
Refraktometre LED Aydınlatmalı PCE-Oe-LED Şarap için

Brix Refraktometre LED Aydınlatmalı PCE-Oe-LED 
Otomatik sıcaklık kompanzasyonu / Prizma kapağında LED ışık / Farklı ölçüm aralıkları 

Refraktometre PCE-Oe-LED, farklı sıvıların kırılma özelliğini belirlemek için kullanılan analog bir ölçüm cihazıdır. Refraktometre, özellikle düşük
ışık koşullarında ya da yapay ışık ile aydınlatılan ortamlarda kullanım için uygundur. Refraktometrenin prizma kapağına entegre edilen LED ışık,
ölçüm için gerekli ışığı sağlar. LED ışık, refraktometrenin ölçeği ile uyumlu olduğundan ölçüm, yapay ışığın neden olduğu ölçüm hatalarından
etkilenmeden gerçekleştirilebilir. 

Farklı ölçekleri bulunan refraktometre çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin, Oechsle ölçeği üzüm yetiştiriciliğinde; 0 … 32 Brix ölçeği
soğutucu, meyve suyu ve diğer sıvıların ölçümü gibi çeşitli uygulamalarda tercih edilebilir. Refraktometrenin merceğinde yapılabilen diyoptri
ayarı sayesinde ölçeğin her zaman net bir şekilde görünmesi sağlanır. 

Refraktometrenin kalibre edilmesi için birkaç damla damıtılmış su gereklidir. Refraktometrenin kalibrasyonunun gerçekleştirilebilmesi için
damıtılmış su test yüzeyine yerleştirilmelidir. Ardından, prizma kapağı kapatılmalı ve refraktometrenin LED ışığı etkinleştirilmelidir. Bu
adımlardan sonra ölçüm değeri ölçekten okunabilir. Refraktometrede görüntülenen bu ölçüm değeri %0 Brix olmalıdır. Bu ölçüm değerinin %0
Brix olmaması durumunda ayar vidası kullanılarak refraktometre yeniden ayarlanabilir. 

Çoğu refraktometrede hassas ölçüm sonuçları elde etmek için sıcaklık kompanzasyonu yapılmalıdır. Sıcaklık kompanzasyonu genelde
matematiksel bir hesaplama ile daha sonra yapılan bir işlemdir. Refraktometrede 20 °C’lik otomatik sıcaklık kompanzasyonu bulunduğundan
dolayı bu işlemin daha sonra hesaplanması ya da manuel olarak gerçekleştirilmesi gerekli değildir. Bu özellik, refraktometrenin kullanımını ve
refraktometre ile ölçüm gerçekleştirilmesini son derece kolaylaştırır. 

Refraktometre PCE-Oe-LED, kolay kullanımı, ölçüm aralığı, hassasiyeti ve kapsamlı fonksiyonları sayesinde üniversiteler ya da eğitim merkezleri
gibi eğitim kurumlarında, araştırma merkezlerinde ya da tarım endüstrisinde kullanılır.

 Prizma kapağında LED ışık
 Odaklama için diyoptri ayarı
 Otomatik sıcaklık kompanzasyonu
 Ayar vidası ile kalibrasyon
 Pek çok uygulama için farklı modeller
 Değiştirilebilir prizma kapağı



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 0 ... 140 °Oe / %32 Sakkaroz (Brix)

Çözünürlük 2 °Oe / %0.2 Sakkaroz (Brix)

Hassasiyet 2 °Oe / %0.2 Sakkaroz (Brix)

   

Sıcaklık Kompanzasyonu Var

Boyut 180 x 35 mm

Ağırlık 130 g

Uygulama Şarap

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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