminovanie pH pufra (pufrov). Ak sa objaví problém so 
strmosťou pri kalibrácii (SLOPE) pri použití pufra s pH 10,00, skúste zopakovať kalibráciu s puframi o hodnote pH 7,00 a pH 4,00. 
Ak dosiahnete dobrú strmosť kalibrácie, skúste použiť nový pufer s pH 10,00. Ponúkame Vám presné, certifikované pH-pufre firmy 
SENTRON s dvomi hrdlami.

7. Ak meriate na priamom slnku, alebo v blízkosti nejakej odrazovej plochy, použite na meranie vzorky hnedé, nepriehľadné alebo 
tienené nádoby. Veľmi jasné svetlo by mohlo ovplyvniť výkon senzora.

8. Tris pufre a vzorky obsahujúce proteíny môžu tvoriť na povrchu elektród nepriepustnú vrstvu a pri ich meraní si vyžadujú osobitnú 
pozornosť. Tieto typy médií by mali byť merané rýchlo a sonda by mala byť medzi vzorkami dôkladne opláchnutá deionizovanou 
vodou. Vyhnite sa dlhšiemu ponoreniu vo vzorkách, ktoré obsahujú tris pufre alebo proteíny. Po dokončení merania sondu najprv 
dôkladne opláchnite vodou a vhodným detergentom a následne ju dôkladne opláchnite deionizovanou alebo destilovanou vodou.

9. Zabráňte dlhodobému ponoreniu sondy do vzoriek, u ktorých je predpoklad, že merané hodnoty pH budú blízko hraničným hodno-
tám meracieho rozsahu. Pri dlhodobom meraní veľmi vysokých alebo veľmi nízkych hodnôt pH, je potrebné po ukončení merania 
sondu opláchnuť neutralizujúcimi látkami a destilovanou vodou.



5www.ecomed.sk, ecomed@ecomed.sk

pH sondy pre pH metre ISFET - Návod na použitie

3. Čistenie
Správna starostlivosť o sondu je veľmi dôležitá. Ak sonda nie je správne a pravidelne čistená, môže dôjsť k jej poruche v dôsledku 
znečistenej referenčnej elektródy alebo ISFET-tranzistora. Príčinou tohto znečistenia je zvyčajne vzorka.

Znečistenie alebo zablokovanie ISFET-tranzistora a referenčnej elektródy je najpravdepodobnejšou príčinou zlyhania sondy. Ak nastane 
niektorá z nasledujúcich udalostí: nízka strmosť kalibračnej krivky, drift, nestabilita merania, pomalá kalibrácia, nemožnosť kalibrácie, 
hodnota pH sa nezmení podľa očakávania pri zmene vzorky, je potrebné vykonať procedúru čistenia, ako je opísané nižšie, a vykonať 
revitalizáciu sondy.

Opotrebovanie sondy je ďalšou možnou príčinou jej zlyhania. Opotrebovaniu sondy často predchádza, ale nie je to nevyhnutné, obdobie 
klesajúcich hodnôt strmosti pri kalibrácii. Opotrebovanie sondy závisí od intenzity jej používania a od spôsobu jej skladovania. Opo-
trebovanú sondu treba vymeniť.

3.1 Denné čistenie
Primeraná frekvencia čistenia závisí od typu meraných vzoriek. Všeobecne sa dá povedať, že ak referenčná elektróda nie je už biela, 
sonda by sa mala vyčistiť.

Je potrebné vyčistiť kefkou obe elektródy: ISFET-tranzistor (lesklá plôška na konci sondy) a referenčnú elektródu (biely valček na konci 
sondy). Vložte sondu do teplej vody z vodovodu (okolo 60 ° C / 140 ° F) s jemným detergentom na dobu 5 minút a pravidelne premiešaj-
te. Vyčistite koniec sondy mäkkou kefkou a vodou s jemným detergentom. Po očistení opláchnite sondu deionizovanou vodou.

Nikdy nečistite koniec sondy šúchaním, najmä ISFET tranzistor, pred dôkladným namočením a opláchnutím sondy vodou (teda na-
sucho). Čistenie konca sondy kefkou pred opláchnutím zaschnutých nečistôt môže poškodiť povrch senzora. Ak máte pochybnosti, 
namočte sondu na chvíľu do teplej vody s jemným čistiacim prostriedkom.

3.2 Revitalizácia
Revitalizácia sondy spočíva v regenerovaní membrány referenčnej elektródy pH sondy.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov revitalizácie vyčistite najprv sondu, ako je to opísané v kapitole 3.1. Uistite sa, že sonda je ešte 
stále teplá (okolo 60 ° C / 140 ° F), a vložte ju do roztoku nasýteného KCl s teplotou miestnosti. Nechajte ju tam ponorenú po dobu 20 
minút (bez preplachovania deionizovanou vodou alebo ochladzovania). Tento „studený“ proces s roztokom KCl zregeneruje membránu 
referenčnej elektródy. 

Postup prípravy nasýteného roztoku KCl (chlorid draselný): granule KCl pridávajte do destilovanej vody, až kým sa tieto granule KCl 
prestanú rozpúšťať. Pridanie 38 g KCl do 100 ml vody je postačujúce. Nechajte tento roztok stáť minimálne počas dvoch hodín a de-
kantujte (zlejte) číry roztok. Takto získate nasýtený KCl.

3.3 Tipy na čistenie
Aby sa zabránilo vzniku škrabancov na povrchu ISFET-senzora, pred samotným čistením sondy pomocou mäkkej kefky a vody s jemným 
čistiacim prostriedkom sondu najprv dôkladne opláchnite vodou.

Väčšina škrabancov na snímači vzniká vtedy, keď sú vo vzorke tvrdé častice a vzorka sa vtiera do snímača pri jeho čistení kefkou.

Bielkoviny, tuky a oleje môžu byť odstránené namočením sondy do roztoku Tergo-A-Zyme (firmy Alconox), čo je roztok s pepsínom 
alebo do podobného výrobku. Potom sondu dôkladne opláchnite deionizovanou alebo destilovanou vodou. Čistiace prostriedky má k 
dispozícii aj firma Sentron; poradiť Vám môže aj miestny distribútor.

Na čistenie sondy nepoužívajte nikdy kyselinu fluorovodíkovú, acetón, MEK alebo podobné prostriedky!

4. Skladovanie
Pri krátkodobom skladovaní (≤ 2 dni) je najlepšie sondu skladovať na „mokro“ - napríklad v kadičke s médiom o pH7. Najprv vyčistite 
sondu s vodou a prípadne jemným čistiacim prostriedkom. Potom ju vložte do čistej nádoby s čerstvým pufrom s pH7.

Pri dlhšom časovom období (> 2 dni) môže byť sonda odložená „na sucho“ napríklad v prepravnom obale. Rovnako ako u krátkodobého 
skladovania platí, že je potrebné sondu najprv vyčistiť. Potom umiestnite na koniec sondy ochranný kryt, do ktorého kvapnite jednu 
kvapku destilovanej vody, ktorá zabráni vyschnutiu membrány referenčnej elektródy.

Pred opätovným použitím sondy po dlhodobom skladovaní je potrebné túto vždy revitalizovať (pozri kapitolu 3.2).
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5. Kontaktné informácie
SENTRON Europe B.V. 
Aan de Vaart 3 
Postbus 125 
9300 AC Roden 
Tel: 050 501 38 00 
Fax: 050 501 68 34 
E-mail: info@sentron.nl

Autorizovaný distribútor v Slovenskej republike:

ECOMED, Dlhá 95, P.P.č. 7, 010 09 Žilina 9 - Bytčica
Tel.: 041/ 500 67 44- 5,  500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk


