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DATA SHEET
aynı anda pH değeri ve sıcaklık ölçümü için pH Test Cihazı
pH Test Cihazı PCE-PH 22 ile pH değerini ve sıcaklığı hızlı ve hassas biçimde
belirleyebilirsiniz. Çifte göstergesi sayesinde her iki değeride aynı anda gösterir. Sağlam ve
su geçirmez gövdesi (IP 67) ile pH Test Cihazı PCE-PH 22 aşırı koşullar altında da
kullanılabilmektedir. Kalibrasyon tekrarı her zaman optimum kesinliği garanti eder ve
opsiyonel olarak alınabilen Kalibrasyon setiyle (Kalibrasyon vidası olmadan otomatik
Kalibrasyon Fonksiyonu – sadece tuşlar ile gerçekleştirilir) Kalibrasyon tekrarı kolaylıkla
yapılabilir. Bu pH Test Cihazında elektrod gövdeye entegredir ve ölçüm değerleri otomatik
sıcaklık kompenzasyonu sayesinde ayarlanır. Burada pH Test Cihazı ve bu cihaza benzer
çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. pH Test Cihazın teknik bilgileri için
aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.
-pH değeri ve sıcaklığı aynı anda gösterme:
ayrı bir Termometre’ye gerek yoktur
- otomatik sıcaklık kompenzasyonu
- Sıcaklık göstergesi (°C, °F)
- Min- / Maks- Tutma-Fonksiyonu (Data-Hold)
- 100 değerlik veri kaydedici
- otomatik Kalibrasyon: zamandan tasarruf ve
yüksek doğruluk sağlar
- otomatik bağlantı kesme
- Piller ve Kullanım Kılavuzu dahil
- opsiyonel olarak kalibrasyon çözeltileri alınabilir
- IP 67'ye uygun su geçirmez

Teknik özellikler
Ölçüm aralığı
Çözünürlük
Hassasiyet

0,0 ... 14,0 pH
-5 ... +80,0 °C
0,01 pH
0,1 °C
± 0,02 pH
± 0,8 °C
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Kalibrasyon
Otomatik; 4 pH, 7 pH veya 10 pH
Sıcaklık-Kompenzasyonu -5 ... +80 °C
Ekran
4-dijitli LCD-Ekran
Çevresel koşullar
0 ... +60 °C / <80 % n.o.
Boyutlar
186 x 40 mm
Güç kaynağı
4 x 1,5 V Piller AAA (dahil)
Ağırlık
130 gr.
Teslimat içeriği
1 x PCE-PH 22 pH Test Cihazı pH-Elektrod dahil, 1 x Kalibrasyon Paketi (pH 4 ve pH 7), 4 x
Pil ve Kullanım Kılavuzu

© PCE Instruments

