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Çevresel Ölçüm Cihazı PCE-PH 23
Sıvıların hızlı kontrolü / Manuel sıcaklık kompanzasyonu / Değiştirilebilir pH elektrodu /

Kalibrasyon fonksiyonu / ABS gövde, IP67 koruması

Çevresel ölçüm cihazı PCE-PH 23, sıvıların hızlı bir şekilde analiz edilmesi için kullanılan su geçirmez bir ölçüm cihazıdır. Çevresel ölçüm cihazı,
sıcaklık ve pH değerini tespit etme imkanı sunar. Çevresel ölçüm cihazı, ön tarafta bulunan dört tuş ile çalışır. Çevresel ölçüm cihazının probu,
sabitleme halkası gevşetilip çıkarılarak kolaylıkla değiştirilebilir.

Çevresel ölçüm cihazı, suya dayanıklı ve sağlam ABS gövdesi (IP67) sayesinde zorlu koşullar altında kullanılabilir. Çevresel ölçüm cihazının
yeniden kalibre edilmesi yüksek hassasiyetin elde edilmesini sağlar. Bu işlemi gerçekleştirmek için opsiyonel kalibrasyon setleri kullanılabilir.
Çevresel ölçüm cihazının kalibrasyon işlemi, kalibrasyon vidaları olmadan gerçekleştirilebilir.

 Grafik ekran
 Bir, iki ya da üç noktalı kalibrasyon
 Ön tarafta dört menü tuşu
 Hafıza (kaydetme ve geri çağırma)
 Değiştirilebilir pH elektrodu
 Su geçirmez ABS gövde
 Kompakt ve sağlam ölçüm cihazı
 Kemer klipsi dahil



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 0.0 ... 14.00 pH

Çözünürlük 0.01 pH

Hassasiyet ± 0.02 pH ± 1 dijit

Tampon Algılama pH 7.00, 4.01, 10.01 ya da pH 6.86, 4.00, 9.18

Sıcaklık Kompanzasyonu Otomatik olarak 0 ... +99.9 °C

Tampon Algılama Sıcaklık Ölçüm Aralığı 0 ... 60 °C

Ofset Algılama pH Probu pH 7.00'de ± 90 mV

± 98.3 mV / pH 6.86'da -81.7 mV

pH Probu Eğimi pH 4.00, 4.01, 9.18 ve 10.01'de ±% 30

Giriş Direnci >1012 Ω

   

Sıcaklık Ölçümü  

Ölçüm Aralığı 0.0 ... +99.9 °C

Çözünürlük 0.1 °C

Hassasiyet ± 0.3 °C

Sıcaklık Sensörü Termistör, +25 °C'de 10 kΩ

Sıcaklık Birimi °C, ayarlanmış

   

Genel Teknik Özellikler  

Güç Kaynağı 4 x LR44

Pil Ömrü 200 saat

Çevre Koşulları 0 ... 50 °C

Ekran 98 x 64 piksel, grafik LCD

Gövde ABS, IP67

Ağırlık 107 g

Ek bilgi
Teknik Katalog


Ürün hakkında daha fazla bilgi


Benzer ürünler
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