
Profesjonalny, przeno ny miernik do analizy parametrów wody.
Umo liwia pomiar pH, zasolenia, natlenienia, przewodno ci oraz
temperatury. Zalet  miernika jest mo liwo  bardzo szybkiej i atwej
zmiany sondy. Wszystkie dane pomiarowe wy wietlane s  na du ym i
czytelnym ekranie LCD w czasie rzeczywistym. Miernik charakteryzuje
si  wysok  czu ci  i  dok adno ci  pomiarów.  Wyposa ony  jest  w
sondy po czone z miernikiem ok. 1 metrowym przewodem,

atwiaj cym wykonanie pomiarów w trudno dost pnych miejscach.
Funkcja RECORD umo liwia zapisanie w pami ci urz dzenia do 99
grup wyników. Funkcja pod wietlenia panelu LCD u atwia odczyt
wskaza  przy  niskim  nat eniu  o wietlenia  np.  w  nocy  lub  w  s abo

wietlonych pomieszczeniach. U ytkownik ma mo liwo  zmiany
jednostek odczytu dla temperatury °C lub °F. Miernik jest zasilany z 4
baterii alkaicznych AAA. Posiada funkcj  automatycznego odci cia
zasilania oraz sygnalizacj  roz adowania baterii.

ZASTOSOWANIE
Do okresowych kontroli k pielisk prowadzonych przez s by
techniczne. Do kontroli wody w jeziorach, basenach, stacjach
uzdatniania wody itp.

ZALETY
Wysoka czu  i dok adno  pomiarów
Wielofunkcyjny wy wietlacz LCD z opcj  pod wietlania wskaza
atwy pomiar pH, przewodno ci, zasolenia oraz natlenienia wody

przy zastosowaniu ró nych sond
Automatyczny zakres wskaza  przewodno ci
Automatyczny pomiar temperatury
Manualne przestawienie pomiaru zasolenia i przewodno ci
Wiele punktów kalibracji: 3 punkty dla pH, 1pkt dla DO, 4 punkty
dla przewodno ci
Funkcja RECORD - zapis w pami ci do 99 grup wyników
Bardzo atwa i szybka wymiany sondy
Automatyczne odci cie zasilania po up ywie 1 h
atwy pomiar w trudno dost pnych miejscach

Mo liwo  zmiany jednostek pomiarowych °C/°F
Funkcja pod wietlenia wy wietlacza
Sygnalizacja niskiego poziomu baterii
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
Ergonomiczna wodoszczelna obudowa IP67
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POMIAR pH
Zakres pomiarowy 2.00 ~ 12.00pH
Dok adno  pomiaru* ±0.1pH
Rozdzielczo 0.01
Jednostki pomiarowe pH
POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiarowy 0°C ~ 60°C
Dok adno  pomiaru ±0.5°C
Rozdzielczo 0.1
Jednostki pomiarowe °C / °F
POMIAR PRZEWODNO CI
Zakres pomiarowy 0~199.9, 0~1999uS/cm; 0~19.99, 0~69.9mS/cm
Dok adno  pomiaru* ±1% F.S ±cyfrowo
Rozdzielczo 0.1uS/cm, 1uS/cm; 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
POMIAR ZASOLENIA
Zakres pomiarowy 0 ~ 10.00ppt; 0 ~ 42.0ppt (woda morska)
Dok adno  pomiaru* ±1%F.S. ±1 cyfrowo
Rozdzielczo 0.1
POMIAR NATLENIENIE
Zakres pomiarowy 0.0 ~ 199.9% (0.0 ~ 30.0mg/L)
Dok adno  pomiaru* ±3% F.S ±1 cyfrowo
Rozdzielczo 0.1
PAMI  POMIAROWA
Pami 99 grup wyników
WARUNKI PRACY I SK ADOWANIA
Warunki pracy 0 ~ +50 °C, < 80 % RH bez kondensacji
Warunki sk adowania 0 ~ +60°C bez baterii, < 90% RH bez kondensacji
ZASILANIE
Baterie 4 x 1.5V DC baterie alkaliczne typ LR03 / AAA
Samoczynny wy cznik zasilania po 60 minutach bezczynno ci
PARAMETRY MECHANICZNE
Wy wietlacz LCD 32.5 x 54 mm, pod wietlany
Wymiary miernika (d . x szer. x wys.) 169 x 79 x 43.5 mm
Waga miernika bez sondy i baterii 200 g
Stopie  ochrony obudowy IP67

Wyposa enie
sonda pH, sonda przewodno ci i zasolenia, sonda natlenienia,
komplet baterii, walizka z tworzywa sztucznego, instrukcja obs ugi
certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta

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