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CPS Galva Mon 
 
Monitoringsunit voor KB-systemen op basis van galvanische anodes 
 
Algemeen 
 
CPS Galva Mon is specifiek ontworpen voor het gebruik bij kathodische 
bescherming, een elektrochemische bescherming voor het voorkomen dan wel 
stoppen van wapeningscorrosie in gewapend betonnen constructies, op basis 
van een galvanisch anodesysteem. De benodigde stroom voor de kathodische 
bescherming op basis van een galvanisch anodesysteem wordt geleverd door 
het galvanisch koppel tussen het wapeningsstaal en het zink van de anode. Er 
is geen externe stroombron nodig. 
 
Het meest toegepaste criterium voor beoordeling van de bescherming van de 
wapening is het 100 mV-depolarisatie-criterium. Dit criterium behelst de eis dat 
na uitschakelen van het KB-systeem er na 4 tot ten hoogste 24 uur een 
depolarisatie (dat wil zeggen een potentiaalverschuiving in de positieve 
richting) dient te hebben plaatsgevonden van minimaal 100 mV. CPS Galva Mon 
voorziet in de behoefte om (een deel van) het systeem uit te kunnen schakelen 
en het verrichten van metingen noodzakelijk voor het voldoen aan de eisen 
volgende de ISO-EN-NEN12696 norm en CUR-Aanbeveling 45. 
 
Belangrijkste eigenschappen 
 

 Eenvoudige installatie 
 Schakelbaar contact tussen wapening en anode 
 Meetcontact voor anode, kathode en meetcel 
 Maakt de monitoring van galvanische systemen mogelijk 
 Betrouwbaar contact door gebruik van industriële componenten 

 
Toepassingen 
 
CPS Galva Mon is geschikt voor alle Kathodische beschermingssystemen op 
basis van galvanische anodes voor binnen en buiten geëxposeerde gewapend 
betonnen constructies die onderhevig zijn aan de corrosie van de wapening ten 
gevolge van ingemengde dan wel ingedrongen chloriden en/of carbonatatie. 

 CPS ZF ZinkFolie 
 CPS ZR ZinkRolanode 
 CPS DZ Discrete Zinkanode 
 CPS ZAM Zink Activatie Mortel 
 CPS ZG ZinkGaas 

 

Versienummer: 1409 / Artikelnummer: <30.0002> – Pagina 1 



Adresgegevens
Cathodic Protection Supplies BV

Dalkruidbaan 142
2908 KC  Capelle aan den IJssel

Postgegevens
Postbus 85191

3009 MD Rotterdam

Contactgegevens
Email:             info@cp-supplies.nl
Internet :       www.cp-supplies.nl
Telefoon:     
Fax:             

+31 (0)10-8208 704 
+31 (0)10-8208 705

Administratief
IBAN:            NL23RABO0151297428
BTW nr.:        NL850885206B01
KvK nr.:                        53450833

-
Uw leverancier voor:

Galvanische anodes

Titanium draadanodes
Titanium gaasanodes

Titanium stripanodes
Titanium booranodes
Keramische anodes
Geleidende coating

Referentie-elektroden
Monitoring en control

Elektrotechnische materialen
ZINGA® Filmverzinking

En meer...

 
Eigenschappen 
 
Aansluitingen 3 x 4mm² (Anode, Kathode, Meetcel) 
Beschermingsgraad IP66 
Schakelaar voor sluiten of verbreken van verbinding tussen Kathode en 
Anode 
Inclusief drie wartels voor het invoeren van de kabels. 

 
Ontwerpcriteria 
 
CPS Galva Mon kan gebruikt worden bij galvanische anodes voor 
corrosiepreventie, corrosiecontrole of kathodische beschermingsapplicaties. 
Het anode-ontwerp varieert overeenkomstig de project specificaties. Voor 
assistentie in systeemontwerp kunt u contact opnemen met CPS. 
 
Installatie instructies 
 
Voorbehandeling 
 
Het is niet noodzakelijk om het gehele systeem uit te kunnen schakelen voor 
het uitvoeren van de meting. Volgens de ontwerpcriteria van het betreffende 
anodesysteem kan een aparte zone worden gemaakt die wordt gebruikt voor 
de monitoring van het systeem. 
 
Tijdens de installatie van het systeem wordt een meetcel in het beton geplaatst 
naast het te beschermen wapeningstaal. In de zone waar de meting zal worden 
verricht wordt er voor gezorgd dat er geen kortsluiting is tussen de anode en 
het wapeningsstaal. Er wordt een kathodecontact gemaakt en hier een zwarte 
installatiedraad aan verbonden. Er wordt een anodecontact gemaakt en hier 
een rode installatiedraad aan verbonden.  Na de installatie van het systeem 
wordt dmv. een LCR-meter de weerstand tussen anode en kathode 
gecontroleerd dat er geen kortsluiting is tussen kathode en anode. 
 
Installatie 
 
Er worden drie gaten in de behuizing van de CPS Galva Mon geboord waar de 
wartels in worden geplaatst. Gewoonlijk is dit aan de onderzijde van de 
behuizing ivm. minimaliseren van de kans op instromend water. In het beton 
worden twee gaten geboord voor bevestiging van de CPS Galva Mon met 
pluggen en schroeven. De kabels vanaf de kathode, anode en meetcel worden 
door de wartels de behuizing ingevoerd, op maat gemaakt en afgemonteerd 
met een adereindhuls alvorens aangesloten te worden. De eerste 
controlemetingen worden uitgevoerd en gedocumenteerd. 
 
 
 
 
 
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en 
laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in dat de kwaliteit van de volgens onze systemen 
vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die CPS heeft toegezegd, mits de onzerzijds 
gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed 
vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is 
beïnvloed door factoren en omstandigheden waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient 
met de hem normaal ten diensten staande middelen te controleren of de geleverde producten 
geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit 
technisch documentatieblad zijn geldigheid. 
 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
 
Wilt u meer weten over dit product of de toepassing?  
Bel: 010 – 8208 704 of stuur een email naar: info@cp-supplies.nl 
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