
Laboratoryjny  miernik  s cy  do  pomiaru  pH,  potencja u  oksydo-
redukcyjnego (ORP), przewodno ci, g sto ci jonów w wodzie (TDS),
zasolenia i temperatury. Zalet  miernika jest mo liwo  u ycia dwóch
sond jednocze nie. Wszystkie parametry wy wietlane s  na du ym i
czytelnym ekranie LCD w czasie rzeczywistym. Miernik AZ 86505
charakteryzuje si  wysok  czu ci  i dok adno ci  pomiarów. Dzi ki
oprogramowaniu RS232 urz dzenie  przekazuje dane po po czeniu z
komputerem PC. Funkcja RECORD pozwala na zapisanie w pami ci
urz dzenia  do  99  prób  pomiarowych  przeprowadzanych  w  czasie
rzeczywistym,  natomiast  funkcja  HOLD  s y  do  zatrzymania
bie cych odczytów i przegl dania zapami tanych danych. Funkcja
RECALL umo liwia przypomnienie maksymalnych i minimalnych
danych pomiarowych. Automatyczne rozpoznawanie buforu pH
zapewnia prawid owe przeprowadzenie procesu kalibracji. Rami
sondy montowane jest po lewej lub prawej stronie urz dzenia.

ZASTOSOWANIE
Do bada  prowadzonych przez s by techniczne. Jako przyrz d
pomiarowy w szkolnych pracowniach chemicznych, laboratoriach i na
uczelniach. Polecany do zastosowa  profesjonalnych oraz u ytku
domowego.

ZALETY
Wielofunkcyjny wy wietlacz LCD
Jednoczesny pomiar pH, mV, przewodno ci, ORP, TDS, zasolenia i
temperatury
Wska nik stabilno ci pomiaru
Wysoka czu  i stabilno  pomiarów
Kalibracja urz dzenia do pi ciu punktów
Automatyczne rozpoznawanie buforu pH
Funkcja HOLD s ca do zapami tania aktualnych pomiarów
Funkcja RECORD umo liwiaj ca zapis do 99 pomiarów
Funkcja RECALL umo liwiaj ca przypomnienie maksymalnych i
minimalnych danych pomiarowych
Informacja o konieczno ci kalibracji urz dzenia
Mo liwo  pod czenia do komputera PC
Automatyczna lub r czna zmiana zakresów dla pomiaru
przewodno ci, TDS i zasolenia
Uchwyt elektrody montowany do lewego lub prawego boku
urz dzenia
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
Automatyczna lub manualna kompensacja temperatury
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POMIAR pH
Zakres pomiarowy 0.00 ~ 14.00pH
Dok adno  pomiaru* ±0.02pH
Rozdzielczo 0.01
Jednostki pomiarowe pH
POMIAR mV
Zakres pomiarowy ±1999mV
Dok adno pomiaru* ±0.2mV(-199.9-1999.9mV) lub ±2mV (dla pozosta ych)
Rozdzielczo ±0.1mV(-199.9 ~ 199.9mV) lub ±1mV (dla pozosta ych)
Jednostki pomiarowe mV
POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiarowy 0°C ~ 80°C
Dok adno  pomiaru ±0.5°C
Rozdzielczo 0.1
Jednostki pomiarowe °C /°F
Wspó czynnik temperaturowy 0 ~ 10.0%/°C
POMIAR PRZEWODNO CI
Zakres pomiarowy 0 ~ 19.99, 0 ~ 199.9, 0~1999uS/cm; 0 ~ 19.99, 0 ~ 199.9mS/cm
Dok adno  pomiaru* ±1% F.S ±1 cyfrowo
Rozdzielczo 0.05% (ca a skala)
POMIAR STO CI JONÓW (TDS)
Zakres pomiarowy 0 ~ 19.99, 0 ~ 199.9, 0 ~ 1999ppm; 0~ 19.99, 0 ~ 199.9ppt
Dok adno  pomiaru ±1% F.S. ±1 cyfrowo
Rozdzielczo 0.05% (ca a skala)
Wspó czynnik TDS 0.3 ~ 1.00
POMIAR ZASOLENIA
Zakres pomiarowy 0 ~ 11.38ppt 0 ~ 80.0ppt (NaCl)
Dok adno  pomiaru ±1% 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 -20 ~ +60°C bez baterii, < 90% RH bez kondensacji
ZASILANIE
Zasilacz sieciowy 100-240VAC, 50/60HZ / 9.0VDC 0.5A
PARAMETRY MECHANICZNE
Wy wietlacz LCD 40x105 mm
Wymiary miernika (d . x szer. x wys.) 317x169x57 mm
Waga miernika bez sondy i baterii 919 g

Wyposa enie zasilacz sieciowy, sondy, kabel zasilacza, oprogramowanie CD, rami
sondy, instrukcja obs ugi

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