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Elektroniczny miernik warto ci pH i temperatury badanej cieczy.
Charakteryzuje si  wysokim zakresem pomiarowym (0,00~14,00pH)
oraz rozdzielczo ci  wskaza  do setnych cz ci pH. Wyniki pomiarów
wy wietlane s  na dwupolowym panelu LCD z dok adno ci  ±0.1pH
oraz ±1°C dla temperatury. Elektroda o d ugo ci 120 mm  i rednicy
12  mm  u atwia  wykonanie  pomiarów  cieczy  znajduj cych  si  w
wysokich lub/i w skich pojemnikach. Miernik posiada funkcj
automatycznej, trójpunktowej kalibracji, któr  mo na przeprowadzi
za pomoc  standardowych buforów (pH: 4,0 / 7,0 / 10,0), funkcj
automatycznej kompensacji temperatury oraz funkcj  HOLD
umo liwiaj  zatrzymanie wskaza  na wy wietlaczu. Zasilany jest z
dwóch baterii CR2032. Umieszczenie elektrody w buteleczce z
roztworem zapewnia optymalne warunki jej przechowywania i
natychmiastow  gotowo  do pracy.

ZASTOSOWANIE
Przyrz d pomiarowy w szkolnych pracowniach chemicznych,
laboratoriach fotograficznych, do badania odczynu pH w akwariach,
basenach, ogrodach, itd.

ZALETY
Dwupolowy wy wietlacz LCD

ska elektroda o d ugo ci 120 mm i rednicy 12 mm
Wysoka dok adno  pomiarów
Funkcja ATC - automatyczna kompensacja temperatury
Mo liwo  zmiany jednostek pomiarowych temperatur °C/°F
Funkcja HOLD - zatrzymanie wskaza
Wodoszczelna obudowa IP65
Sygnalizacja niskiego napi cia zasilania
Automatyczne odci cie zasilania po 20 min bezczynno ci
Buteleczka zapewniaj ca optymalne warunki przechowywania
elektrody
Niewielkie wymiary oraz waga
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POMIAR pH
Zakres pomiarowy 0.00 – 14.00 pH
Dok adno  pomiaru* ±0.1
Rozdzielczo 0.01 pH
POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiarowy 0°C ~ 60°C
Dok adno  pomiaru ± 1.0 °C
Rozdzielczo 0.5 °C/°F
Jednostki pomiarowe °C /°F
ATC 0 - 50 °C
WARUNKI PRACY I SK ADOWANIA
Warunki pracy 0 ~ +50 °C, < 80 % RH bez kondensacji
Warunki sk adowania -10 ~ +50°C bez baterii, < 90% RH bez kondensacji
Klasyfikacja IP IP65
ZASILANIE
Baterie 2 baterie, typ CR2032
Samoczynny wy cznik zasilania po 20 minutach bezczynno ci, z opcj  deaktywacji
PARAMETRY MECHANICZNE
Wy wietlacz LCD 29.0x22.5 mm, dwupolowy
Wymiary (d . x szer. x wys.) 210x36x20 mm
Waga z bateriami 75 g
Wyposa enie komplet baterii, instrukcja obs ugi w j. polskim
FUNKCJE DODATKOWE
HOLD zatrzymanie wskaza

ATC
automatyczna kompensacja temperatury umo liwiaj ca pomiar w
ró nych warunkach rodowiska bez konieczno ci ponownej kalibracji
miernika

* dok adno  mo e si  obni  w trakcie u ytkowania. Zaleca si  regularn  kalibracj  urz dzenia.
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