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Wodoszczelny miernik przeznaczony do okre lania wska nika Redox
(OPR). Wska nik Redox (ORP) jest mi dzynarodow  nazwa reakcji
utleniaj co-regeneracyjnej dla p ynów i wyra any jest w jednostkach
mV  (miliwoltach).  Im  ni szy  wska nik  Redox,  od  +200  do  -900mV,
tym p yny maj  wi ksze w asno ci regeneruj ce. Im wy szy wska nik
REDOX,  czyli  od  +200mV  do  +600mV,  tym  p yny  s  bardziej
utlenione i szkodliwe dla zdrowia. Kompaktowe wymiary urz dzenia,
ca kowicie wodoszczelna obudowa zapewniaj  bezpiecze stwo
pomiarów oraz komfort u ytkowania. Miernik AZ 8552 jest
skalibrowany fabrycznie oraz posiada unikatowy numer seryjny
umo liwiaj cy jednoznaczn  identyfikacj .

ZASTOSOWANIE
W akwarystyce, przemy le farmaceutycznym i medycznym, w
technice basenowej, aplikacjach uzdatniania wody, jonizatorach, przy
monitorowaniu poziomu chloru lub ozonu, w pracowniach
laboratoryjnych oraz rolnictwie.

ZALETY
Du y, czytelny wy wietlacz LCD
Szeroki zakres pomiarowy OPR
Funkcja Hold – zatrzymanie wskaza
Funkcja automatycznego wy czania
Baterie gwarantuj ce d ugi czas pracy
Funkcja automatycznego wy czenia zasilania
Wodoszczelna obudowa
Kalibracja fabryczna
Male wymiary, prosty sposób obs ugi

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy mV -999mV  ~ +999mV
Rozdzielczo 1mV
Dok adno ± 4mV
Trwa  elektrody* > 12 miesi cy
WARUNKI PRACY I SK ADOWANIA
Warunki pracy 0 ~ +60 °C, < 80 % RH bez kondensacji
Warunki sk adowania -10 ~ +60°C bez baterii, < 90% RH bez kondensacji
Klasyfikacja IP IP65
ZASILANIE
Baterie 4 baterie LR44 3.0VDC
Samoczynny wy cznik zasilania po 20 minutach bezczynno ci
PARAMETRY MECHANICZNE
Wy wietlacz LCD 30 x 18 mm
Wymiary (d . x szer. x wys.) 165 x 35 x 32mm
Interfejs USB 2.0
Waga z bateriami 115 g
Wyposa enie komplet baterii, pokrowiec, instrukcja obs ugi w j. polskim

* trwa  elektrody uzale niona jest od jej prawid owej  eksploatacji i konserwacji.
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