pH metre/ORP (WTW)
Model: Digitálny inoLab® Multi 9310 IDS (WTW)
Technické parameter
Rozsah - pH

0,000 ... ± 14,000

pH/ORP

SenTix® (940, 980)

Rozpustený kyslík

FDO®925

Presnosť- pH

± 0,004

Kalibrácia – pH

1- to 5 –points

Rozsah – mV

± 1200,00

Presnosť – mV

± 0,2

Vodivosť

TetraCon® 925

Konduktivita - rozsah

10 µS/cm – 2000mS/cm

Vodivosť - presnosť

± 0,5% of value

Salinita – rozsah/Salinita presnosť

0,0-70,00/± 0,5 of value

TDS - rozsah

0-1999 mg/l/0,0-199,9g/l

DO koncentrácia(mg/l)

0,00-20,00

DO - % saturace O2

0,00-200,00

Rozsah teploty (°C)

0...+100

Kompenzácia teploty

Áno, okrem ORP

Kapacita pre ukladanie dát

Manual: 500 data sets, automatic 4500 data sets

Displej

Black and white graphic display

Pripojenie

ADA S7/IDS (optional)

Výstupy

Mini USB-B

Napajánie

Universal power supply, batteries (4x1,5 V AA)

IDS sonda

Popis
Bez tlačiarne
inoLab® Multi 9310 IDS SET 1, prístroj s digitánou IDS elektródou SenTix®940
inoLab® Multi 9310 IDS SET 2, prístroj s digitánou IDS elektródou SenTix®980
inoLab® Multi 9310 IDS SET 3, prístroj so 4-elektródami a s grafickou digitálnou
vodivostnou sondou TetraCon®925
inoLab® Multi 9310 IDS SET 4, prístroj s optickou DO sondou FDO®925
inoLab® Multi 9310 IDS SET C, prístroj s digitánou IDS elektródou SenTix®940 a 4elektródami, s grafickou digitálnou vodivostnou sondou TetraCon®925
S tlačiarňou
inoLab® Multi 9310 IDS P, prístroj s integrovanou tlačiarňou

TetraCon®925

Príslušenstvo
SenTix®940

0...+80 °C

Plast

gel

1,5 m kábel

SenTix®980

0...+100 °C

Sklo

3M KCl

1,5 m kábel

TetraCon® 925

0...+100 °C

Epoxy

-

1,5 m kábel (IDS plug)

ORP-T 900

0...+100 °C

sklo

3 mol/l KCl

1,5 m kábel (IDS plug

SenTix® pH elektródy
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inoLab® pH 7110

Model:

Analógový inoLab® pH 7110 (WTW)
Analógový inoLab® pH 7310 (WTW)

Nový inoLab® pH 7310 je ten správny prístroj pre precízne merania
a automatickú dokumentáciu podľa GLP / AQA v laboratóriách
kvality všetkých odvetví. Na želanie tiež so vstavanou tlačiarňou.

inoLab® pH 7310
Nový inoLab® pH 7110 je ideálnym prístrojom pre rutinné meranie v
laboratóriu, kde nie je prioritou automatická dokumentácia dát a
výsledkov. S hladkým a dobre čistiteľným povrchom.
Technická špecifikácia
Model

inoLab® pH 7110

inoLab® pH 7310

Kompenzácia teploty

Automaticky/manuálne

Automaticky/manuálne

pH/ORP

SenTix® elektródy s DIN alebo BNC
konektorom

Kalibračné body

1 to 3

SenTix® elektródy s DIN alebo BNC
konektorom
to 5 pH

Kalibračný záznam

1

10

Časovač kalibrácie

•

•

Záznamy pamäte

–

500/5000*

Rozhranie

–

Mini USB-B

GLP/AQA podpora

–

•

Displej

LCD

backlit b/w graphic

Možnosť tlačiarne

–

•

Zdroj napájania

Batéria alebo univerzálne napájanie

Batéria alebo univerzálne napájanie

-2.0 … 20.0 ±0.1 pH
-2.00 … 20.00 ±0.01 pH
-2.000 … 19.999 ±0.005 pH
±1200.0 mV ±0.3 mV
±(2000 ±1) mV

-2.0 … 20.0 ±0.1 pH
-2.00 … 20.00 ±0.01 pH
-2.000 … 19.999 ±0.005 pH
±1200.0 mV ±0.3 mV
±(2500 ±1) mV

-5.0 … 105.0 °C ±0.1 °C

-5.0 … 105.0 °C ±0.1 °C

–

áno

pH
mV
Teplota
CMC
Vodivosť

0.00 … 1000 mS/cm ±0.5 % of value
0.00 … 1000 mS/cm ±0.5 % of value
0.000 … 1.999 µS/cm, K= 0.01 cm-1 0.000 … 1.999 µS/cm, K= 0.01 cm-1 0.00
0.00 … 19.99 µS/cm, K= 0.1 cm-1
… 19.99 µS/cm, K= 0.1 cm-1

* manuálne/automaticky
Príslušenstvo

Adaptér pre pH elektródy s BNC zástrčkou a s DIN konektorom
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SenTix® elektródy pre každé použitie (WTW)
SenTix® kvalitné elektródy od WTW – klasické meranie a
precíznosť.


Nízkoodporová sklenená membrána je zárukou stabilného
meracieho signálu aj pri nízkych teplotách.



Iónovo chudobný, strieborný referenčný elektrolyt, spolu s
preverenou diafragmou s platinového drôtu zabraňuje meracím
problémom.



Funkčný posuvný plniaci uzáver pre doplnenie kvapalného
elektrolytu.



Typická konektivita: vodotesný DIN konektor, BNC konektor,
fixný kábel (1 alebo 3 m) alebo konektorová hlava (S7).

pH elektródy s gélovým elektrolytom nenáročné na údržbu:


SenTix® 20



SenTix® 21



SenTix® 21-3



SenTix® 22



SenTix® 41



SenTix® 41-3



SenTix® 42

pH
°C

0......14 pH
0...80 °C

Ideálne pre prenosné meranie, ako aj pre rutinné meranie v laboratóriu.
S integrovaným, alebo bez teplotného čidla, robustné plastové telo a
gélový referenčný systém nenáročný na údržbu.

Rýchle a precízne – pH elektródy s kvapalným elektrolytom


SenTix® 51



SenTix® 52



SenTix® 60



SenTix® 61



SenTix® 62



SenTix® 81



SenTix® 82



SenTix® 91



SenTix® 92

Pre náročnejšie merania v laboratóriu. SenTix® elektródy s kvapalným
elektrolytom, s ľahko čistiteľným skleneným telom a platinovou
diafragmou môžu byť použité pre meranie komplikovaných vzoriek. Pre
tých, ktorý potrebujú elektródu s kvapalným elektrolytom pre terénne
meranie: SenTix® 51/52 s plastovým telom, s vstavaným teplotným
čidlom a keramickou diafragmou je vhodná pre takmer každú meraciu
úlohu.
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SenTix®

51/52

60/61/62

81/82

91/92

pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

°C

0 … 80 °C

0 ...100 °C

0 ... 100 °C

0 … 100 °C

Špecialista pre každú príležitosť - pH-elektródy pre špeciálne použitie


SenTix® H



SenTix® HW



SenTix® HWD



SenTix® SP



SenTix® SP-DIN



SenTix® Sur



SenTix® Mic



SenTix® Mic-D



SenTix® Mic-B



SenTix® RJD



SenTix® V

Ojedinelé vzorky potrebujú špeciálne elektródy. SenTix® špeciálne
elektródy sa používajú pre obtiažne stanovovanie pH suspenzíí, iónovo
chudobných roztokov, na povrchu pevných látok, v malých množstvách
vzorky, atp.

SenTix®

H

HW

HWD

SP(-DIN)

Sur

pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

2 ...13 pH

2 ...13 pH

°C

0 … 80 °C

0 ... 60 °C

-5 … 100 °C

0 ... 80 °C

0 ... 50 °C

SenTix®

Mic

Mic-D/Mic-B

RJD

V

pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

2 … 13 pH

0 … 14 pH

°C

0 ... 100 °C

-5 … 100 °C

0 ... 80 °C

0 … 80 °C

pH elektródy IDS
Použiteľné v teréne aj laboratóriu (vhodné pre laboratórne aj prenosné
digitálne merače WTW):


SenTix® 940



SenTix® 940-3



SensoLyt® 900-P



SenTix® 950



SenTix® 980



SenTix® ORP 900



SensoLyt® ORP 900-P
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pH elektródy sú najpoužívanejšie elektrochemické senzory. Pretože
pracujú s najcitlivejšími meracími signálmi, musia sa udržovať a
kalibrovať rutinne a pravidelne. Koncept IDS senzorov sa tu prejavuje
veľmi efektívne.
Digitálny prenos dát bez interferencií umožňuje užívateľovi použiť aj dlhé
káble a umožní naviac prenos dôležitých informácií, ako napr.
identifikáciu elektródy a dáta o jej kalibrácií.

SenTix®

940/940-3

950

980

pH

0.000 … 14.000
± 0.004

0.000 … 14.000
± 0.004

0.000 … 14.000
± 0.004

°C

0 … 80 °C

0 … 80 °C

0 … 100 °C

SenTix® *

900-P

SensoLytt® ORP 900-P

pH

2.000 ... 12.000 ± 0.004

—

mV

—

± 1200.0 ± 0.2

°C

0 … 60 °C

0 … 60 °C

Prenosné pH metre (WTW, Hanna Instruments)
Model: Digitálny MultiLine® Multi 3510 IDS (WTW)
Jeden merací kanál pre rôzne parametre je určený pre tých, ktorí
potrebujú merať najmä iba jeden parameter, ale príležitostne zmerať
aj druhý alebo tretí parameter.


1 kanál,



3 parametre,



farebný grafický displej s vysokým rozlíšením,



bezpečný prenos dát na USB kľúč,



NEW: teraz možné meranie zákalu so sondou VisoTurb®
900-P

Model: Digitálny MultiLine® Multi 3620 IDS (WTW)
Dva meracie kanály pre súčasné meranie s dvoma rovnakými alebo
rôznymi sondami.


2 kanály,



3 parametre v akejkoľvek kombinácii,



farebný grafický displej s vysokým rozlíšením,



bezpečný prenos dát na USB kľúč,



NEW: teraz možné meranie zákalu so sondou VisoTurb®
900-P
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Model: Digitálny MultiLine® Multi 3630 IDS (WTW)
Tri meracie kanály pre súčasné meranie s troma rovnakými alebo
rôznymi sondami. Simultánne meranie všetkých parametrov bez
kompromisov!


3 kanály



3 parametre v akejkoľvek kombinácii



farebný grafický displej s vysokým rozlíšením,



bezpečný prenos dát na USB kľúč,



NEW: teraz možné meranie zákalu so sondou VisoTurb®
900-P

Parametre Multi 3510 IDS/3620 IDS/3630 IDS
Rozpustený kyslík (optic.), koncentrácia

0.00 … 20.00 mg/l

Rozpustený kyslík (optic.), nasýtenie

0.0 … 200.0 %

Rozpustený kyslík (optic.), parciálny tlak

0 … 400.0 hPa

Rozpustený kyslík (optic.), teplota
pH
mV

0.0 … 50.0 °C
– 2.0 … 20.0 pH
– 2.00 … 20.00 pH
– 2.000 … 20.000 pH
± 2000
±1250,0

pH/mV, teplota

– 5.0 … 105.0 °C

Konduktivita

0.0 … 2000 mS/cm

Konduktivita, další rozsah

0.00 … 19.99 µS/cm
K = 0.1 cm–1

Konduktivita, špecif. odpor

0.00 … 20 MΩ cm

Konduktivita, salinita

0.0 … 70.0 (acc. IOT)

Konduktivita, TDS

0 … 1999 mg/l
0 … 199.9 g/l

Konduktivita, teplota

– 5.0 … 105.0 °C

Výstupy

Mini –USB-B, USB-A

Displej

LCD colour graphic display, backlit

Napájanie

Nabíjačka (100-240 V, 50-60 Hz), mini USB, 4x AA

Zhoda

IP67

Vstup

1 pre Multi 3510 IDS
2 pre Multi 3620 IDS
3 pre Multi 3630 IDS
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Model:

Analógový pH 3110 (WTW)
Analógový pH 3310 (WTW)

pH 3110:


Meranie pH alebo ORP



Jednoduchá 1 až 3-bodové kalibrácie, nastaviteľný kalibračné
timer



Robustný a vodotesný (IP 67)

pH 3310:


1 až 5 bodová kalibrácia



22 sád kalibračných pufrov v internej pamäti
prístroja.



Podsvietený grafický displej s ukazovateľom CMC

Model

pH 3110

pH 3310

pH/ORP

SenTix® s DIN

pH - rozsah

−2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999

pH - presnosť

±0,1 / ±0,01 / ±0,001

pH - kalibrácia
mV- rozsah

1, 2 or 3 points with WTW or DIN
buffers
±1200,0 / ±2000

1, 2, 3, 4 or 5 points with 16 sets of memorised
buffers
±1200,0 / ±2500

mV - presnosť

±0,3 / ±1

Teplotný rozsah (°C)

−5,0...+105,0

Presnosť teploty (°C)

±0,1

Memory

Current calibration

Last 5

Dátová kapacita

-

200 manual / 5000 automatic

Data logging - log
function

-

Manual / time-controlled

Displej

LCD

Backlit graphic LCD

Connections
Výstupy

DIN / 4 mm banana
-

USB

Baterky

4× 1,5 V AA or 4× 1,2 V NiMH

Terénne merani

áno

Hmotnosť (kg)

0,6

Zhoda
Príslušenstvo (voliteľné)

IP 66/67

IP 66/67, GLP

pH elektróda SenTix® (21, 41, 41-3, 51, 81, ORP )
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Profesionálny prenosný pH meter HI98161 pre potravinárske účely
(Hanna Instruments)
Profesionálny prenosný pH meter pre potravinárske účely do prevádzky,
dodávaný s kufríkom

Parametre

Rozsah

-2,0 až 20,0; -2,00 až 20,00; -2,000 až 20,000 pH; ±2000 mV; -20,0 až 120,0 °C

Rozlíšenie

0,1; 0,01; 0,001 pH; 0,1 mV; 0,1°C

Presnosť

±0,1; ±0,01; ±0,002 pH; ±0,2 mV; ±0,4°C

Kalibrácia

až 5-bodová kalibrácia so štandardnými Hanna puframi (available (1,68; 4,01; 6,86; 7,01; 9,18;
10,01; 12,45) alebo až 5 užívateľskými puframi

Napájanie

1.5V AA (4), možnosť nastavenia automatického vypínania

Prostredie

0 až 50°C, RH 100%

Komunikácia

USB pripojenie k PC, HI92000 software

Sondy

potravinárska PVDF sonda FC2023 s DIN konektorom a 1 m káblom, plnená gélom

Teplotná
kompenzácia

automatická alebo manuálna od -20,0 do 120,0 °C

Rozmery

185 x 93 x 35,2 mm

Hmotnosť (g)

400

Rozsah
dodávky

pH meter, elektróda, základná sada čistiacich a kalibračných roztokov, 100 ml plastová
kadička 2 ks, HI92000 PC software, HI920015 micro USB kábel, plastový kufrík, manuál.

Prenosný HACCP pH meter HI99161 na meranie potravín a mliečnych výrobkov
(Hanna Instruments)

Prenosný pH meter s jednoduchým ovládaním a vpichovou pH
elektródou vhodnou pre mliečne produkty (jogurty, syry, mlieko),
omáčky a ďalšie potraviny.
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Parametre

Rozsah

pH: -2,00 - 16,00 pH; T: -5,0 - 105,0°C

Rozlíšenie

0,01 pH; 0,1 °C

Presnosť

±0,02 pH; T: ±0,5°C (do 60°C), ±1,0°C (nad 60°C)

Kalibrácia

automatická, 1- alebo 2-bodová, uložené sady štandardov 4,01, 7,01, 10,01 a NIST 4,01,
6,86, 9,18

Napájanie

3x1,5V AAA / cca. 1200 hodín prevádzky, automatické vypnutie po 8 min. nečinnosti

Prostredie

0 - 50°C ; relatívna vlhkosť do 100%

Sondy

FC202D telo z PVDF, integrované teplotné čidlo, otvorené rozhranie viscolene elektrolyt,
DIN konektor, 1 m kábel

Teplotná
kompenzácia

v rozsahu 0-60°C automatická

Rozmery

152 x 58 x 30 mm

Hmotnosť (g)

205

Rozsah dodávky

pH meter, FC202D pH/T elektróda, 20 mL sáčky s puframi pH 4,01 a 7,01, 2 sáčky s
čistiacim roztokom HI 700642, kufrík, návod

Profesionálny prenosný pH meter HI98162 na mlieko
(Hanna Instruments)
Profesionálny prenosný pH meter na mlieko v kufríku
Parametre

Rozsah

-2,0 až 20,0; -2,00 až 20,00; -2,000 až 20,000 pH; ±2000 mV; -20,0 až 120,0 °C

Rozlíšenie

0,1; 0,01; 0,001 pH; 0,1 mV; 0,1°C

Presnosť

±0,1; ±0,01; ±0,002 pH; ±0,2 mV; ±0,4°C

Kalibrácia

až 5-bodová kalibrácia so štandardnými Hanna puframi (available (1,68; 4,01; 6,86; 7,01;
9,18; 10,01; 12,45) alebo až 5 užívateľskými puframi

Napájanie

1.5V AA (4), možnosť nastavenia automatického vypínania

Prostredie

0 až 50°C, RH 100%

Komunikácia

USB pripojenie k PC, HI92000 software

Sondy

potravinárska PVDF sonda FC1013 s DIN konektorom a 1 m káblom, plnená gégol
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Teplotná
kompenzácia

automatická alebo manuálna od -20,0 do 120,0 °C

Rozmery

185 x 93 x 35,2 mm

Hmotnosť (g)

400

Rozsah dodávky

pH meter, elektróda, základná sada čistiacich a kalibračných roztokov, 100 ml plastová
kadička 2 ks, HI92000 PC software, HI920015 micro USB kábel, plastový kufrík, manuál.

Prenosný HACCP pH meter HI99162 na meranie pH mlieka
(Hanna Instruments)
Prenosný pH meter s jednoduchým ovládaním a pH elektródou
konštruovanou pre meranie pH mlieka so zabudovaným
teplotným čidlom.

Parametre

Rozsah

pH: -2,00 - 16,00 pH; T: -5,0 - 105,0°C

Rozlíšenie

0,01 pH; 0,1 °C

Presnosť

±0,02 pH; T: ±0,5°C (do 60°C), ±1,0°C (nad 60°C)

Kalibrácia

automatická, 1- alebo 2-bodová, uložené sady štandardou 4,01, 7,01, 10,01 a NIST 4,01,
6,86, 9,18

Napájanie

3x1,5V AAA / cca. 1200 hod. prevádzky, automatické vypnutí po 8 min. nečinnosti

Prostredie

0 - 50°C ; relatívna vlhkosť do 100%

Sondy

FC101D telo z PVDF, integrované teplotné čidlo, otvorené rozhranie viscolene elektrolyt,
DIN konektor, 1 m kábel

Teplotná
kompenzácia

v rozsahu 0-60°C automatická

Rozmery

152 x 58 x 30 mm

Hmotnosť (g)

205

Rozsah dodávky

pH meter, FC202D pH/T elektróda, 20 mL sáčky s puframi pH 4,01 a 7,01, 2 sáčky s
čistiacim roztokom HI 700642, kufrík, návod
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Profesionálny prenosný pH meter HI 98163 na mäso
(Hanna Instruments)
Profesionálny prenosný pH meter na mäso v kufríku

Parametre

Rozsah

-2,0 až 20,0; -2,00 až 20,00; -2,000 až 20,000 pH; ±2000 mV; -20,0 až 120,0 °C

Rozlíšenie

0,1; 0,01; 0,001 pH; 0,1 mV; 0,1°C

Presnosť

±0,1; ±0,01; ±0,002 pH; ±0,2 mV; ±0,4°C

Kalibrácia

až 5-bodová kalibrácia so štandardnými Hanna puframi (available (1,68; 4,01; 6,86; 7,01;
9,18; 10,01; 12,45) alebo až 5 užívateľskými puframi

Napájanie

1.5V AA (4), možnosť nastavenia automatického vypínania

Prostredie

0 až 50°C, RH 100%

Komunikácia

USB pripojenie k PC, HI92000 software

Sondy

FC2323 potravinárska sonda s otvoreným rozhraním, PVDF telom, plnená gélom, DIN
konektor a 1 m kábel, dodávaná s nerezovou čepeľou na penetráciu mäsa

Teplotná
kompenzácia

automatická alebo manuálna od -20,0 do 120,0 °C

Rozmery

185 x 93 x 35,2 mm

Hmotnosť (g)

400

Rozsah dodávky

pH meter, elektróda, základná sada čistiacich a kalibračných roztokov, 100 ml plastová
kadička 2 ks, HI92000 PC software, HI920015 micro USB kábel, plastový kufrík, manuál.
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Prenosný HACCP pH meter HI99163 na mäso
(Hanna Instruments)
Profesionálny prenosný pH meter na mäso s jednoduchým
ovládaním a vpichovou pH elektródou vybavenou vymeniteľnou
elektródou.

Parametre

Rozsah

pH: -2,00 - 16,00 pH; T: -5,0 - 105,0°C

Rozlíšenie

0,01 pH; 0,1 °C

Presnosť

±0,02 pH; T: ±0,5°C (do 60°C), ±1,0°C (nad 60°C)

Kalibrácia

automatická, 1- alebo 2-bodová, uložené sady štandardov 4,01, 7,01, 10,01 a NIST 4,01, 6,86,
9,18

Napájanie

3x1,5V AAA / cca. 1200 hod. prevádzky, automatické vypnutie po 8 min. nečinnosti

Prostredie

0 - 50°C ; relatívna vlhkosť do 100%

Sondy

FC232D telo z PVDF, otvorené rozhranie, integrované teplotné čidlo a zosilovač, DIN
konektor, 1 m kábel

Teplotná
kompenzácia

v rozsahu 0-60°C automatická

Rozmery

152 x 58 x 30 mm

Hmotnosť (g)

205

Rozsah dodávky

pH meter, FC232D pH/T elektróda, FC099 hrot dĺžky 35 mm, 20 mL sáčky s puframi pH 4,01
a 7,01, 2 sáčky s čistiacim roztokom HI 700630, kufrík, návod
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Profesionálny prenosný pH meter HI 98164 na jogurty
(Hanna Instruments)
Profesionálny prenosný pH meter na jogurty v kufríku

Parametre

Rozsah

-2,0 až 20,0; -2,00 až 20,00; -2,000 až 20,000 pH; ±2000 mV; -20,0 až 120,0 °C

Rozlíšenie

0,1; 0,01; 0,001 pH; 0,1 mV; 0,1°C

Presnosť

±0,1; ±0,01; ±0,002 pH; ±0,2 mV; ±0,4°C

Kalibrácia

až 5-bodová kalibrácia so štandardnými Hanna puframi (available (1,68; 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01;
12,45) alebo až 5 užívateľskými puframi

Napájanie

1.5V AA (4), možnosť nastavenia automatického vypínania

Prostredie

0 až 50°C, RH 100%

Komunikácia

USB pripojenie k PC, HI92000 software

Sondy

FC2133 potravinárska sklenená sonda plnená gélom, DIN konektor a 1 m kábel

Teplotná
kompenzácia

automatická alebo manuálna od -20,0 do 120,0 °C

Rozmery

185 x 93 x 35,2 mm

Hmotnosť (g)

400

Rozsah dodávky

pH meter, elektróda, základná sada čistiacich a kalibračných roztokov, 100 ml plastová kadička 2 ks,
HI92000 PC software, HI920015 micro USB kábel, plastový kufrík, manuál.
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Prenosný HACCP pH meter HI99164 na meranie jogurtov
(Hanna Instruments)
Prenosný pH meter s jednoduchým ovládaním a vpichovou pH
elektródou vhodnou pre jogurty.

Parametre

Rozsah

pH: -2,00 - 16,00 pH; T: -5,0 - 105,0°C

Rozlíšenie

0,01 pH; 0,1 °C

Presnosť

±0,02 pH; T: ±0,5°C (do 60°C), ±1,0°C (nad 60°C)

Kalibrácia

automatická, 1- alebo 2-bodová, uložené sady štandardov 4,01, 7,01, 10,01 a NIST 4,01,
6,86, 9,18

Napájanie

3x1,5V AAA / cca. 1200 hod. prevádzky, automatické vypnutie po 8 min. nečinnosti

Prostredie

0 - 50°C ; relatívna vlhkosť do 100%

Sondy

FC213D sklenené telo, integrované teplotné čidlo, otvorené rozhranie viscolene elektrolyt,
DIN konektor, 1 m kábel

Teplotná
kompenzácia

v rozsahu 0-60°C automatická

Rozmery

152 x 58 x 30 mm

Hmotnosť (g)

205

Rozsah dodávky

pH meter, FC202D pH/T elektróda, 20 mL sáčky s puframi pH 4,01 a 7,01, 2 sáčky s
čistiacim roztokom HI 700642, kufrík, návod
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Profesionálny prenosný pH meter HI98165 na syry
(Hanna Instruments)
Profesionálny prenosný pH meter na syry v kufríku

Parametre

Rozsah

-2,0 až 20,0; -2,00 až 20,00; -2,000 až 20,000 pH; ±2000 mV; -20,0 až 120,0 °C

Rozlíšenie

0,1; 0,01; 0,001 pH; 0,1 mV; 0,1°C

Presnosť

±0,1; ±0,01; ±0,002 pH; ±0,2 mV; ±0,4°C

Kalibrácia

až 5-bodová kalibrácia so štandardnými Hanna puframi (available (1,68; 4,01; 6,86; 7,01;
9,18; 10,01; 12,45) alebo až 5 užívateľskými puframi

Napájanie

1.5V AA (4), možnosť nastavenia automatického vypínania

Prostredie

0 až 50°C, RH 100%

Komunikácia

USB pripojenie k PC, HI92000 software

Sondy

FC2423 potravinárska vpichová sonda s telom z nerezovej ocele, plnená gélom, otvorené
rozhranie, DIN konektor a 1 m kábel

Teplotná
kompenzácia

automatická alebo manuálna od -20,0 do 120,0 °C

Rozmery

185 x 93 x 35,2 mm

Hmotnosť (g)

400

Rozsah dodávky

pH meter, elektróda, základná sada čistiacich a kalibračných roztokov, 100 ml plastová
kadička 2 ks, HI92000 PC software, HI920015 micro USB kábel, plastový kufrík, manuál.
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Multi parametre (WTW, Hanna Instruments)
Laboratórne digitálne multi-parametre (WTW)
Špičková technológia od WTW pre náročné laboratórne aplikácie. Dva
digitálne multi-parametrové prístroje inoLab® pre IDS senzory pre
paralelné meranie rovnakého alebo rôznych parametrov. Môžu byť
pripojené až tri senzory (inoLab® Multi 9430 IDS). Veľký grafický displej
je chránený tvrdeným sklom a ostro zobrazuje merané hodnoty spolu s
ďalšími dôležitými informáciami. Inovatívna a antibakteriálna klávesnica
vo veľkej miere zabraňuje mikrobiologickej kontaminácii. Spodný diel
prístroja z pozinkovaného odliatku zabezpečuje stabilitu na meracom
stole a tiež ochranu životného prostredia. Špeciálnou funkciou je, že oba
modely možno vybaviť prídavným adaptérom pre "klasické" meranie pH,
čo umožňuje použitie špeciálnych pH analógových elektród.
Model

Parameter

inoLab® Multi 9310 IDS inoLab® Multi 9620 IDS

inoLab® Multi 9630 IDS

pH, mV, nasýtenie,
pH, mV, nasýtenie,
koncentrácia, parciálny koncentrácia, parciálny
tlak, vodivosť, špec.
tlak, vodivosť, špec.
odpor, salinita, TDS,
odpor, salinita, TDS,
teplota
teplota

pH, mV, nasýtenie,
koncentrácia, parciálny
tlak, vodivosť, špec.
odpor, salinita, TDS,
teplota

digital/IDS sensor
Univerzálny merací
kanál
Analog pH/Redox
sondy
Teplotná kompenzácia

áno
1

2

3

ADA S7/IDS (volitelne)

pH modul, ADA S7/IDS
(volitelne)

pH module, ADA S7/IDS
(volitelne)

všetky parametre mimo všetky parametre mimo
ORP
ORP

všetky parametre mimo
ORP

Kalibrační body
pH

1-5

Rozpustený kyslík

1

Konduktivita

1

Kalibračná pamäť

10

Kalibračný časovač

1 – 999 dní

Pamäť

5000

Logger
Interfejs

10000

10000

áno
Mini USB-B

GLP/AQA podpora

USB-A, Mini USB-B

USB-A, Mini USB-B

áno

Displej

grafický, ČB

Farebný (16:9)

farebný

Tlačiareň voliteľne

áno

externá

externá

Ostatné

CMC, QSC

antibakteriálna
klávesnica, QSC, CMC

antibakteriálna
klávesnica, QSC, CMC

Napájanie

univerzálny napájač,
batérie (4 x 1,5 V AA )

univerzálny napájač
(100-240 V, 50-60 Hz)

univerzálny napájač
(100-240 V, 50-60 Hz)
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Profesionálny pH/ISE/ORP/EC multimeter (Hanna Instruments)
Multimeter pre meranie až ôsmich parametrov: pH / ORP / ISE/ vodivosť
/ rozpustené látky / rezistivita/ NaCl a teploty s funkciou Calibration
Check™. Ideálny pre laboratória a výskum.

Parametre

Rozsah

-2.000 - 20.000 pH; ±2000 mV ORP; 10-6 - 105 mg/L ISE; 0.000 µS/cm - 1000 mS/cm EC; 1.0
Ohms x cm - 100.0 MOhms x cm rezistivita; 0.000 ppm - 400.0 ppt TDS; 0.0 - 400.0% NaCl; 20.0 - 120°C T

Presnosť

±0,01/ ±0,002 pH; ORP ±0,2 mV; ISE 0,5% monovalentný / 1% bivalentné ióny; T ±0,2°C; EC
±1% odčítam; TDS ±1% odčítam; Rezistivita ±2% odčítam;NaCl ±1% odčítam

Kalibrácia

Automatická 5 bodová pH kalibrácia; ISE 5-bodová (5 definovaných a 5 uložiteľných
koncentrácií); Konduktivita: viacbodová kalibrácia s automatickým rozpoznávaním pufrov;
NaCl 1-bodová kalibrácia s roztokom HI7037

Prostredie

0 až 50°C

Komunikácia

USB a RS232

Dátová Pamäť

100 priebehov (každý do 50000 bodov), automatické sledovanie ustálenej meranej hodnoty a
GLP formát záznamov (vrátane kalibrácie)

Sondy

pH: HI1131B sklenená elektróda s BNC konektorom a 1 m káblom (v cene prístroja); EC:
HI76312 platinová EC/TDS sonda s interným teplotným senzorom a 1 m káblom (v cene
prístroja); T: HI7662-T sonda z nerezové oceli, 1 m kábel (v cene prístroja)

Teplotná
kompenzácia

pH: automatická alebo manuálna od -20,0°C do 120,0°C; EC: vypnutá, lineárna a nelineárna
(pramenitá voda)

Rozmery

160 x 231 x 94 mm

Hmotnosť (g)

1200

Rozsah
dodávky

prístroj, sieťový adaptér, držiak elektród HI76404N, pH elektróda HI1131B s náhradným
elektrolytom, sonda konduktivity HI76312, teplotní sonda HI7662-T, sada pufrov pre jednu
kalibráciu, návod
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Prenosné digitálne multi-parametre (WTW)
Tri modely s jedným, dvoma alebo troma univerzálnymi kanálmi merajú
každý parameter samostatne alebo súčasne. Každý z modelov je
vybavený brilantným farebným grafickým displejom, dvoma USB
interfejsami (USB-A a Mini-USB) a dobíjacími batériami, ktoré sa môžu
dobíjať sieťovým adaptérom bez potreby vybratia z merača.

Model: Multi 3510 IDS
Jeden merací kanál pre rôzne parametre je určený pre tých, ktorí
potrebujú merať najmä iba jeden parameter, ale príležitostne zmerať aj
druhý alebo tretí parameter.



1 kanál,



3 parametre,



farebný grafický displej s vysokým rozlíšením,



bezpečný prenos dát na USB kľúč,



NEW: teraz možné meranie zákalu so sondou VisoTurb® 900-P

Model: Multi 3620 IDS
Dva meracie kanály pre súčasné meranie s dvoma rovnakými alebo
rôznymi sondami.



2 kanály,



3 parametre v akejkoľvek kombinácii,



farebný grafický displej s vysokým rozlíšením,



bezpečný prenos dát na USB kľúč,



NEW: teraz možné meranie zákalu so sondou VisoTurb® 900-P

Model: Multi 3630 IDS
Tri meracie kanály pre súčasné meranie s troma rovnakými alebo
rôznymi sondami. Simultánne meranie všetkých parametrov bez
kompromisov!
3 kanály
3 parametre v akejkoľvek kombinácii
farebný grafický displej s vysokým rozlíšením,
bezpečný prenos dát na USB kľúč,
NEW: teraz možné meranie zákalu so sondou VisoTurb® 900-P
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Parametre Multi 3510 IDS/3620 IDS/3630 IDS
Rozpustený kyslík (optic.), koncentrácia

0.00 … 20.00 mg/l

Rozpustený kyslík (optic.), nasýtenie

0.0 … 200.0 %

Rozpustený kyslík (optic.), parciálny tlak

0 … 400.0 hPa

Rozpustený kyslík (optic.), teplota

0.0 … 50.0 °C
– 2.0 … 20.0 pH
– 2.00 … 20.00 pH
– 2.000 … 20.000 pH
± 2000
±1250,0

pH
mV

– 5.0 … 105.0 °C

pH/mV, teplota
Konduktivita

0.0 … 2000 mS/cm

Konduktivita, další rozsah

0.00 … 19.99 µS/cm
K = 0.1 cm–1

Konduktivita, špecif. odpor

0.00 … 20 MΩ cm

Konduktivita, salinita

0.0 … 70.0 (acc. IOT)

Konduktivita, TDS

0 … 1999 mg/l
0 … 199.9 g/l

Konduktivita, teplota

– 5.0 … 105.0 °C

Vodoodolný prenosný multimetr HI98195: pH/ORP/EC/TDS/Rezistivita
(Hanna Instruments)
Atraktívny multimeter pre meranie vlastností vody vo vodných tokoch. Prístroj je
dodávaný v odolnom kufríku s kompletným príslušenstvom. Stupeň ochrany IP67
pre prístroj a IP68 pre multiparametrovú sondu. Každé meranie je plne
konfigurovateľné. Prístroj je dostupný v základnej zostave so 4 m káblom. Pokiaľ
potrebujete dlhší kábel, je možnosť objednať prístroj s 10, 20 alebo 40 m káblom.
Parametre
Kalibrácia

pH/mV: automat. 1, 2, alebo 3-bodová s automatickým rozoznávaním pufrov (pH 4,01; 6,86;
7,01; 9,18; 10,01) alebo 1 užívateľským pufrom; ORP: automat. alebo podľa užívateľa (1-bod.
relat. mV); EC: automat. 1-bod alebo 1 užívat. pufor

Napájanie

4 x 1.5V AA, životnosť batérií až 360 hodín nepretržitého merania bez podsvietenia displeja

Dĺžka kábla

4m

Komunikácia

pripojenie k PC cez USB

Dátová Pamäť

možnosť uloženia až 45000 záznamov, možnosť logovania od jednej sekundy až po hodinové
intervaly

Teplotná
kompenzácia

automatická od -5 do 55°C

Rozmery

185 x 93 x 35,2 mm

Hmotnosť (g)

400

Rozsah
dodávky

prístroj, sonda HI7698195, pH senzor HI7698194-0, EC senzor HI7698194-3, software, mikro
USB kábel, batérie 4 x 1,5 AA, manuál
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Vodoodolný prenosný multimetr HI98196: pH/ORP/DO
(Hanna Instruments)
Atraktívny multimeter pre meranie vlastností vody vo vodných tokoch.
Prístroj je dodávaný v odolnom kufríku s kompletným príslušenstvom.
Stupeň ochrany IP67 pre prístroj a IP68 pre multiparametrovú sondu.
Každé meranie je plne konfigurovateľné. Prístroj je dostupný v základnej
zostave so 4 m káblom. Pokiaľ potrebujete dlhší kábel, je možnosť
objednať prístroj s 10, 20 alebo 40 m káblom.
Parametre

Rozsah

pH/mV: 0,00 až 14,00 pH / ±600,0 mV; ORP: ±2000,0 mV; DO: 0,0 až 500,0%; 0,00 až 50,00 ppm
(mg/L); Atm. tlak: 450 až 850 mm Hg; 17,72 až 33,46 in Hg; 600,0 až 1133,2 mbar; 8,702 až
16,436 psi; 0,5921 až 1,1184 atm; 60,00 až 113,32 kPa; -5,00 až 55,00°C

Rozlišení

pH/mV: 0,01 pH/0,1 mV; ORP: 0,1 mV; DO: 0.1%; 0,01 ppm (mg/L); Atm. tlak: tlak: 0,1 mm Hg;
0,01 in Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa; Teplota: 0,01°C

Presnosť

pH/mV: ±0,02 pH / ±0,5 mV; ORP: ±1,0 mV; DO: 0,0 až 300,0%: ±1,5% odčítam alebo ±1,0%
podľa toho, čo je väčšie; 300,0 až 500,0%: ±3% odčítam; Atm. tlak: ±3 mm Hg o ±15°C z
teploty behom kalibrácie; T: ±0,15°C

Kalibrácia

pH/mV: automat. 1, 2, alebo 3-bodová s automatickým rozoznávaním pufrov (pH 4,01; 6,86;
7,01; 9,18; 10,01) alebo 1 užívateľským pufrom; ORP: automat. alebo podľa užívateľa (1-bod.
relat. mV); DO: automat. 1- alebo 2-bod. pri 0, 100%; tlak a T: automat.

Napájanie

4 x 1.5V AA, životnosť batérií až 360 hodín nepretržitého merania bez podsvietenia displeja

Dĺžka kabelu

4m

Komunikácia

pripojenie k PC cez USB

Dátová Pamäť

možnosť uloženia až 45000 záznamov, možnosť logovania od jednej sekundy až po hodinové
intervaly

Teplotná
kompenzácia

automatická od -5 do 55°C

Rozmery

185 x 93 x 35,2 mm

Hmotnosť (g)

400

Rozsah
dodávky

prístroj, sonda HI7698196, pH senzor HI7698194-0, DO senzor HI7698194-2, sada na výmenu
sondy (HI 7042S DO roztok elektrolytu, DO membrány (5), O-krúžky (5), striekačka s
lubrikantom pre O-krúžky), software, mikro USB kábel, batérie 4 x 1,5 AA, manuál
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KONDUKTOMETRE
Model: Digitálny inoLab® Multi 9310 IDS
(WTW)
S novým inoLab® Multi 9310 IDS sa meranie vodivosti v
laboratóriu stáva ešte spoľahlivejším. Technológia IDS umožňuje
ideálne meranie a efektívnu dokumentáciu tým najjednoduchším
spôsobom. Konštanta cely a ďalšie údaje, ako je referenčná teplota a
teplotná kompenzácia, výrobné číslo, nie je možné oddeliť od samotnej
meranej hodnoty vodivosti a preto sú uchovávané priamo v sonde.
Nesprávne meranie v dôsledku nepozornosti pri výmene sond je preto
vylúčené.
Parametre
Rozsah - pH

0,000...+14,000

Presnosť - pH

±0,004

Kalibrácia - pH

1- až 5-bodov

Rozsah - mV

±1200,0

Presnosť - mV

±0,2

Konduktivita - rozsah

10 μS/cm - 2000 mS/cm

Vodivosť - presnosť

±0,5%

Conductivity - cell constant (cm-1)

0,475

Vodivosť - kalibrácia

1-point

Rezistivita - rozsah

0,5 Ω.cm - 100 MΩ.cm

Rezistivita – presnosť

±0,5%

Salinita – rozsah

0,0 - 70,0

Salinita – presnosť

±0,5%

TDS – rozsah

0 - 1999 mg/l / 0,0 - 199,9 g/l

TDS – presnosť

±0,5%

DO - koncentrácia (mg/l)

0,00 - 20,00

DO - % saturácia O₂

0,0 - 200,0

DO - kalibrácia

1-bod

Rozsah teploty (°C)

0...+100

Kompenzácia teploty

áno, okrem ORP

Kapacita pre ukladanie dát

Manuálne: 500 súborov údajov; automaticky: 4500 súborov údajov

Datalog - funkcia logu

Manual/timer-controlled

Displej

Čierno-biely grafický dispej

Pripojenie

ADA S7/IDS (voliteľný)

Výstupy

Mini USB-B

Napájanie

Univerzálny zdroj napájania, baterky (4× 1,5 V, AA type)
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Model: Analógový inoLab®Cond 7110/7310
(WTW)
Nový Inolab® Cond 7110 je určený pre bežné rutinné meranie vodivosti v laboratóriu. Má veľký, ľahko
čitateľný displej s viacerými funkciami, čo uľahčuje presné a správne meranie. Umožňuje merať aj nie
každodenné parametre ako salinita, merný odpor a TDS.
Nový inoLab Cond 7310 je ideálny pre presné meranie so súčasnou automatickou dokumentáciou podľa
požiadaviek GLP/AQA v kontrolných laboratóriách všetkých odvetví. Na požiadanie je možné dodať so
vstavanou tlačiarňou.

Model

Cond 7110

Cond 7310

Konduktivita - rozsah

0 μS/cm - 1000 mS/cm

Vodivosť - presnosť
Vodivosť - konštanta
článku

Rezistivita - rozsah

0,000 - 1,999 μS/cm / 0,00 - 19,99 μS/cm /
0 μS/cm - 1000 mS/cm
±0,5% (WTW vodivostné sondy)

Kalibrovaná: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1
Fixná: 0,01 cm-1
Nastaviteľná: 0,090 - 0,110 cm-1 / 0,250 - 25,000 cm-1
Štandarda: KCl 0,01 mol/l
0,00 - 20 MΩ/cm

-

Salinita - rozsah

0,0 - 70,0 ppt

Rozsah teploty (°C)

–5,0...+105,0

Presnosť teploty (°C)

±0,1

Displej

7-segment LCD

Podsvietený grafický LCD displej

Kapacita pre ukladanie dát

-

500 manuálne / 5000 automaticky
8-senzorový konektor

Pripojenie
Výstupy

-

Napájanie

inoLab® Cond 7310

Mini USB
Univerzálny zdroj napájania, baterky (4× 1,5 V, AA type)

inoLab® Cond 7110
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EDGE konduktometer HI2003-02 (EC/T)
(Hanna Instruments)
Edge® na meranie vodivosti, rozpustených látok a salinity. Zostava s
EC/T digitálnou sondou, ktorá je automaticky rozpoznaná prístrojom.
Dokovacia stanica so stojanom pre elektródy do laboratória. Batéria
vydrží až 8 hod. bez nabíjania. Kalibračný certifikát.

Parametre

Prostredie

EC: 0.00 - 29.99 µS/cm, 30.0 - 299.9 µS/cm, 300 - 2999 µS/cm, 30.0 - 200.0 mS/cm; až 500.0 mS/cm;
TDS: 0.00 14.99 mg/L (ppm); 15.0 - 149.9 mg/L, 150 - 1499 mg/L, 1.50 - 14.99 g/L, 15.0 - 100.0 g/L, až
400.0 g/L; Salinita: 0.0 - 400.0 %; T:-20.0 - 120.0oC
EC: 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm, 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm;TDS: 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm, 0.01
g/L; 0.1 g/L (0.8 TDS faktor); Salinita: 0.1 % NaCl; T: 0.1°C
EC: ±1% odčitam ±(0.5 µS alebo 1 digit, podľa toho, čo je väčšie);TDS: ±1% odčítam ±(0.03ppm
alebo 1 digit, podľa toho, čo je väčšie);Salinita: ±1% odčítam; T: ±0.2°C
EC: 1-bodová offsetová kalibrácia (0.00 µS/cm vo vzduchu); 1-bodová kalibrácia smernice
kalibračné krivky, EC štandardy 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm,
118.8 mS/cm; TDS pres EC; Salinita: 1-bodová kalibrácia s roztokom HI 7037
0 až 50°C, RH 95% nekondenzujúci

Komunikácia

1 USB port; 1 micro USB port pre nabíjanie a pripojenie k PC

Dátová pamäť

až 1000 záznamov

Sondy

HI763100 platinová EC/TDS sonda s interným teplotným senzorom a 1 m káblom (v cene
prístroja), automatický / manuálny výber rozsahu
noTC, ATC (-20.0 až 120.0oC)

Rozsah
Rozlíšenie
Presnosť
Kalibrácia

Teplotná
kompenzácia
Rozmery

202 x 140 x 12.7mm

Hmotnosť (g)

250

Rozsah
dodávky

Edge®, sonda konduktivity HI763100, 3 x 20 mL kalibračných roztokov 1413 µS/cm a 12880
µS/cm, laboratórny stojan s otočným ramenom, USB nabíjačka (PC, auto alebo 230V adaptér),
držiak na stenu, návod v češtině a kalibračný certifikát.
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Model: Prenosný konduktometer ProfiLine Cond 3110/3310
(WTW)
Model

Cond 3110

Cond 3310 / 3310 IDS

Konduktivita - rozsah

0 - 1000 mS/cm

0,0 - 199,9 / 200 - 1999 (µS/cm); 2,00 - 19,99 /
20,0 - 199,9 / 200 - 1000 (mS/cm)

Vodivosť - presnosť

±0,5%

±0,1 / ±1 (µS/cm); ±0,01 / ±0,1 / ±1 (mS/cm)

Vodivosť - konštanta
článku

Fixný: 0,475 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm1
Kalibrovaný: 0,450 - 0,500 cm-1 /
0,800 - 0,880 cm-1

Fixný: 0,010 cm-1
Kalibrovaný: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1
Nastaviteľný: 0,090 - 0,110 cm-1 / 0,250 - 25,000 cm1

Rezistivita - rozsah

-

0,00 - 20 MΩ/cm
0,0 - 70,0 ppt

Salinita - rozsah
TDS - rozsah

-

0 - 1999 mg/l / 0 - 199,9 g/l

Rozsah teploty (°C)

–5,0…+105,0

Presnosť teploty (°C)

±0,1

Kompenzácia teploty

Nelineárne

Lineárne (10 - 75 °C) / nelineárne (0 - 35 °C; nLF: 35 50 °C)

Displej

7-segment LCD

Podsvietený grafický LCD

Kapacita pre
ukladanie dát
Datalog - funkcia logu

-

200 manuálne / 5000 automaticky

-

Manual / time-controlled
8-pin

Pripojenie
Výstupy

-

mini USB

Napájanie

4×1,5 V AA or 4×1,2 V NiMH

Hmotnosť (kg)

0,6

Zhoda

IP 66/67

IP 66/67, GLP

Cond 3110: Veľmi jednoduché meranie vodivosti: Cond 3110 je
robustný a vodotesný prístroj pre prenosné meranie vodivosti.
Jednoducho sa používa, má prednastavenú teplotnú kompenzáciiu. Plne
vyhovuje normám európskej únie v súlade s EN 27888 pre merania v
odpadových vodách a prírodných vodách.


Pre pripojenie vodivostných sond KLE 325
alebo TetraCon® 325



Automatická teplotná kompenzácia



Aj meranie salinity
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Cond3310: Univerzálny merač vodivosti sa ľahko používa v širokej škále
typov vzoriek. Pripájajú sa k nemu dvoj a/alebo štvorelektródové
vodivostné sondy a s možnosťou naviac zvoliť lineárnu teplotnú
kompenzáciu, alebo merať bez teplotnej kompenzácie. Merané hodnoty
je možné ukladať do pamäte a následne prenášať: Cond 3310 môže
ukladať merané hodnoty aj vo zvolenom časovom intervale a následne
pomocou mini USB preniesť do PC. COND 3310 je vhodný pre veľké
množstvo dát, ako sú napríklad čerpacie skúšky, ktoré výžadujú
namerané hodnoty ukladať s dátumom, čsom a identifikačným číslom.


Možno pripojiť špeciálne sondy



Meria aj špecifický odpor a TDS



Meranie podľa požiadaviek pharmacopeia

Model: Prenosný MultiLine® Mutli 3510 IDS
(WTW)
Multiparametrový prístroj Multi 3510 IDS s jedným univerzálnym
meracím kanálom sa dokonale hodí pre prenosné meranie vodivosti aj v
ťažkých podmienkach v teréne alebo výrobnej prevádzke. Technológia
IDS umožňuje dokonalé meranie vodivosti, salinity, TDS, špecifického
odporu a tiež efektívnu dokumentáciu pre všetky merania. Okrem toho
Multi 3510 umožňuje pripojenie ďalších sond pre iné parametre.


Spoľahlivé meranie bez kompromisov



Rozoznávanie digitálnych sond



Pokrýva celý merací rozsah vodivosti

Merací kanál

1 (univerzálny)

Pamäť

Manuálne: 500 dátových viet/Automatický: 10 000 dátových viet

Logger

Manuálne / časovo riadené

Interfejs

USB-A a mini USB-B

Napájanie

Univerzálny napájač 100 až 240 V, 50/60 Hz, 4x1,5 V AA
alebo 4x1.2 V NiMH akku

Ďalšie prenosné konduktometre od WTW (špecif. viď vyššie Prenosné pH metre):
Model: MultiLine® Multi 3620 IDS
Model: MultiLine® Multi 3630 IDS
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Prenosný konduktometer HI8033
(Hanna Instruments)
Jednoduchý, prenosný konduktometer s možnosťou merania
v troch rôznych rozsahoch s jednobodovou kalibráciou a
manuálnou teplotnou kompenzáciou.

Parametre
Rozsah

EC: 0,0 - 199,9 µS/cm, 0 - 1999 µS/cm, 0,00 - 19,99 mS/cm; TDS: 0 - 19990 mg/L (ppm)

Rozlíšenie

EC: 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm; TDS: 10 mg/L

Presnosť

±1% z celého rozsahu

Kalibrácia

manuálna jednobodová

Napájanie

9V /cca. 100 hod. prevádzky

Prostredie

0 - 50°C; RH max 95%

Sondy

HI76301W vodivostná sonda s 1 m káblom (v cene prístroja)

Teplotná kompenzácia

manuálna 0 - 50°C s =2%/°C

Rozmery

185 x 82 x 47 mm

Hmotnosť (g)

270

Rozsah dodávky

Prístroj so sondou HI76301W, batérie, manuál.
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Vodoodolný prenosný konduktometer HI98197 pre analýzu ultračistej vody
(Hanna Instruments)
Atraktívny vodoodolný prenosný konduktometer s nerezovou prietočnou
celou pre laboratórne aj terénne meranie na analýzu ultračistej vody.
Prístroj je dodávaný v odolnom kufríku s kompletným príslušenstvom na
meranie ultračistej vody.

Parametre
Rozsah

Sondy

0,000-9,999 µS/cm; 10,00-99,99 µS/cm; 100,0-999,9 µS/cm; 1,000-9,999 mS/cm; 10,00-99,99 mS/cm;
100,0-1000,0 mS/cm; 1,0-99,9 ohm•cm; 100-999 ohm•cm; 1,00-9,99 Kohm•cm; 10,0-99,9 Kohm•cm;
100-999 Kohm•cm; 1,00-9,99 Mohm•cm; 10,0-100,0 Mohm•cm; -20,0-120,0°C
EC: ±1% odčítam (±0,01 µS/cm alebo 1 digit, podľa toho, čo je vyššie); TDS: ±1% odčítam (±0,05
mg/L (ppm) alebo 1 digit, podľa toho, čo je vyššie); Rezistivita: ±1% odčítam (±10 ? alebo 1 digit,
podľa toho, čo je vyššie); Salinita: ±1% odčítam; Teplota: ±0,2°C
EC: automatická až 5 bodová kalibrácia (7 štandardov: 0,00 µS/cm, 84,0 µS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00
mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm); Teplota: 1 alebo 2-bodová kalibrácia; NaCl:
max. 1-bodová kalibrácia v % rozsahu (HI7037 štandard)
4 x 1.5V AA, životnosť batérií až 100 hodín nepretržitého merania, automatické vypnutie po 5, 10,
30, 60 min., alebo možnosť úplné vypnutej funkcie
HI763123 EC/TDS 4-elektrodová sonda z nerezovej ocele, vstavaný teplotný senzor, 1,5 m kábel

Teplotná
kompenzácia
Rozmery

bez tepl. kompenzácie, lineárna alebo nelineárna tep. kompenzácia; referenční teplota: 15°C, 20°C
a 25°C/0,00 až 10,00 %/°C, TDS konverzní faktor: 0,40 až 1,00
185 x 93 x 35,2 mm

Hmotnosť (g)

400

Rozsah
dodávky

multimeter, EC sonda HI763123, nerezová prietočná cela HI605453, kalibračný roztok 84 µS/cm
HI7033M (230 ml), kalibračný roztok 1413 µS/cm HI7031M (230 ml), 2x100ml plastová kadička, PC
software HI92000, mikro USB kábel HI920015, batérie 4 x 1.5V AA, návod

Presnosť

Kalibrácia

Napájanie
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EC/TDS/°C prenosný konduktmeter HI8731; EC rozsah merania: 0 až
6000 µS/cm
(Hanna Instruments)
Ľahký, prenosný konduktometer s automatickou teplotnou kompenzáciou
a manuálnou kalibráciou. Tento prístroj umožňuje jednoduché a presné
meranie bez nutnosti špeciálneho zachádzania.

Parametre
Rozsah

EC: 0 - 6000 µS/cm;TDS: 0 - 3000 mg/L (ppm); T: 0 - 70°C

Rozlíšenie

EC: 10 µS/cm; TDS: 10 mg/l (ppm); T: 1°C

Presnosť

EC/TDS: ±2% rozsahu; T: ±0,5 °C

Kalibrácia

EC/TDS manuálna jednobodová; TDS faktor 0,5

Napájanie

1.9V / cca. 200 hod. prevádzky

Prostredie

0 - 50°C; RH max 100%

Sondy

HI761285 vodivostná sonda so zabudovaným teplotným čidlom, DIN konektor, 1 m kábel

Teplotná
kompenzácia
Rozmery

automatická 0 - 50°C s ß=2%/°C

Hmotnosť (g)

230

Rozsah dodávky

Konduktometer s HI761285 vodivostnou sondou, HI70031 kalibračnýroztok v sáčku 5000 µS/cm
a HI70032 roztok v sáčku pre TDS kalibráciu 1382 mg/L (ppm), batérie, manuál a ochranné
puzdro

145 x 80 x 36 mm
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