
Refraktometre PCE-DRP 2 (Kahve p2)

PCE-DRP 2 Kahve için Portatif DijitalRefraktometre
Suya dayanıklı IP65 dereceli Brix / kahve p2 / Refraktif İndex (nD)/ Okunması kolay LCD ile 

PCE-DRP 2 şeker içeriğini / kahve p2 / kahvenin ve benzer sıvıları 0 ... 30% Brix / 0 ... 25 kahve p2 ölçüm aralığında kullanan taşınabilir bir dijital
refraktometredir. Bu IP65 dereceli dijital refraktometre, +10 ... +40 ° C / +50 ... + 104 ° F arasında otomatik sıcaklık dengelemesi (ATC) ve ayrıca
okunması kolay geniş bir LCD ekrana sahiptir.

 Ölçüm Parametreleri : Brix, kahve p2, sıcaklık
 Otomatik sıcaklık dengelemesi (ATC) +10 ... +40 ° C / +50 ... + 104 ° F
 Portatif ve elde taşınabilir
 Kullanıcı dostu üç tuşlu işlem
 Hızlı ve hassas ölçüm yaklaşık 1 saniye içinde sonuçlanır.
 Suya ve toza karşı IP65 giriş koruma derecesine sahip ABS plastik gövde
 Büyük, okunması kolay dijital LCD hem ölçülen değeri hem de sıcaklığı gösterir
 Ortalama fonksiyon, aynı örneği 15 kez ölçer ve ortalama değeri gösterir
 Örnek üzerinde paslanmaz çelik halka cam prizmasını hasardan korur
 Geliştirilmiş hassasiyet için dahili ışık kaynağı
 Sadece 4 ila 5 damla küçük sıvı örnek boyutu
 Damıtılmış suyla kolay kalibrasyon
 1 dakika boyunca işlem yapılmadığında pil tasarruflu otomatik güç kapatma



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı

% 0 ... 30 Brix ( Sükroz ve Şeker İçeriği ) 

0 ... 25 kahve p2 

0 ... +40 °C  / +32 ... +104 °F Sıcaklık

 

Çözünürlük % 0.1 Brix   /0.1 kahve p2/ 0.1 °

Hassasiyet % ±0.2 Brix/±0.2 kahve p2/ ±0.5 C°

Genel Özellikler

Otomatik sıcaklık dengelemesi (ATC) +10 ... +40 ° C / +50 ... + 104 ° F

Ölçüm Hızı Yaklaşık olarak saniyede 1 sn.

Örnek Boyut 4 ile 5 damla sıvı

Örnek Hazne Cam prizma üzerinde paslanmaz çelik halka

Muhafaza ABS plastik, su ve toza karşı IP65 hava giriş koruma değeri

Güç kaynağı 1 x 1.5V AAA pil

Boyut Yaklaşık 121 x 58 x 25 mm / 4.76 x 2.28 x 0.98"

Ağırlık Yaklaşık 90 g / 0,2 lb (pilsiz)

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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