
Su Analiz Cihazı PCE-PH20S

Su Analiz Cihazı PCE-PH 20S
Kullanımı kolay / Toprak pH değeri ölçümü / Harici pH elektrodu /

Yeniden kalibre edilebilir / Su geçirmez (IP67)

Su analiz cihazı PCE-PH20S, topraktaki pH değerini doğrudan belirlemek için tasarlanmıştır. Su analiz cihazı ile toprağın pH değeri ya da toprak
numunesi içeren bir çözelti hızlı ve hassas bir şekilde ölçülebilir. Su analiz cihazı ile ölçüm gerçekleştirmek için toprak elektrodu daha önce
hafifçe gevşetilmiş toprağa yerleştirilir ve pH değeri su analiz cihazının dijital ekranında okunur.

Su analiz cihazının ölçüm prensibine göre toprakta minimum nem gerekir. Bu nedenle, su analiz cihazı, toprakta, substratlarda, seralarda ve
tarım ürünlerinde ve çiftliklerde kullanılan bahçe sulama çözümleri için pH değerinin hassas bir şekilde ölçülmesi için idealdir. Su analiz cihazı,
fabrikada kalibre edilir. Su analiz cihazının yeniden kalibrasyon işlemi, teslimat içeriğinde yer alan kalibrasyon standartları (tampon çözeltileri)
kullanılarak gerçekleştirilir. Kalibrasyon verileri pil değişimi sırasında saklanır.

Su analiz cihazının elektrodu toprağa kolay bir şekilde yerleştirilebilir ve pH değeri doğrudan su analiz cihazının ekranından okunabilir. DİN’e
göre bir ölçüm gerçekleştirilmek istendiğinde ya da toprak sertliği nedeniyle elektrodun toprağa yeterince nüfuz edemediği durumlarda DİN
toprak çözeltisi hazırlanmalı ve hassas ölçüm için kullanılmalıdır.

 Su geçirmez (IP67)
 Kablolu harici ölçüm elektrodu
 Yüksek hassasiyet
 Pil tasarrufu için otomatik kapanma
 Kalibrasyon çözeltileri dahil
 Data hold fonksiyonu
 Kolay okunabilir dijital ekran
 Kullanımı kolay



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 0.00 ... 14.00 pH

Çözünürlük 0.01 pH

 

Hassasiyet
± 0.07 pH  (5 ... 9 pH aralığında)

± 0.1 pH (4 ... 4.9 ve 9.1 ... 10 pH aralığında) 

± 0.2 pH (1 ... 3.9 ve 10 ... 13 pH aralığında)

   

Kalibrasyon pH 4, pH 7 ya da pH 10'da otomatik olarak

Elektrod Toprakta ölçüm için pH elektrodu

Güç Kaynağı 4 x 1.5V AAA pil

Çevre Koşulları 0 ... 60 °C / <%80 n.o.

Boyut 180 x 40 mm

Ağırlık 220 g

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu


Teknik Katalog


Ürün hakkında daha fazla bilgi


Benzer ürünler
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