
WODOSZCZELNY PRZYRZĄD  CPR-411

•  Służy do jednoczesnego pomiaru pH, mV (potencjał redox) i temperatury.
•  W zależności od doboru elektrod może być stosowany do pomiarów cieczy czystych i 
   zanieczyszczonych w terenie lub laboratorium.
•  Przyrząd można wykorzystywać do pomiarów wody w basenach. 
•  Proponowany model posiada  osobne gniazda  BNC-50 dla elektrody pH i elektrody
   redox oraz gniazdo chinch dla czujnika temperatury. 
• Zespolone elektrody pH i redox są izolowane od siebie, co niweluje wpływ
  elektrod na siebie.

 
 • Niewielka masa i wymiary przyrządu ułatwiają pracę w terenie.
• Duży, czytelny wyświetlacz umożliwia obserwację na  ekranie mierzonej funkcji i
   temperatury lub dwóch mierzonych funkcji (pH i redox).
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.
• Możliwa długotrwała praca w laboratorium z wykorzystaniem zasilacza (w opcji).
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (pH: 4.00, 7.00, 9.00).
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera.
• Wyjątkowo prosta obsługa.
• Możliwość przeliczenia wyniku redox do standardowej elektrody wodorowej.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące, na elektrody 12 miesięcy.
• Przystępna cena.
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Proponowane elektrody redox do pomiaru w basenach

                       redox ERPt-11                           redox OPt-01                                      

   Powyższe elektrody spełniają warunki zawarte w Dz. U. z 2 grudnia 2015 r. dotyczące 
pomiarów wody  basenowej.  Zastosowano  chlorosrebrowe elektrody  odniesienia z 
elektrolitem 3,5M KCl.                                   

Dane techniczne CPR-411

Funkcja pH mV °C
Zakres 0.00 ¸ 14.00 pH ± 1999 mV -50.0 ¸ 199,9 ºC

Rozdzielczość 0.01pH 1 mV 0.1 ºC
Dokładność ( 1 cyfra) ±0.01pH ±1 mV ±0.2 ºC*
Impedancja  wejściowa 1012W 1012W -

Zakres kompensacji temp. -5  ¸ 70 ºC - -
Zasilanie bateria 9V, zasilacz 12 V

Wymiary (mm) / Masa L=149, W=82, H=22  /  210 g
* końcowy błąd pomiaru temperatury zależy od rodzaju dobranego czujnika temperatury.
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