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Prosimy przeczytaæ uwa¿nie przed rozpoczêciem u¿ytkowania.

Przetworniki pH
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1. WPROWADZENIE

Przetworniki DO9403T przetwarzaj¹ odczyn pH lub potencja³ redox roztworu mierzony za pomoc¹
elektrody na skompensowany temperaturowo sygna³ analogowy 4…20mA. Sygna³ z elektrody
jest galwanicznie odseparowany od sygna³u wyjœciowego 4…20mA.
Wbudowany wyœwietlacz LCD pozwala na œledzenie wartoœci mierzonych a tak¿e wielu innych
parametrów.
Konstrukcja elektroniczna przetwornika gwarantuje zachowanie wysokiej dok³adnoœci i
niezawodnoœci przy d³ugim okresie u¿ytkowania.
Przyrz¹d wspó³pracuje z elektrodami pH, redox oraz czujnikiem temperatury Pt100.

1.1. DANE TECHNICZNE

Wejœcie elektrody
Zakres pomiarowy pH -1.00…15.00pH
Zakres pomiarowy ORP -1999…1999mV
Impedancja wejœciowa >10TΩ
D³ugoœæ kabla <50m ekranowany (ok. 5 nF)
Dok³adnoœæ 0.1% wartoœci mierzonej ±1cyfra
Dryft termiczny ±0.01%/°C

Wejœcie temperatury
Pt100 2/4 przewodowe -50…199.9°C
Pr¹d czujnika 0.5mA DC
D³ugoœæ kabla <10m nieekranowany

<20m ekranowany (ok. 2nF)
Dok³adnoœæ 0.2°C ±2% wartoœci mierzonej
Dryft termiczny ±0.01°C/°C

Kompensacja temperatury
Automatyczna zgodnie z prawem Nernsta

Wyjœcie analogowe
4…20mA programowane proporcjonalne do pH lub mV
Dok³adnoœæ 0.5% wartoœci mierzonej ±0.02mA
Izolacja galwaniczna 2500VAC, 1 minuta

Wyjœcie przekaŸnikowe
A i B bistabilne, stykowe 3A/230VAC bezpotencja³owe

Zasilanie
Aktywne 24 lub 230VAC -15/+10%, 1VA, 48…62Hz, jak w rozdz. 2.1.
Pasywne 4…20mA, konfiguracja 2-przewodowa, jak w rozdz. 2.2.

Obudowa
Wymiary zewnêtrzne 120 x 80 x 56mm
Stopieñ ochrony IP64

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (oznakowanie CE)
Bezpieczeñstwo EN61000-4-2

EN610120 poziom 3
£adunki statyczne EN61000-4-2 poziom 3
Szybkie stany przejœciowe EN61000-4-4 poziom 3
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EN61000-4-5 poziom 3
Zmiany napiêcia EN61000-4-11 poziom 3
Odpornoœæ na zak³ócenia e/m IEC1000-4-3
Emisja zak³óceñ EN55020 klasa B

2. SPOSÓB POD£¥CZENIA ZASILANIA
PRZETWORNIKÓW

Przyrz¹d ma konstrukcjê elektroniczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ wybór jego sposobu zasilania przez
u¿ytkownika. Mo¿e siê on odbywaæ klasycznie poprzez oddzielne zaciski doprowadzaj¹ce
zasilanie (do wyboru wersja 24VAC lub 230VAC) albo dwuprzewodowo czyli od strony wyjœcia
pr¹dowego.

2.1. POD£¥CZENIE CZTEROPRZEWODOWE

Zasilanie nale¿y doprowadziæ do zacisków 5 i 6. Nale¿y sprawdziæ na tabliczce znamionowej
jego wartoœæ, która mo¿e byæ 24VAC albo opcjonalnie 230VAC. Sygna³ wyjœciowy nale¿y pobraæ
z zacisków 8 i 9.

24VAC
lub

230VAC

Elektroda
pH

Pt100 4-przew.

10

11

12

14

13

15
9

8

7

2

4

1

3

A

B

Temp.

pH

GND

4…20mA

5 6

Przyrząd
wtórny

Uwaga: Wyjœcie analogowe przetwornika musi byæ obci¹¿one. Je¿eli wyjœcie analogowe nie
jest wykorzystywane, nale¿y za³o¿yæ zworkê miêdzy zaciskami 8 i 9 - bez niej
przyrz¹d nie bêdzie funkcjonowa³!

24VAC
lub

230VAC

Elektroda
pH

Pt100 4-przew.

10

11

12

14

13

15
9

8

7

2

4

1

3

A

B

Temp.

pH

5 6

2.2. POD£¥CZENIE DWUPRZEWODOWE

W tym rodzaju pod³¹czenia energia zasilaj¹ca jest pobierana z pêtli pr¹dowej, która musi byæ
zewnêtrznie zasilana - konieczny jest zasilacz wpiêty szeregowo w pêtlê pr¹dow¹. Zaciski 5 i
6 pozostaj¹ nie pod³¹czone.
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Uwaga: w odró¿nieniu od poprzedniego sposobu pod³¹czenia, w tym wypadku wyjœcie
stanowi¹ zaciski 7 (+) i 8 (-).

V+

4…20mA

Przyrząd
wtórny

Elektroda
pH

Pt100 4-przew.

10

11

12

14

13

15
9

8

7

2

4

1

3

A

B

Temp.

pH

5 6

Zasilacz 10…35VDC

Uwaga: Nale¿y pamiêtaæ o dopuszczalnej rezystancji obci¹¿enia (przyrz¹du wtórnego). Przy
maksymalnej wartoœci sygna³u wyjœciowego, napiêcie zasilaj¹ce przetwornik (na za-
ciskach 7-8) nie mo¿e obni¿yæ siê do wartoœci nmniejszej ni¿ 9V!

3. FUNKCJE PRZYCISKÓW
PRG Programowanie parametrów jest aktywowane przez naciœniêcie przycisku PRG. Po

naciœniêciu przycisku pojawiaj¹ siê na wyœwietlaczu symbol ∆∆∆∆∆ oraz komunikat P1
oznaczaj¹ce mo¿liwoœæ programowania parametru P1. Sekwencyjne naciskanie
przycisku PRG powoduje przejœcie do programowania parametru P2, P3 itd., Po
parametrze P10 przyrz¹d wraca do normalnego funkcjonowania.

SET Przycisk s³u¿¹cy do ustawiania progów prze³¹czania przekaŸników alarmowych A i B.
Po naciœniêciu przycisku pojawiaj¹ siê na wyœwietlaczu symbol ∆∆∆∆∆ oraz REL informuj¹c
czy programowany jest punkt za³¹czania przekaŸnika (REL nie pulsuje) czy  wy³¹czania
(REL pulsuje).

°C/°F Po naciœniêciu tego przycisku, na wyœwietlaczu zmieniaj¹ siê jednostki wskazañ
temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub odwrotnie.
- u¿yty jednoczeœnie z przyciskiem CAL aktywuje rêczne ustawianie temperatury
kompensacji
- u¿yty podczas trwania procedury kalibracji powoduje jej opuszczenie bez
wprowadzania jakichkolwiek zmian

pH/mV Przycisk s³u¿¹cy do zmiany jednoski pomiaru z pH na mV i odwrotnie.
- u¿yty jednoczeœnie z przyciskiem CAL powoduje uruchomienie procedury kalibracji
przyrz¹du.

OK S³u¿y do wprowadzania programowanych parametrów do pamiêci.
CAL Przycisk wielofunkcyjny.

– Po naciœniêciu razem z przyciskiem °C/°F uruchamia procedurê rêcznego ustawiania
temperatury kompensacji.
– Po naciœniêciu razem z przyciskiem pH/mV uruchamia procedurê kalibracji przyrz¹du.
– Przyciskiem tym zatwierdza siê tak¿e przeprowadzon¹ kalibracjê pH i wprowadzon¹
rêcznie temperaturê kompensacji.

∆∆∆∆∆ Przycisk s³u¿¹cy do zwiêkszania wartoœci zmienianego parametru podczas
programowania i kalibracji.

∇∇∇∇∇ Przycisk s³u¿¹cy do zmniejszania wartoœci zmienianego parametru podczas
programowania i kalibracji.
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4. PROGRAMOWANIE PRZYRZ¥DU

4.1. PROGRAMOWANIE PRZEKAŹNIKÓW

• Nacisn¹æ przycisk SET; na wyœwietlaczu pojawia siê symbol ∆∆∆∆∆.
• Oprócz tego symbolu na wyœwietlaczu widniej¹ te¿ REL oraz A co oznacza programowanie

poziomu wartoœci mierzonej dla której nast¹pi w³¹czenie przekaŸnika A.
• Aby zmieniæ wartoœæ progu zadzia³ania nale¿y u¿yæ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇.
• Nacisn¹æ przycisk SET; symbol REL na wyœwietlaczu zaczyna pulsowaæ przy widniej¹cym

nadal wskazaniu A, co oznacza programowanie poziomu wartoœci mierzonej dla której nast¹pi
wy³¹czenie przekaŸnika A.

• Aby zmieniæ wartoœæ progu zadzia³ania nale¿y u¿yæ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇.
• Nacisn¹æ przycisk SET; na wyœwietlaczu pojawi¹ siê symbole REL oraz B, co oznacza

programowanie poziomu wartoœci mierzonej dla której nast¹pi w³¹czenie przekaŸnika B.
• Aby zmieniæ wartoœæ progu zadzia³ania nale¿y u¿yæ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇.
• Nacisn¹æ przycisk SET; symbol REL na wyœwietlaczu zaczyna pulsowaæ przy widniej¹cym

nadal wskazaniu B, co oznacza programowanie poziomu wartoœci mierzonej dla której nast¹pi
wy³¹czenie przekaŸnika B.

• Aby zmieniæ wartoœæ progu zadzia³ania nale¿y u¿yæ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇.
• Nacisn¹æ przycisk SET; wartoœci zostana zapamiêtane a przyrz¹d powróci do normalnej

pracy.

Uwaga: jeœli podczas fazy programowania przekaŸników (na wyœwietlaczu widnieje pulsuj¹cy
lub nie symbol REL) nie zostanie naciœniêty ¿aden przycisk przez 2 minuty, przyrz¹d
powróci automatycznie do normalnej pracy.

4.2. PROGRAMOWANIE TEMPERATURY KOMPENSACJI

Jeœli czujnik temperatury nie jest pod³¹czony lub uszkodzony, na wyœwietlaczu pulsuj¹ jednostki
temperatury. W takim wypadku jest mo¿liwe wprowadzenie wartoœci temperatury kompensacji
rêcznie:
• Nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski CAL oraz °C/°F; pojawi siê symbol ∆∆∆∆∆ oraz wartoœæ temperatury

kompensacji z pulsuj¹c¹ jednostk¹ temperatury.
• Za pomoc¹ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇ wprowadziæ wartoœæ temperatury mierzonego roztworu.
• Nacisn¹æ przycisk CAL. Symbol ∆∆∆∆∆ zniknie a wyœwietlacz powróci do normalnych wskazañ.

4.3. KALIBRACJA OFFSETU ELEKTRODY

• Zanurzyæ sondê pomiarow¹ w roztworze buforowym pH=6.86.
• Nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski CAL oraz pH/mV; na wyœwietlaczu pojawi siê symbol ∆∆∆∆∆.
• Za pomoc¹ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇ wprowadziæ wartoœæ pH skorygowan¹ z uwagi na temperaturê

roztworu.
• Nacisn¹æ przycisk CAL. Symbol ∆∆∆∆∆ zniknie.

4.4. KALIBRACJA NACHYLENIA CHARAKTERYSTYKI

• Zanurzyæ sondê pomiarow¹ w roztworze buforowym pH=4.01 lub 9.18.
• Nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski CAL oraz pH/mV; na wyœwietlaczu pojawi siê symbol ∆∆∆∆∆.
• Za pomoc¹ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇ wprowadziæ wartoœæ pH skorygowan¹ z uwagi na temperaturê

roztworu.
• Nacisn¹æ przycisk CAL. Symbol ∆∆∆∆∆ zniknie.

Uwaga: jeœli istnieje potrzeba wyjœcia z procedury kalibracji bez wprowadzania jakichkolwiek
zmian, nale¿y nacisn¹æ przycisk °C/°F.
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Uwaga: Przyrz¹d rozopznaje automatycznie trzy standardowe roztwory kalibracyjne: 4.01pH,
6.86pH i 9.18pH.

4.5. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW ROBOCZYCH

Przyrz¹d posiada nastêpuj¹ce parametry robocze, które s¹ dostêpne na wyœwietlaczu:

P1 Jednostka miary dla mierzonej wielkoœci, nastaw przekaŸników i wyjœcia analogowego -
pH lub mV.

P2 Wartoœæ pH lub mV odpowiadaj¹ca 4mA na wyjœciu analogowym. Mo¿e siê mieœciæ w
granicach -1.00 do 15.00pH lub -1999 do 1999mV.

P3 Wartoœæ pH lub mV odpowiadaj¹ca 20mA na wyjœciu analogowym. Mo¿e siê mieœciæ w
granicach -1.00 do 15.00pH lub -1999 do 1999mV.

P4 Czas opóŸnienia zadzia³ania przekaŸnika A. Dopuszczalny zakres nastaw 0…250s.
P5 Czas opóŸnienia zadzia³ania przekaŸnika B. Dopuszczalny zakres nastaw 0…250s.
P6 Kalibracja czujnika Pt100 lub wyjœcia analogowego (szczegó³y w rozdzia³ach dotycz¹cych

kalibracjii Pt100 i wyjœcia analogowego).
P7 Kalibracja wyjœcia analogowego w punkcie 4mA.
P8 Kalibracja wyjœcia analogowego w punkcie 20mA.
P9 Kalibracja wejœcia napiêciowego.
P10 Wskazanie offsetu oraz nachylenia charakterystyki elektrody.

Aby zmieniæ dany parametr (oprócz P10) nale¿y naciskaæ przycisk PRG a¿ do pojawienia siê na
wyœwietlaczu jego symbolu. Nacisn¹æ OK aby wyœwietliæ bie¿¹c¹ wartoœæ parametru. Pos³uguj¹c
siê przyciskami ∆ i ∇  ustawiæ po¿¹dan¹ wartoœæ parametru. Nacisn¹æ ponownie przycisk OK aby
zatwierdziæ wprowadzon¹ wartoœæ.

Uwaga: Parametry kalibracyjne P6, P7, P8 i P9 powinny byæ ustalane laboratorium pomiarowym
przez wykwalifikowany personel.

4.6. KALIBRACJA CZUJNIKA PT100

• Pod³¹czyæ czujnik Pt100.
• Naciskaæ przycisk PRG a¿ do pojawienia siê komunikatu P6.
• Nacisn¹æ przycisk OK; na wyœwietlaczu pojawi siê wartoœæ temperatury.
• Zanurzyæ w k¹pieli wzorcowej 0°C czujnik Pt100 oraz termometr wzorcowy. Poczekaæ a¿

wskazania bêd¹ stabilne.
• Za pomoc¹ przycisków ∆ i ∇ ustawiæ na wyœwietlaczu wartoœæ wskazywan¹ przez  termometr

wzorcowy.
• Zanurzyæ w k¹pieli wzorcowej koñca zakresu czujnik Pt100 oraz termometr wzorcowy.

Poczekaæ a¿ wskazania bêd¹ stabilne.
• Za pomoc¹ przycisków ∆ i ∇ ustawiæ na wyœwietlaczu wartoœæ wskazywan¹ przez  termometr

wzorcowy.
• Naciœn¹æ przycisk OK.
• Naciskaæ przycisk PRG aby wyjœæ z trybu programowania.

Uwaga: Gdy temperatura wskazywana przez przyrz¹d znajduje siê w przedziale
±12°C nastêpuje kalibracja zera, a gdy jest poza tym przedzia³em nastêpuje
kalibracja zakresu.

4.7. KALIBRACJA WYJŒCIA ANALOGOWEGO.

Do kalibracji wyjœcia analogowego potrzebny jest miliamperomierz o klasie nie gorszej ni¿ 0.1.
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Sposób pod³¹czenia przetworników  jest opisany w rozdziale 2. Miliamperomierz nale¿y w³¹czyæ
szeregowo w dowolnym miejscu obwodu wyjœciowego przetwornika.

• Pod³¹czyæ miliamperomierz do wyjœcia analogowego.
• Naciskaæ przycisk PRG a¿ do pojawienia siê komunikatu P7.
• Nacisn¹æ przycisk OK. Na wyœwietlaczu pojawi siêwskazanie 4.0 sugeruj¹ce kalibracjê wyjœcia

do poziomu 4 [mA].
• Za pomoc¹ przycisków ∆ i ∇ ustawiæ na wyjœciu analogowym wartoœæ 4.000 [mA]

wskazywan¹ przez miliamperomierz wzorcowy.
• Naciskaæ przycisk PRG a¿ do pojawienia siê komunikatu P8.
• W górnej czêœci wyœwietlacza pojawia siê komunikat CAL a w dolnej wartoœæ 20.0 sugeruj¹ca

kalibracjê wyjœcia do poziomu 20 [mA].
• Za pomoc¹ przycisków ∆ i ∇ ustawiæ na wyjœciu analogowym wartoœæ 20.000 [mA]

wskazywan¹ przez miliamperomierz wzorcowy.
• Nacisn¹æ przycisk OK.
• Naciskaæ przycisk PRG a¿ do opuszczenia trybu programowania.

4.8. KALIBRACJA WEJŒCIA NAPIÊCIOWEGO

Aby dokonaæ kalibracji wejœcia napiêciowego przyrz¹du nale¿y:
• Naciskaæ przycisk PRG a¿ do pojawienia siê komunikatu P9.
• Nacisn¹æ przycisk OK; na wyœwietlaczu pojawi siê wartoœæ napiêcia w mV.
• Podaæ na wejœcie przyrz¹du wzorcow¹ wartoœæ napiêcia 0mV (jeœli wartoœæ znajduje siê w

granicach ±25mV nastêpuje kalibracja zera, w przeciwnym wypadku kalibracja zakresu).
• Za pomoc¹ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇ wprowadziæ wartoœæ napiêcia odpowiadaj¹c¹ wzorcowemu

napiêciu podanemu na wejœcie przyrz¹du.
• Nacisn¹æ przycisk SET. Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol REL wskazuj¹cy ¿e przyrz¹d

mierzy wartoœæ napiêcia na wejœciu za pomoc¹ drugiego zakresu.
• Za pomoc¹ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇ wprowadziæ wartoœæ napiêcia odpowiadaj¹c¹ wzorcowemu

napiêciu podanemu na wejœcie przyrz¹du.
• Nacisn¹æ przycisk SET, symbol REL znika.
• Podaæ na wejœcie przyrz¹du wzorcow¹ wartoœæ napiêcia 450mV odpowiadaj¹c¹ górnej

granicy pierwszego zakresu pomiarowego.
• Za pomoc¹ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇ wprowadziæ wartoœæ napiêcia odpowiadaj¹c¹ wzorcowemu

napiêciu podanemu na wejœcie przyrz¹du.
• Podaæ na wejœcie przyrz¹du wzorcow¹ wartoœæ napiêcia 1800mV odpowiadaj¹c¹ górnej

granicy drugiego zakresu pomiarowego.
• Za pomoc¹ przycisków ∆∆∆∆∆ i ∇∇∇∇∇ wprowadziæ wartoœæ napiêcia odpowiadaj¹c¹ wzorcowemu

napiêciu podanemu na wejœcie przyrz¹du.
• Nacisn¹æ przycisk OK, kalibracja jest zakoñczona.
• Naciskaæ przycisk PRG a¿ do opuszczenia trybu programowania.

6. WYŒWIETLACZ

6.1. SYMBOLE

°C oznacza wartoœæ temperatury w stopniach Celsjusza
°F oznacza wartoœæ temperatury w stopniach Fahrenheita
pH oznacza wartoœæ odczynu roztworu wyra¿on¹ w pH
m V oznacza wartoœæ odczynu roztworu wyra¿on¹ w mV
A oznacza, ¿e przekaŸnik A znajduje siê w stanie aktywnym
B oznacza, ¿e przekaŸnik B znajduje siê w stanie aktywnym
REL oznacza ¿e wskazywana
REL puls. oznacza wartoœæ progu wy³¹czania danego przekaŸnika
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6.2.  KOMUNIKATY B£ÊDÓW

O F LO F LO F LO F LO F L oznacza przekroczenie zakresu pomiarowego
E 1E 1E 1E 1E 1 oznacza, podczas kalibracji elektrody, ¿e offset elektrody jest zbyt du¿y
E 2E 2E 2E 2E 2 oznacza, podczas kalibracji elektrody, ¿e ró¿nica miêdzy odczytami napiêcia z elektrody

dla dwóch roztworów buforowych jest zbyt du¿a
E 3E 3E 3E 3E 3 oznacza, podczas kalibracji elektrody, ¿e ró¿nica miêdzy odczytami napiêcia z elektrody

dla dwóch roztworów buforowych jest zbyt ma³a (ok. 50mV przy 25°C)
E 4E 4E 4E 4E 4 oznacza b³¹d odczytu pamiêci EEPROM
E 5E 5E 5E 5E 5 oznacza, ¿e obliczone nachylenie daje wartoœæ 20% ni¿sz¹ od nominalnej lub wartoœæ

ujemn¹
E 6E 6E 6E 6E 6 oznacza, ¿e obliczone nachylenie daje wartoœæ 150% wy¿sz¹ od nominalnej

7. WYMIARY

56120

8
0

2
1

8. SPOSÓB ZAMAWIANIA

DO9403T-R1 Przetwornik pH pasywny/aktywny 4…20mA z wyœwietlaczem LCD. Zasilanie
24VAC. Wykonanie naœcienne 120x80x56mm.

HD882 M100/300 Sonda temperatury z czujnikiem Pt100, miniaturowa g³owica, os³ona ∅6x300mm.

HD882 DM100/300 Sonda temperatury z czujnikiem Pt100, g³owica DIN B, os³ona ∅6x300mm.

HD8642 Roztwór buforowy 4.01pH – 200ml

HD8672 Roztwór buforowy 6.86pH – 200ml

HD8692 Roztwór buforowy 9.18pH – 200ml

HD220 Roztwór buforowy redox 220mV - 200ml

HD468 Roztwór buforowy redox 468mV – 200ml

KPI10 Kombinowana elektroda przemys³owa Ag/AgCl, z³¹cze S7, króciec mocuj¹cy
PG13.5, mo¿liwoœæ nape³niania elektrolitem, korpus wykonany z Rytronu.
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Wymiary: ∅12x120mm. Zakres temperatur dzia³ania 0…130°C. Mocowanie z
porowatego teflonu.

KPI11 Kombinowana elektroda przemys³owa Ag/AgCl, z³¹cze S7, króciec mocuj¹cy
3/4” z mosi¹dzu, mo¿liwoœæ nape³niania elektrolitem, korpus wykonany z Ry-
tronu.12x120mm. Zakres temperatur dzia³ania 0…130°C. Mocowanie z poro-
watego teflonu.

KPI12 Elektroda platynowa redox, z³¹cze S7, króciec mocuj¹cy PG13.5, ciœnienie
max. 6 bar.

KPI13 Elektroda platynowa redox, z³¹cze S7, króciec mocuj¹cy  PG13.5, korpus
wykonany z Rytronu. Wymiary: ∅12x120mm.

KPI GB 210 Elektroda pH dla biotechnologii, z³¹cze S7, króciec mocuj¹cy PG13.5, korpus
szklany, elektrolit ¿elowy. Wymiary: ∅12x210mm. Zakres temperatur dzia³ania
0…135°C. Ciœnienie max. 10 bar.

CP5 Kabel przed³u¿aj¹cy z wtyczk¹ S7 do elektrod i wolnymi koñcami do listwy
zaciskowej. D³ugoœæ 5m. Pasuje do przyrz¹dów DO9403T oraz DO9765T.

CP5/10 Kabel przed³u¿aj¹cy z wtyczk¹ S7 do elektrod i wolnymi koñcami do listwy
zaciskowej. D³ugoœæ 5m. Pasuje do przyrz¹dów DO9403T oraz DO9765T.
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