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XII   PRZYRZĄDY POMIAROWE

ŁĄCZY NAS CHEMIA...

TERMOMETRY

TERMOMETRY SZKLANE
Termometry laboratoryjne rurkowe szklane przeznaczone są do dokładnych pomiarów temperatury. Na życzenie klienta do zakupionych termometrów może być wystawione 
świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium. Rodzaj wypełnienia R – rtęć, T – toluen, P – płyn.

Zakres pomiaru 
[°C]

Podziałka
 [°C]

Długość całkowita 
[mm]

Wypełnienie R Wypełnienie T Wypełnienie P
Numer katalogowy

-50...+50
1 280 - 825-021T-50+5050010280001 -

0,5 300 - 825-021T-50+505D0300001 -

-20...+50
1 250 825-021R-20+50010250001 825-021T-20+50010250001 -

1,5 300 825-021R-20+505D0300001 825-021T-20+505D0300001 -

0...+50
1 250 825-021R000+50010250001 825-021T000+50010250001 -

0,5
280

825-021R000+505D0280001 825-021T000+505D0280001 -
-20...+100

1

825-021R-20+100010280001 825-021T-2D+100010280001 -

0...+100
825-021R000+100010280001 825-021T000+100010280001 -

300

825-021R000+100010300001 825-021T000+100010300001 -
-20...+120 825-021R-20+120010300001 - -
0...+120 825-021R000+120010300001 - 825-021P000+120010300001

-20...+150 825-021R-20+150010300001 - -

0...+150
825-021R000+150010300001 - 825-021P000+150010300001

0,5 350 825-021R000+1505D0350001 - 825-021P000+1505D0350001

-20...+200
1 300 825-021R-20+200010300001 - -

0,5 400 825-021R-20+2005D0400001 - -

0...+200
1 300 825-021R000+200010300001 - 825-021P000+200010300001

0,5 400 825-021R000+2005D0400001 - 825-021P000+2005D0300001
-20...+250

1 320
825-021R-20+250010320001 - -

0...+250
825-021R000+250010320001 - -

0,5 400 825-021R000+2505D0400001 - -
-20...+300

1
350

825-021R-20+300010350001 - -
0...+300 825-021R000+300010350001 - -

-20...+360
380

825-021R-20+360010380001 - -
0...+360 825-021R000+360010380001 - -

+100...+200 0,5 420 825-021R100+2005D0420001 - -
Inne zakresy na zapytanie

TERMOMETRY Z WYMIENNYM SZLIFEM 14/15

Sposób tworzenia numeru
 katalogowego 825- 027 R -60/+30 2D 0155 150

Typ termometru

Bez świadectwa 
uwierzytelniania OUJiM

Ze świadectwem 
uwierzytelniania OUJiM

027

028

Ciecz termometryczna
Rtęć (-35...+600) R

Toluen (-80...+100) T

Zakres pomiarowy w °C
-60...+30
-60...30

-38...+20
0...+50

+50...+100
+100...+150
+150...+200

Dopuszczalna 
podziałka

0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Kod
-60/+30
-60/-30
-38/+20
000/+50
+50+100
100+150
150+200

Działka elementarna °C
0,2 2D
0,5 5D

Długość części 
zanurzalnej R [mm]

R kod

155 0155
Rodzaj szlifu WS 14,5/15 150
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TERMOMETRY Z WYMIENNYM SZLIFEM (Z WYJĄTKIEM 14/15)

Sposób tworzenia 
numeru katalogowego 825- 027 R -60/+30 2D 0045 230

Typ termometru

Bez świadectwa uwie-
rzytelniania OUJiM

Ze świadectwem uwie-
rzytelniania OUJiM

027

028

Ciecz termometryczna
Rtęć (-35...+600) R

Toluen (-80...+100) T

Zakres pomiarowy w °C
Dopuszczalna 

podziałka
Kod

-60...+50
-60...30

-50...+50
-20...+50
0...+50

-20...+100
0...+100

-20...+120
-20...+150
0...+150

-20...+200
0...+200

-20...+250
0...+250

-20...+300
0...+300

-20...+360
0...+360

1,0; 0,5
0,5
1,0

1,0; 0,5; 0,2
1,0; 0,5; 0,2; 0,1

1,0; 0,5
1,0; 0,5; 0,2

1,0; 0,5
1,0; 0,5
1,0; 0,5
1,0; 0,5
1,0; 0,5
1,0; 0,5
1,0; 0,5

0,1
0,1
0,1
0,1

-60/+50
-60/+30
-50/+50
-20/+50
000/+50
-20+100
000+100
-20+120
-20+150
000+150
-20+200
000+200
-20+250
000+250
-20+300
000+300
-20+360
000+360

Działka elementarna °C

1,0
0,5

01
5D

0,2
0,1

2D
1D

Długość części 
zanurzalnej R [mm]

45
60
80
100
120
140
160
180
200

0045
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200

Rodzaj szlifu
WS 14,5/23
WS 12,5/22
WS 14,5/14

230
220
140

TERMOMETRY SILBERBRAND
Wypełnienie Hg, ø 6-7 mm

Zakres pomiaru 
[°C]

Podziałka 
[°C]

Długość całkowita 
[mm] Numer katalogowy

-35...+50

1

260 541-800001
-10...+50 250 541-800002
-10...+110

280
541-800003

-10...+150 541-800004
-10...+200 300 541-800005
-10...+250

2
320

541-800096
-10...+300 541-800097
-10...+360 541-800098
-10...410 350 541-800099

TERMOMETRY GOLDBRAND
Wypełnienie Hg, ø 6-7 mm

Zakres pomiaru 
[°C]

Podziałka 
[°C]

Długość całkowita 
[mm] Numer katalogowy

-10...+50 1
250

541-804002
-10...+50 0,5 541-804012
-10...+110

1
300

541-804003
0...+110 541-804013

-10...+150 541-804004
0...+150 0,5 541-804004

-10...+250 1
350

541-804006
0...+250 0,5 541-804016

-10...+360 1 450 541-804008
0...+360 0,5 400 541-804018
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ELEKTRONICZNE TERMOMETRY SERII RT ORAZ TH

Nazwa, 
model Opis Numer katalogowy

Cyfrowy 
termometr 
okienny RT809

Termometr okienny z dużym, przeźroczystym wyświetlaczem, łatwy do instalacji, wodoodporny. 
Zakres pomiarowy -10...+50°C. Przełączanie pomiędzy stopniami F i C. Zasilanie 1 baterią A76.

413-RT809

Cyfrowy 
termometr 
RT803 

Kompaktowy termometr do pomiarów temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Możliwość ustawienia alarmu dla wybranej tem-
peratury zewnętrznej. Wodoszczelny sensor zewnętrzny. Możliwość zapamiętania najwyższej i najniższej wartości temperatury. Zakres 
pomiarowy -50...+70°C. Błąd pomiaru +/- 1°C. Przełączanie pomiędzy stopniami F i C. Zasilanie baterią AAA.

413-RT803

Cyfrowy 
termometr RT901  
min./max.

Uniwersalny termometr ze stalową sondą na kablu (1 m). Możliwość zapamiętywania i ustawiania alarmu dla najniższej oraz 
najwyższej temperatury. Łatwy do ustawienia na biurku. Zakres temperatury do -50...+200°C. Błąd pomiaru +/- 1°C z rozdzielczością 
do 0,1 stopnia. Przełączanie pomiędzy stopniami F i C. Zasilanie baterią AAA.

413-RT901

Termometr 
TH101

Przenośny termometr z sondą w formie bagnetu. Łatwy do umieszczenia w kieszeni. Możliwość zapamiętania najwyższej i najniższej 
wartości temperatury. Szybkie wyświetlanie temperatury. Zakres pomiarowy -50...+200°C. Błąd pomiaru +/- 1°C. Przełączanie 
pomiędzy stopniami F i C. Zasilanie baterią AAA.

413-TH101

PORĘCZNY TERMOMETR ELEKTRONICZNY TESTO 105
Mocnej konstrukcji termometr do żywności wraz z wymiennymi 
końcówkami pomiarowymi:
• 2 wartości graniczne ustawiane przez użytkownika, 
• alarm dźwiękowy lub optyczny, 
• wbudowany podświetlany wyświetlacz, 
• 2-liniowy wyświetlacz, 
• wyświetlacz mocnej konstrukcji i wodoodporny,
• standardowa końcówka pomiarowa,
• długa końcówka pomiarowa 200 mm.

Oferowane zestawy
Opis Numer katalogowy
Termometr 105 ze standardową sondą pomiarową i baterią. 532-05631051
Termometr 105 wraz z standardową sondą pomiarową, sondą do mrożonej żywności, długą sondą pomiarową, bateriami 
i uchwytem ściennym/ do paska w aluminiowej walizce.

532-05631052

Termometr 105 wra z sondą pomiarową do mrożonej żywności, uchwytem ściennym/do paska i bateriami. 532-05631054

Wyposażenie opcjonalne
• standardowa sonda pomiarowa, długość 100 mm 532-06131051
• sonda pomiarowa  do żywności mrożonej, długość 90 mm 532-06131052
• długa sonda pomiarowa, długość 200 mm 532-06131053
• baterie guzikowe, typ LR44, 1,5 V (4 sztuki) 532-05150032

RT 809

TESTO 105

TH 101 RT 803

RT 901

TERMOMETR ZANURZENIOWY ELEKTRONICZNY TESTO 106

Mały rdzeniowy termometr z cienką wytrzymałą końcówką pomiarową, 
dopasowany do szybkiego monitoringu temperatury:
• futerał ochronny TopSafe,
• alarm dźwiękowy i optyczny, 
• szybki pomiar,
• prawie niewidoczny otwór penetracji, dzięki specjalnym sondom do żywności,
• automatyczne rozpoznawanie wartości końcowej.

Temperatura pracy [°C] -20...+50
Typ baterii bateria guzikowa CR2032
Waga [g] 80
Wymiary [mm] 215 x 34 x 19
Zakres pomiarowy [°C] -50...+275
Rozdzielczość [°C] 0,1

Dokładność [°C]
+/-0,5 (-30...+100)

+/-1 (-50...-30,1)
+/- % wartości pomiaru (+100,1....+275)

Temperatura pracy [°C] -20...+50
Typ baterii bateria guzikowa LR 44
Waga [g] 139
Wymiary [mm] 145 x 38 x 195
Zakres pomiarowy [°C] -50...+275
Rozdzielczość [°C] 0,1

Dokładność [°C]
+/-0,5 (-20...+100)

+/-1 (-50...-20,1)
+/- % wartości pomiaru (+100,1....+275)

TESTO 106
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Oferowane zestawy
Opis Numer katalogowy
Termometr 106 wraz  z nasadką ochronną na sondę i baterią 532-05601063
Termometr 106 wraz z nasadką ochronną na sondę, baterią, futerałem ochronnym TopSafe, uchwytem do paska 532-05631063

Wyposażenie opcjonalne
• wodoodporny futerał TopSafe 532-06131051
• uchwyt z nasadką chroniącą sondę 532-05540825
• świder do żywności mrożonej 532-05540826

Certyfikaty kalibracyjne producenta wg ISO (do serii 105 i 106) na zapytanie.

PRECYZYJNY TERMOMETR ELEKTRONICZNY TESTO 110

Bardzo dokładny, wszechstronny termometr do pomiarów w trudnych 
warunkach, dzięki futerałowi TopSafe:
• możliwy pomiar bezprzewodowy za pomocą sond radiowych (opcja),
• alarm dźwiękowy,
• wydruk danych w miejscu pomiaru,
• zapamiętywanie wartości min. i max.,
• funkcja Autohold.

Temperatura pracy [°C] -20...+50
Typ baterii bateria blokowa 6F22
Waga [g] 171

Wymiary [mm] 182x64x40

Zakres pomiarowy [°C] -50...+150 lub 0...+275
Rozdzielczość [°C] 0,1

Dokładność [°C] +/-0,2 (-20...+80)
+/-0,3 (pozostały zakres)

Oferowane zestawy
Opis Numer katalogowy
Termometr 110 bez sondy pomiarowej, z baterią i certyfikatem kalibracji 532-05601108

TESTO 110

Sondy pomiarowe
Sonda do pomiaru temp. powietrza, zakres -50...+125°C 532-06131712
Sonda do pomiaru temp. powierzchni, wodoszczelna 532-06131912
Sonda zanurzeniowo-penetracyjna, wodoodporna, zakres -50...+150°C 532-06131212
Sonda do żywności, ze stali nierdzewnej, IP65, z kablem PUR, zakres -50...+150°C 532-06132211
Sonda do żywności z uchwytem, zakres -25...+150°C 532-06132411
Sonda do żywności mrożonej, zakres  50...+140°C 532-06133211
Sonda do żywności ze stali nierdzewnej, IP65, zakres -50...+150°C 532-06133311
Sonda do żywności, na wysokie temperatury, ze stali nierdzewnej, kabel teflonowy, zakres 0...+275°C 532-06133411
Certyfikat kalibracyjny producenta wg ISO do sond powietrza/zanurzeniowych 532-05200001

WODOSZCZELNY TERMOMETR PT-105

Termometr PT-105 charakteryzuje:
• kieszonkowy termometr umożliwiający pomiary temperatury za pomocą czujników z kablem lub bez kabla,
• w zależności od potrzeb możliwy wybór czujnika o większej lub mniejszej dokładności,
• wymiana czujników bez kalibracji dzięki pamięci danych kalibracji fabrycznej w głowicy czujnika,
• czujniki posiadają obudowę z rurek ze stali nierdzewnej o średnicy 3 mm,
• końcówki czujnika mogą być płaskie lub zaostrzone,
• do czujników na kablu z zaostrzoną końcówką proponowany jest uchwyt z poprzeczną rączką,
• kable silikonowe lub silikonowe z wzmacniającym oplotem stalowym,
• w pełni wodoszczelna obudowa chroni przyrząd przed zalaniem,
• automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.

Zakres pomiaru w zależności 
od rodzaju czujnika [°C]

Czujnik bez kabla -70...+150
Czujnik z kablem -70...+400

Rozdzielczość [°C] W zakresie -70...+199,9, powyżej 1,0 

Dokładność pomiaru w zależności 
od klasy dokładności czujnika [°C]

zakres Pt-1000B Pt-1000S
-70...0 +/- 0,9 +/- 0,9

0...99,9 +/- 1,0 +/- 0,3
100...199,9 +/- 1,5 +/- 1,5
200...400 +/- 3,0 +/- 3,0

Wymiary [mm] dł. 160, ø 26
Waga [g] 60
Zasilanie Baterie LR44 x 3
Numer katalogowy 397-PT-105

PT 105
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Rodzaje głowic z czujnikami temperatury

GT-105-3 standard, z czujnikiem Pt-1000B, długość rurki 3 cm, bezkablowy
GT-105s-3 dokładny, z czujnikiem Pt-1000s , długość rurki 3 cm, bezkablowy
GT-105-8 standard, z czujnikiem Pt-1000B, długość rurki 8 cm, ostry koniec, bezkablowy
GT-105s-8 dokładny, z czujnikiem Pt-1000S, długość rurki 8 cm, ostry koniec, bezkablowy
GT105-12 standard, z czujnikiem Pt-1000B, długość rurki 12 cm, bezkablowy
GT105s-12 dokładny, z czujnikiem Pt-1000S,długość rurki 12 cm, bezkablowy
GT105k-12 standard, z czujnikiem Pt-1000B, rurka 12 cm, kabel silikonowy 1 m
GT105sk-12 dokładny, z czujnikiem Pt-1000S, rurka 12 cm, kabel silikonowy 1 m
GT105o-12 standard, z czujnikiem Pt-1000B, rurka 12 cm, kabel silikonowy 1 m, oplot stalowy
GT105so-12 dokładny, z czujnikiem Pt-1000S, rurka 12 cm, kabel silikonowy 1 m, oplot stalowy
GT105r-8 standard, z czujnikiem Pt-1000B, kabel 1 m, rurka 8 cm ostra, rączka poprzeczna
GT105sr-8 dokładny, z czujnikiem Pt-1000S, kabel 1 m, rurka 8 cm ostra, rączka poprzeczna
GT105or-8 standard, rurka 8 cm ostra, kabel 1 m, oplot stalowy, rączka poprzeczna
GT105sor-8 dokładny, rurka 8 cm ostra, kabel 1 m, oplot stalowy rączka poprzeczna

ELEKTRONICZNY TERMOMETR CYFROWY SERII AD

AD 12 th AD 15 th AD 17 th
Zakres pomiaru [°C] -40...+120
Rozdzielczość [°C] 0,1

Dokładność +/- 0,5°C lub 
0,5% zakresu

+/- 0,4°C lub 
0,4% zakresu

+/- 0,5°C lub 
0,5% zakresu

Wymiary sondy [mm] dł. 120, ø 3 dł. 30, ø 2,5 dł. 120, ø 3
Przewód dł. 400 mm, PCV dł. 400 mm, PCV dł. 150 mm, PCV
Szybkośc pomiaru [s] 3 3 20
Zasilanie Baterie, 9 V 6F22
Numer katalogowy 171-E910550 171-E9105XX* 171-E910600

*W miejsce XX należy wstawić w zależności od koloru:
60 – czarny; 64 – czerwony; 66 – niebieski; 68 – żółty; 72 – zielony; 80 – obudowa specjalnie wzmocniona.

TERMOMETRY NA PODCZERWIEŃ – PIROMETRY

Testo 830-T2 posiada alarm optyczny i akustyczny, możliwość podłączenia zewnętrznych sond do pomiaru kontaktowego.

Model Optyka
(odl./śr.)

Zakres temperatury 
[°C] Celownik Numer katalogowy

AB 8810

8:1

-20...+270

Laser punktowy

155-8810
AB 8812 z alarmem 
akustycznym -50...+500 155-8812

AB 882 -50...+500 155-882

TESTO 830-T2 12:1 -50...+500
2-punktowy laser 

punktowy
532-05608302

AB 8829 50:1 -50...+1000 Laser punktowy 155-8829

WODOSZCZELNY TERMOMETR PRECYZYJNY PT-401

Termometr PT-401 charakteryzuje:
• mikrokontroler najnowszej generacji oraz 16-bitowy przetwornik pomiarowy,
• pomiar przeprowadzany rezystorowym czujnikiem Pt-100 klasy DIN 1/10B, co pozwoliło na uzyskanie bardzo dobrej 

dokładności w szerokim zakresie pomiarowym,
• podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości,
• 4-przewodowa metoda pomiaru uniezależnia dokładność od długości kabla,
• wynik może być wyświetlany w °C, °F lub °K,
• duży wyświetlacz ułatwia pracę oraz zawiera dodatkowe symbole informacyjne,
• podczas pomiarów ciągłych zapewniono informację o wartościach maksimum, minimum i średniej,
• funkcja alarmu umożliwia ustawienie dwóch progów alarmowych (maksimum i minimum),
• istnieje możliwość przekazywania sygnału o przekroczeniu progów na zewnętrzne przekaźniki,
• pamięć wewnętrzna 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z zadanym interwałem czasowym,
• możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub z USB przez konwerter – w opcji),
• pamiętanie wyników niezależne od zasilania.

Zakres [°C] -200...+400
Rozdzielczość 0,01
Dokładność w zakresie [°C] 0...+100: +/- 1,0
Wymiary [mm] 149 x 82 x 22
Masa [g] 220
Numer katalogowy 397-PT-401

PT-401
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WODOSZCZELNY TERMOMETR PRECYZYJNY PT-411

Termometr PT-411 charakteryzuje:
• duży wyświetlacz ułatwiający pracę,
• wymienne czujniki temperatury,
• standardowo stosowany czujnik temperatury Pt-1000S o podwyższonej dokładności,
• w zależności od potrzeb możliwy wybór czujnika o różnych uchwytach i długościach kabla,
• czujniki posiadają obudowę z rurek ze stali nierdzewnej o średnicy 3 mm,
• proponowane kable: silikonowe, odporne na temperatury do 250°C lub silikonowe z wzmacniającym oplotem stalowym,
• przyrząd posiada funkcję HOLD (zatrzymanie wyniku na ekranie),
• możliwość dokalibrowania przez wprowadzenie cyfrowych parametrów czujnika,
• dwa rodzaje zasilania: bateria 9 V i zasilacz 12 V umożliwiają pracę w terenie lub długotrwałe pomiary w laboratorium,
• automatyczne wyłączanie zabezpiecza przed wyładowaniem baterii.

PT-411

TESTO 922

Zakres [°C] -70...+400
Rozdzielczość [°C] W zakresie -70...+199,9: 0,1, powyżej 1

Dokładność [°C]

Zakres Czujnik Pt-1000S
-70...0 +/- 0,9

0...99,9 +/- 0,3
100...199,9 +/- 1,5
200...400 +/- 3,0

Masa [g] 180
Wymiary [mm] 149 x 82 x 22
Zasialnie Bateria 9 V/zasilacz 12 V
Numer katalogowy 397-PT-411

TERMOMETRY ELEKTRONICZNE TESTO 922 ORAZ 925 DO WYSOKICH TEMPERATUR

Jednokanałowy (925) lub dwukanałowy (922) przyrząd do pomiaru temperatury przy pomocy szybkich i niezawodnych sond typu K. 
Dodatkowy pomiar bezprzewodowo (opcja):
• wersja 1- lub 2-kanałowa,
• szeroki wybór sond,
• ciągłe wyświetlanie wartości max./min.,
• przycisk HOLD,
• futerał TopSafe,
• podświetlenie wyświetlacza,
• alarm dźwiękowy po przekroczeniu wartości granicznych.

Temperatura pracy [°C] -20...+50
Typ baterii Bateria blokowa 6F22
Waga [g] 171
Wymiary [mm] 182 x 64 x 40
Zakres pomiarowy [°C] -50...+1000

Rozdzielczość [°C] 0,1 (-50...+199,9)
1 (pozostały zakres)

Dokładność [°C] +/-0,5 (-40...+900)
+/-0,7 (pozostały zakres)

Oferowane zestawy
Opis Numer katalogowy
Termometr 925 jednokanałowy, bez sondy pomiarowej, z baterią i certyfikatem kalibracyjnym 532-05609250
Termometr 922, bez sondy pomiarowej, z baterią i certyfikatem kalibracyjnym 532-05609221

Sondy pomiarowe
Sonda do żywności ze stali nierdzewnej, IP65, z uchwytem, zakres -60...+400°C  532-06022492
Sonda do pomiaru temp. powietrza, zakres -60...+400°C 532-06021793
Szybko reagująca sonda do pomiaru powierzchni z termoparą sprężystą, zakres -60...+300°C 532-06020393
Wodoszczelna sonda do pomiaru temp. powierzchni z małą końcówką pomiarową, zakres -60...+1000°C 532-06020693
Szybkoreagująca sonda zanurzeniowa, wodoszczelna, zakres -60...+1000°C 532-06020593
Bardzo szybka, wodoszczelna sonda zanurzeniowo-penetracyjna, zakres -60...+800°C 532-06022693

Wyposażenie opcjonalne
• akumulator 9 V do miernika 532-05150025
• ładowarka do akumulatora 9 V 532-05540025
• futerał TopSafe 532-05160221
• walizka transportowa 532-05160201
• drukarka Testo 547 532-05540547
• ładowarka do baterii AA 532-05540610
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TERMOHIGROMETRY SERII TH

Termohigrometr 
THCA

Termohigrometr THCA jest przenośnym przyrządem pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach z dodat-
kowym zewnętrznym odłączalnym czujnikiem temperatury na 3-metrowym przewodzie. Dokładność pomiaru wilgotności 
w zakresie (40 do 80)% +/-5%; w pozostałym zakresie +/-8%. Zakres pomiarowy temperatury (czujnik wewnętrzny) 

(0 do +50)°C, zakres pomiarowy temperatury (czujnik zewnętrzny) (-50 do +70)°C.

413-THCA

STACJA POGODOWA KW 9008

Termohigrobarometr:
• zakres pomiaru temperatury w pomieszczeniu 0...+50°C,
• zakres pomiaru temperatury zewnętrznej 50...+70°C,
• zakres pomiaru zewnętrznej wilgotności powietrza 20...99%,
• częstotliwość radiowa 433 MHz, max. zasięg 30 m,
• zasilanie stacji 4,5 VDC,
• zasilanie czujników 3 VDC,
• wymiary odbiornika W x S x G: 220 x 120 x 30 mm.

Funkcje:
• zegar radiowy DCF z alarmem,
• kalendarz,
• 12-godzinny wskaźnik, 
• wartości min./max. pomiarów wilgotności i temperatury,
• prognoza pogody z symbolami typów pogody,
• możliwość podłączenia do 3 czujników zewnętrznych.

Zestaw dostawy: stacja bazowa, jeden czujnik zewnętrzny – Numer katalogowy 395-64169

TERMOHIGROMETRY SERII AZ

AZ 8701 AZ 8703 AZ 8705

Zakres pomiarowy [°C] -10...+50 -20...+50 -20...+50
[%Rh] 5-95 0-100 0-100

Błąd pomiaru [°C] 1 1 1
[%Rh] 4 3 3

Rozdzielczość [°C] 0,1
[%Rh] 0,1

Typ czujnika* [°C] T
[%Rh] P L

Czas pomiaru [s] 80 60
Wyliczanie punktu rosy nie tak tak
Zewnętrzne zasilanie zasilacz 9 V (opcja)
Waga [g] 75
Numer katalogowy 760-AZ8701 760-AZ8703 760-AZ8705

* T – termistor, R – rezystancyjny, L – polimerowy, P – pojemnościowy.

TERMOHIGROMETRY TESTO 608

• ciągły pomiar wilgotności, temperatury i punktu rosy
• duży wyświetlacz LCD
• monitoring stanu baterii
Dostępne są dwa modele – 608-H1 (standardowy) oraz 608-H2 (dokładny, z certyfikatem kalibracyjnym)

608-H1 608-H2
Zakres pomiaru 
temperatury 

[°C] 0..+50 -10...+70
[%Rh] 0,1

Rozdzielczość [°C] 10...95 2...98
[%Rh] 0,1

Punkt rosy -20...+50 -40...+70
Waga [g] 168 168
Wymiary [mm] 120 x 89 x 40 120 x 89 x 40
Numer katalogowy 532-05606081 532-05606082

THCA

KW 9008

AZ 8703

608-H2

TERMOHIGROMETRY
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STOPERY SERIA RT

Urządzenia elektroniczne z czytelnym wyświetlaczem posiadają funkcję:
• czasomierza odliczającego wstecz zadaną wartość czasu (RT 101HM –  z zakresu 0...19h99min, RT 101MS – z zakresu 0...99min59s),
• stopera (RT 101 HM – z zakresu 0...19h99min z rozdzielczością do 1 min, RT 101MS –  z zakresu 0...99min59s z rozdzielczością do 1s).

Donośny sygnał akustyczny i pulsowanie cyfr na wyświetlaczu sygnalizuje odmierzanie nastawionego czasu. Urządzenie mocowane 
jest za pomocą klipsa, magnesu, podstawki lub uchwytu.

RT 101RT 101 HM RT 101 MS
Wymiary [mm] 63 x 63 x 15
Zasilanie Bateria R3 (AAA)
Numer katalogowy 413-RT101HM 413-RT101MS

REJESTRATORY

REJESTRATORY Q-MSYSTEM

Q-MSystem to bezprzewodowy system rejestracji temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, który powstał w  celu usprawnienia 
automatycznego gromadzenia danych. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest stały nadzór nad parametrami 
procesu. Pomiary wykonywane są z dużą precyzją i niezawodnością przy użyciu nowoczesnych przetworników, a następnie zapisywane 
w nieulotnej pamięci. W momencie przekroczenia zadanego parametru następuje sygnalizacja sygnałem świetlnym, dźwiękowym lub 
w postaci komunikatu SMS na telefon komórkowy. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii łączności bezprzewodowej w wolnym 
paśmie częstotliwości ISM niepotrzebne stało się kosztowne i kłopotliwe okablowanie.
Główne funkcje oprogramowania to konfiguracja i parametryzacja systemu, prezentacja bieżących temperatur, archiwizacja oraz tworzenie 
raportów, zestawień, wykresów.

System składa się z jednostki centralnej (Q-MSystem Base) połączonej bezpośrednio z komputerem za pomocą kabla oraz określonej 
ilości modułów pomiarowych (Q-MSystem Module) zbierających dane za pomocą czujników. Transmisja pomiędzy modułami a bazą 
odbywa się drogą radiową.

Q-MSystem Base
Baza pomiarowa (Q-MSystem Base):
• gromadzi dane ze wszystkich modułów,
• podstawowa pojemność nieulotnej pamięci 85 000 pomiarów – można ją rozszerzyć,
• autonomiczne działanie, do którego nie jest wymagana ciągła praca komputera,
• możliwość powiadamiania SMS-em o przekroczeniach (po dołączeniu modułu GSM),
• podłączenie do komputera poprzez USB,
• akumulatory podtrzymujące pracę w momencie zaniku napięcia zasilającego,
• diody informujące o połączeniu z komputerem, modułami oraz pracy awaryjnej.

Moduły pomiarowe (Q-MSystem Module):
• wyświetlacz LCD wskazujący bieżące parametry, stan baterii i inne komunikaty/ustawienia,
• dodatkowa wewnętrzna pamięć na 50 000 pomiarów, możliwość programowania interwału rejestracji 

temperatury 1 s-24 h,
• dźwiękowy oraz optyczny alarm sygnalizujący przekroczenie wartości zadanej,
• akumulatory podtrzymujące pracę w momencie zaniku napięcia zasilającego,
• wersje jedno- oraz dwukanałowe.

Czujniki (sensory):
• czujniki umożliwiające rejestrację temperatury: maksymalny zakres przy sondach typu TE to -200°C...1200°C, 

długość przewodu sondy 2 m,  
• czujniki umożliwiające rejestracje wilgotności: zakres 0...100% RH, długość przewodu sondy 2 m,
• czujniki umożliwiające rejestracje ciśnienia: zakres 900 hPa...1150 hPa.

Konfiguracja systemu na zapytanie. Prosimy o kontakt z najbliższym biurem handlowym.

Q-MSystem

Q-MSystem – sensory
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REJESTRATOR PAMIĘCI SERII AZ 

Rejestratory AZ zapisują temperaturę w  nieulotnej pamięci (AZ 8829 również wilgotność). Charakteryzuje się dużą pojemnością 
 pamięci do przechowywania wyników pomiarów. Odczyt oraz dalsza obróbka zmierzonych i zarejestrowanych danych następuje przy 
użyciu komputera przez interfejs RS232. Rejestrator posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego. W przypadku rozładowania baterii 
dane pozostają w jego pamięci. 

8829 8828
Zakres pomiaru wilgotności [%Rh] 0-100 -
Zakres pomiaru temperatury [°C] -40...+85
Typ sensora temperatury termistor

Rozdzielczość temperatura : 0,1°C
wilgotność: 0,1%

Pojemność pamięci temperatura – 8000 próbek
wilgotność – 8000 próbek

Wymiary [mm] 60 x 95 x 20
Typ obudowy ABS, wodoodporna
Obsługiwanie jednostek miar °C, °F, RH% °C, °F
Numer katalogowy 760-AZ8829 760-AZ8828

REJESTRATOR TEMPERATURY TESTO 

Rejestrator temperatury Testo 174T to idealne narzędzie w trakcie transportu. Wystarczy umieścić w pobliżu towarów, np. w kontenerach 
czy chłodniach, a rejestrator danych w sposób ciągły, bezpieczny i nierzucający się w oczy monitoruje temperaturę.

Rejestrator Testo 175-T1 jest idealny do długoterminowego monitorowania w chłodniach i mroźniach, jak również do dokumentacji 
temperatury podczas transportu żywności. Duża pamięć do 1 mln wartości pomiarowych i baterie o długiej żywotności umożliwiają 
odczyt danych w dłuższych odstępach czasu, pomimo krótszego cyklu pomiaru. 

Dodatkowo, oprócz monitorowania i dokumentacji temperatury powietrza w chłodniach i mroźniach, rejestrator Testo 175-T2 moni-
toruje temperaturę produktów. Testo 175-T2 wyposażony jest w wejście zewnętrznego czujnika (NTC), z pomocą którego, przy użyciu 
sondy do żywności można zmierzyć temperaturę wewnątrz produktu lub pomiędzy opakowaniami głęboko zamrożonych produktów.

Gdy temperatura musi być monitorowana i zapisywana dla dwóch miejsc jednocześnie, idealny jest model 175 T3 – z dwoma kanałami 
na termopary (typu K i typu T).

175 T1 175 T2 175 T3 174 T
Sonda  NTC  wewn.  zewn.  typ K  typ T  NTC
Zakres pomiaru 
temperatury [°C] -35 … +55 -35 … +55 -40 … +120 -50 … +1000 -50 … +400 -30...+70

Pojemność pamięci 1 000 000 odczytów 16 000 odczytów
Waga [g] 90 84 90
Wymiary [mm] 89 x 53 x 27 89 x 53 x 27 89 x 53 x 27 60 x 38 x 18,5 
Numer katalogowy 532-05631754 532-05631755 532-05631756 532-05720561* 

*Oferowany zestaw: rejestrator temperatury testo 174T, 1-kanał wewn., interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, uchwyt ścienny, bateria litowa 
(2 x CR 2032), protokół kalibracyjny.

Dostępne wersje oprogramowania:
ComSoft Basic 5 z nowym graficznym interfejsem użytkownika zapewnia wszystkie podstawowe funkcje standardowego 
oprogramowania rejestratora. Numer katalogowy - 532-0572 0580. 
ComSoft Professional 4 – daje możliwość uporządkowania wielu miejsc pomiarowych oraz rejestratorów w jasnej strukturze.
Numer katalogowy 532-0554 1704. 

REJESTRATOR WILGOTNOŚCI TESTO 174 H

Rejestrator temperatury i  wilgotności Testo 174H jest idealny do monitorowania temperatury i  wilgotności produktów wrażliwych 
w magazynie. Testo 174H monitoruje również warunki klimatyczne w budynku, w sposób ciągły, bezpieczny i nierzucający się w oczy. 
Darmowe oprogramowanie Testo ComSoft 174 pozwala na szybkie programowanie rejestratora i łatwe analizy. 

174 H
Sonda NTC 
Zakres pomiaru temperatury [°C] -20...+70°C 
Zakres pomiaru temperatury [%Rh] 0...100
Pojemność pamięci 16 000 odczytów
Waga [g] 90
Wymiary [mm] 89 x 53 x 27 
Numer katalogowy 532-05631754

AZ 8829 

174T 

174H
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AREOMETRY

DENSYMETRY UNIWERSALNE

Typ A
podziałka 0,001 g/cm3, długość całkowita 315 mm

Typ B 
podziałka 0,001 g/cm3, długość całkowita 160 mm

Typ DEU
podziałka 0,001 g/cm3, długość całkowita 280 mm

Zakres pomiaru g/cm3 Numer katalogowy Zakres pomiaru g/cm3 Numer katalogowy Zakres pomiaru g/cm3 Numer katalogowy
0,600-0,700 143-DEN/060,070 0,650-0,700 143-DEN/065,070 0,600-0,660 143-DEN/060,066
0,700-0,800 143-DEN/070,080 0,700-0,750 143-DEN/070,075 0,650-0,710 143-DEN/065,071
0,800-0,900 143-DEN/080,090 0,750-0,800 143-DEN/075,080 0,700-0,760 143-DEN/070,076
0,900-1,000 143-DEN/090,100 0,800-0,850 143-DEN/080,085 0,750-0,810 143-DEN/075,081
1,000-1,100 143-DEN/100,110 0,850-0,900 143-DEN/085,090 0,800-0,860 143-DEN/080,086
1,100-1,200 143-DEN/110,120 0,900-0,950 143-DEN/090,095 0,850-0,910 143-DEN/085,091
1,200-1,300 143-DEN/120,130 0,950-1,000 143-DEN/095,100 0,900-0,960 143-DEN/090,096
1,300-1,400 143-DEN/130,140 1,000-1,050 143-DEN/100,105 0,950-1,010 143-DEN/095,101
1,400-1,500 143-DEN/140,150 1,050-1,100 143-DEN/105,110 1,000-1,060 143-DEN/100,106
1,500-1,600 143-DEN/150,160 1,100-1,150 143-DEN/110,115 1,050-1,110 143-DEN/105,111
1,600-1,700 143-DEN/160,170 1,150-1,200 143-DEN/115,120 1,100-1,160 143-DEN/110,116
1,700-1,800 143-DEN/170,180 1,200-1,250 143-DEN/120,125 1,150-1,210 143-DEN/115,121
1,800-1,900 143-DEN/180,190 1,250-1,300 143-DEN/125,130 1,200-1,260 143-DEN/120,126
1,900-2,000 143-DEN/190,200 1,300-1,350 143-DEN/130,135 1,250-1,310 143-DEN/125,131

- - 1,350-1,400 143-DEN/135,140 1,300-1,360 143-DEN/130,136
- - 1,400-1,450 143-DEN/140,145 1,350-1,410 143-DEN/135,141
- - 1,450-1,500 143-DEN/145,150 1,400-1,460 143-DEN/140,146
- - 1,500-1,550 143-DEN/150,155 1,450-1,510 143-DEN/145,151
- - 1,550-1,600 143-DEN/155,160 1,500-1,560 143-DEN/150,156
- - 1,600-1,650 143-DEN/160,165 1,550-1,610 143-DEN/155,161
- - 1,650-1,700 143-DEN/165,170 1,600-1,660 143-DEN/160,166
- - 1,700-1,750 143-DEN/170,175 1,650-1,710 143-DEN/165,171
- - 1,750-1,800 143-DEN/175,180 1,700-1,760 143-DEN/170,176
- - 1,800-1,850 143-DEN/180,185 1,750-1,810 143-DEN/175,181
- - 1,850-1,900 143-DEN/185,190 1,800-1,860 143-DEN/180,186
- - 1,900-1,950 143-DEN/190,195 1,850-1,910 143-DEN/185,191
- - 1,950-2,000 143-DEN/195,200 1,900-1,960 143-DEN/190,196
- - - - 1,950-2,010 143-DEN/195,201

Zakres pomiaru g/cm3 Zakres termometru °C Numer katalogowy 
Temperatura odniesienia 20°C Temperatura odniesienia 15°C

0,610-0,700

-10...+30

143-TDEN-061,070/-10,30/20 143-TDEN-061,070/-10,30/15
0,610-0,770 143-TDEN-0,61,077/-10,30/20 143-TDEN-0,61,077/-10,30/15
0,750-0,840 143-TDEN-075,084/-10,40/20 143-TDEN-075,084/-10,40/15
0,820-0,910 143-TDEN-082,091/-10,40/20 143-TDEN-082,091/-10,40
0,890-0,980 143-TDEN-089,098/-10,60/20 143-TDEN-089,098/-10,60/15
0,960-1,050 143-TDEN-096,105/-10,60/20 143-TDEN-096,105/-10,60/15
1,010-1,100 143-TDEN-101,110/-10,60/20 143-TDEN-101,110/-10,60/15

Zakres pomiaru g/cm3 Zakres termometru °C Numer katalogowy 
Temperatura odniesienia 20°C Temperatura odniesienia 15°C

0,610-0,700 0-30 143-TDEN-061,070/0,30/20 143-TDEN-061,070/0,30/15
0,610-0,770 143-TDEN-0,61,077/0,30/20 143-TDEN-0,61,077/0,30/15
0,750-0,840 0-50 143-TDEN-075,084/0,40/20 143-TDEN-075,084/0,40/15
0,820-0,910 143-TDEN-082,091/0,40/20 143-TDEN-082,091/0,40
0,890-0,980

0-60
143-TDEN-089,098/0,60/20 143-TDEN-089,098/0,60/15

0,960-1,050 143-TDEN-096,105/0,60/20 143-TDEN-096,105/0,60/15
1,010-1,100 143-TDEN-101,110/0,60/20 143-TDEN-101,110/0,60/15

TERMODENSYMETRY
do olejów mineralnych

Zakres pomiaru % obj. Numer katalogowy
0-10 143-ALK/0,10

10-20 143-ALK/10,20
20-30 143-ALK/20,30
30-40 143-ALK/30,40
40-50 143-ALK/40,50
50-60 143-ALK/50,60
60-70 143-ALK/60,70
70-80 143-ALK/70,80
80-90 143-ALK/80,90

ALKOHOLOMIERZE
Zakres pomiaru % obj. Numer katalogowy

0-5 143-CUK/0,5
5-10 143-CUK/5,10
10-15 143-CUK/10,15
10-25 143-CUK/10,25
20-45 143-CUK/20,45
45-70 143-CUK/45,70

CUKROMIERZE
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Aerometry mogą być wzorcowane w laboratorium akredytowanym

TERMOALKOHOLOMIERZE

Zakres pomiaru % obj. Podziałka % Numer katalogowy
Zakres termometru 0...+30°C Zakres termometru -10...+30°C

0-38
0,2

143-TALK/0,38/0,30 143-TALK/0,38/-10,30
37-60 143-TALK/37,60/0,30 143-TALK/37,60/-10,30
59-86 143-TALK/59,86/0,30 143-TALK/59,86/-10,30
85-97

0,1
143-TALK/85,97/0,30 143-TALK/85,97/-10,30

90-100 143-TALK/90,100/0,30 143-TALK/90,100/-10,30
0-20

1
143-TALK/0,20 -

0-60 143-TALK/0,60 -
0-100 143-TALK/0,100 -

CYLINDER DO AREOMETRÓW

Ze zbiornikiem przelewowym. Wykonany z tworzywa, tłoczona skala.

Pojemność 
[ml]

Podziałka 
[ml]

Wysokość/ 
ø [mm] Numer katalogowy

500 5 351/73 485-760941

PIKNOMETRY

PIKTOMETR wg Gay-Lussaca
produkcja krajowa: 

Pojemność 
[ml]

Numer katalogowy
bez kapturka z kapturkiem

5 209-1481/1 209-1483/1
10 209-1481/2 209-1483/2
25 209-1481/3 209-1483/3
50 209-1481/4 209-1483/4
100 209-1481/5 209-1483/5

szkło BORO 3,3 DIN ISO 3507:

Pojemność 
[ml]

Numer katalogowy

niewzorcowany wzocowany wzorcowany z termometrem 
i bocznym korkiem

5 541-43205 541-43305 541-43405
10 541-43208 541-43308 541-43408
25 541-43220 541-43320 541-43420
50 541-43228 541-43328 541-43428
100 541-43238 541-43338 541-43438

PIKTOMETR Z TERMOMETREM

temperatura max. 40°C, podziałka 0,5°C

Pojemność 
[ml]

Numer katalogowy

z boczną rurką z boczną rurką 
i płaszczem próżniowym

25 209-1494/1 209-1490/1 209-1493/1
50 209-1494/2 209-1490/2 209-1493/2
100 209-1494/3 209-1490/3 209-1493/3

PIKTOMETR wg Reischauera

Pojemność 
[ml]

Numer katalogowy
z lejkiem 

z 1 kreską na szyjce
z lejkiem z milimetrową 

podziałką na szyjce
25 209-1485/1 209-1487/1
50 209-1485/2 209-1487/2
100 209-1485/3 209-1487/3
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BUTYROMETRY 

BUTYROMETRY DO MLEKA

Zakres 
[%] Podziałka 

Numer katalogowy
bez kalibracji, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
bez akcesorii*

bez kalibracji,
bez akcesorii

0...4 0,05 476-3150 476-3150-E 476-3150-E-O 476-3150-O
0...5 0,1 476-3151 476-3151-E 476-3151-E-O 476-3151-O
0...6 0,1 476-3152 476-3152-E 476-3152-E-O 476-3152-O
0...7 0,1 476-3153 476-3153-E 476-3153-E-O 476-3153-O
0...8 0,1 476-3154 476-3154-E 476-3154-E-O 476-3154-O
0...9 0,1 476-3155 476-3155-E 476-3155-E-O 476-3155-O
0...10 0,1 476-3156 476-3156-E 476-3156-E-O 476-3156-O
0...12 0,1 476-3157 476-3157-E 476-3157-E-O 476-3157-O
0...16 0,2 476-3158 476-3158-E 476-3158-EO 476-3158-O

*Akcesoria – korki, łódeczki, szczotki, stojaki.

BUTYROMETRY DO MLEKA ODTŁUSZCZONEGO

Zakres
[%] Podziałka 

Numer katalogowy
bez kalibracji, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
z akcesoriami*

 bez kalibracji, 
bez akcesorii*

0...1 0,01 476-3160 476-3160-E 476-3160-O
0...4 0,05 476-3161 - 476-3161-O
0...5 0,05 476-3162 - 476-3162-O

0...0,5 0,02 476-3163 - 476-3163-O
*Akcesoria – korki, łódeczki, szczotki, stojaki.

BUTYROMETR DO MLEKA W PROSZKU

Zakres
[%] Podziałka 

Numer katalogowy
bez kalibracji, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
bez akcesorii*

bez kalibracji,
bez akcesorii

0...35 0,5 476-3170 476-3170-E 476-3170-E-O 476-3170-O
0...70 1 476-3171 476-3171-E 476-3171-E-O 476-3171-O

*Akcesoria – korki, łódeczki, szczotki, stojaki.

BUTYROMETR DO LODÓW I MLEKA SKONDENSOWANEGO

Zakres
[%] Podziałka 

Numer katalogowy
bez kalibracji, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
bez akcesorii*

bez kalibracji,
bez akcesorii

0...6...12 0,1 476-3180 476-3180-E 476-3180-E-O 476-3180-O
0...15 0,2 476-3181 476-3181-E 476-3181-E-O 476-3181-O

*Akcesoria – korki, łódeczki, szczotki, stojaki.

BUTYROMETR DO ŚMIETANY

Zakres
[%] Podziałka 

Numer katalogowy
bez kalibracji, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
bez akcesorii*

bez kalibracji,
bez akcesorii

0...15 0,2 476-3189 - - 476-3189-O
0...20 0,2 476-3190 476-3190-E 476-3190-E-O 476-3190-O

0...5...40 0,5 476-3200 476-3200-E 476-3200-E-O 476-3200-O
0...30...55 0,5 476-3201 476-3201-E 476-3201-E-O 476-3201-O
0...50...75 0,5 476-3202 476-3202-E 476-3202-E-O 476-3202-O
0...5...70 1,0 476-3203 - - 476-3203-O
0...5...40 0,5 476-3208 476-3208-E 476-3208-E-O 476-3208-O

0...30 0,5 476-3209 - - 476-3209-O
0...40 0,5 476-3210 476-3210-E 476-3210-E-O 476-3210-O
0...50 1,0 476-3211 476-3211-E 476-3211-E-O 476-3211-O
0...60 1,0 476-3212 - - 476-3212-O
0...70 1,0 476-3213 - - 476-3213-O
0...80 1,0 476-3214 476-3214-E 476-3214-E-O 476-3214-O

*Akcesoria – korki, łódeczki, szczotki, stojaki.
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BUTYROMETR DO SERA

Zakres
[%] Podziałka 

Numer katalogowy
bez kalibracji, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
bez akcesorii*

bez kalibracji,
bez akcesorii

0...40 0,5 476-3230 476-3230-E 476-3230-E-O 476-3230-O
*Akcesoria – korki, łódeczki, szczotki, stojaki. 

BUTYROMETR DO MASŁA

Zakres
[%] Podziałka 

Numer katalogowy
bez kalibracji, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
bez akcesorii*

bez kalibracji,
bez akcesorii

0...70...90 0,5 476-3220 476-3220-E 476-3220-E-O 476-3220-O
*Akcesoria – korki, łódeczki, szczotki, stojaki.

BUTYROMETR DO ZSIADŁEGO MLEKA

Zakres
[%] Podziałka 

Numer katalogowy
bez kalibracji, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
bez akcesorii*

bez kalibracji,
bez akcesorii

0...20 0,2 476-3240 476-3240-E 476-3240-E-O 476-3240-O
*Akcesoria – korki, łódeczki, szczotki, stojaki.

BUTYROMETR DO ŻYWNOŚCI

Zakres
[%] Podziałka 

Numer katalogowy
bez kalibracji, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
z akcesoriami*

kalibrowany, 
bez akcesorii*

bez kalibracji,
bez akcesorii

0...100 1 476-3250 - - 476-3250-O
*Akcesoria – korki, łódeczki, szczotki, stojaki.

AKCESORIA DO BUTYROMETRÓW
Korki do  butyrometrów

Wymiary
 [mm] Numer katalogowy

Niebieski, duży 11 x 16 x 43 476-3280
Niebieski, mały 9 x 13 x 20 476-3290
Korek gumowy z otworem 17 x 22 x 30 476-3300
Korek gumowy bez tworu 17 x 22 x 30 476-3310

Korki do butyrometrów
Numer katalogowy

NR, kauczuk naturalny 376-1301102
EPDM, kauczuk naturalny 376-1301103

Łódeczki do butyrometrów
Numer katalogowy

Łódeczka do śmietany, bez otworów 476-3320
Łódeczka do śmietany, z otworami 476-3321
Łódeczka do masła, z otworami 476-3323

długość całkowita – 75 mm
ø zewn. 15 mm
ø końcówi 5 mm

Statywy do butyrometrów
Numer katalogowy

Statyw z tworzywa, 36 miejsc 476-3330
Statyw z tworzywa, 12 miejsc 476-3331
Statyw do wytrząsania z PP, 12 miejsc 476-3332
Osłona do statywu na 36 miejsc 476-3340
Osłona do statywu na 12 miejsc 476-3341
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WIRÓWKA SUPERVARIO-N

Uniwersalna wirówka do wyznaczania indeksu rozpuszczalności (ADMI) oraz do oznaczania tłuszczu metodami:
• Gerbera (do 36 butyrometrów),
• Babcocka,
• Röse-Gottlieba.

Wirówka jest przystosowana do wszystkich typów butyrometrów. Została wykonana ze stali kwasoodpornej, a pokrywa z bezpiecznym 
zamknięciem z pleksiglasu. Urządzenie zostało wyposażone w specjalny silnik ze zmienną prędkością, stopniowy hamulec, umożliwiający 
szybkie zatrzymanie, termostat, sygnalizację niewyważenia oraz duży czytelny wyświetlacz pokazujący prędkość i czas wirowania, 
temperaturę grzania.

Model SUPERVARIO-N

Zakres prędkości 600-1130 obr./min
(możliwość ustawienia co 10)

Zakres regulacji temperatury Od temp. otoczenia do + 68°C
(możliwość ustawienia co 1)

Czas wirowania 1-99 min
Zasilanie 230 V/50 Hz
Moc [W] 1200
Waga [kg] 26
Wymiary [mm] 460 x 590
Nr katalogowy 476-3680

Wyposażenie opcjonalne

Model Nr katalogowy
Głowica A (36 butyrometrów, 18 butelek Babcocka) 476-3685
Głowica B (8 probówek Majonniera) 476-3686
Głowica C (6 probówek do indeksu ADMI) 476-3687
Zawieszki do głowicy A (36 szt.) 476-3631-36
Zawieszki do głowicy C 476-3633
Probówka okrągłodenna Majonniera 476-3871
Probówka szklana (50 ml) do oznaczania ADMI 476-3634
Statyw drewniany (12 probówek Majonniera) 476-3875
Statyw (6 probówek do oznaczania ADMI) 476-3634

WIRÓWKI DO BUTYROMETRÓW 

WIRÓWKA NOVA SAFETY 

Wirówka do oznaczania tłuszczu metodą Gerbera, która została wyposażona w:
• 8 stanowisk,
• automatyczną blokadę pokrywy,
• automatyczną funkcję hamowania (8 s),
• regulację czasu wirownia (1-99 min),
• grzanie do temperatury + 65°C.

Model Nr katalogowy
NOVA SAFETY 476-3670

Serię DENSITO charakteryzuje:
• prosta obsługa – wystarczy zanurzyć rurkę do pobierania próbek w naczynku z próbką, wcisnąć spust i odczytać wynik końcowy wyświetlony bezpośrednio w jednostce pomiaru, 
• kompensacja temperatury – Densito nie tylko dokładnie mierzy temperaturę próbek, ale również dokonuje wyboru właściwego współczynnika temperaturowego przed każdym 

pomiarem,
• wyraźnie widoczna cela pomiarowa, 
• kontrola zaciąganej próbki – powolne zaciąganie w przypadku lepkich substancji, eliminowanie pęcherzyków powietrza w celi pomiarowej oraz szybkie, efektywne płukania po 

pomiarze,
• zewnętrzne dozowanie próbki – w przypadku próbek bardzo lepkich i słabo odgazowanych Densito daje możliwość podłączenia strzykawki zewnętrznej,
• podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
• prosta obsługa, 
• zapamiętywanie wyników – zachowuje w wewnętrznej pamięci do 1100 wyników z uwzględnieniem: identyfikacji próbki, jednostki pomiaru, współczynnika temperatury, identyfikacji 

aparatu, daty i czasu,
• przesyłanie wyników – po skończonej pracy wyniki można przesłać do komputera lub wydrukować dzięki wbudowanemu interfejsowi podczerwieni. Program komputerowy jest 

dostarczany w standardzie z urządzeniem. 

Zakres pomiaru [g/cm3] 0...2
Dokładność odczytu [g/cm3] 1
Zakres temperatury [°C] 5...35
Numer katalogowy 755-51324450

Supervario-N 

 DENSITO 30PX

Nova Safety 

GĘSTOŚCIOMIERZE

GĘSTOŚCIOMIERZ PRZENOŚNY DENSITO 30PX
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GĘSTOŚCIOMIERZ PRZENOŚNY DMA 35 N (EX PETROL)

Ręczny gęstościomierz elektroniczny, bardzo wygodny w obsłudze, prosty, szybki I dokładny. Wersja EX przeznaczona jest do pomiarów gęstości paliw.

Gęstość [g/cm3] 0...3
Temperatura [°C] 0...40
Lepkość [mPa•s] 0...1000

Dokładność pomiaru gęstość [g/cm3] 0,00
temperatura [°C] 0,2

Powtarzalność gęstość [g/cm3] 0,0005
temperatura [°C] 0,1

Pamięć próbek 100
metod pomiarowych 20

Objętość próbki [ml] 2
Waga [g] 396
Wymiary [mm] 140 x 138 x 27

Numer katalogowy N 155-DMA35N
EX PETROL 155-DMA35EXPETROL

GĘSTOŚCIOMIERZ LABORATORYJNY
 

Gęstościomierze METTLER TOLEDO to doskonały wybór, niezależnie od tego, czy chcesz oznaczać w ciekłych próbkach gęstość, ciężar właściwy, 
czy też parametry pochodne.
Gęstościomierze LiquiPhysics Excellence DM pozwalają oznaczać gęstość oraz indeks refrakcji dzięki odpowiednim modułom cel pomiarowych. 
Ponadto systemy te można poddawać odpowiednim modernizacjom, po których istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru pH, przewodnictwa i barwy.

DM 40 DM 45 DM 50
Zakres pomiarowy [g/cm3] 0,00000...3,00000
Powtarzalność  [g/cm3] 0,00005 0,000005
Dokładność 0,0001 0,00005 0,00004
Zakres temperatury [°C] 0...91
Kompensacja temperatury tak
Objętość próbki [ml] 1,0 (co najmniej)
Pompa próbkująca Opcja FillPal Food, FillPal Chem, SC1, również dostępny jako wersja SC1H z funkcją grzania 
Numer katalogowy 755-DM-40 755-DM-45 755-DM-50

Wyposażenie opcjonalne:
• drukarka,
• moduł celi pomiarowej RX do oznaczania indeksu refrakcji, 
• zestawy łączeniowe (do oznaczania pH, do oznaczania przewodnictwa, do oznaczania barwy),
• barometryczny czujnik ciśnienia USB AtmoSens, 
• czytnik kodów kreskowych, 
• automatyczny skaner ScanStraight, 
• pompa susząca DryPal, 
• czujnik poziomu WasteSens, 
• skaner linii papilarnych LogStraight, 
• czujnik optyczny ErgoSens.

PH-METRY

PH-METRY SERII CP 105

Służy do pomiaru pH, mV, potencjału redox oraz temperatury.
• wykorzystywany do prac w terenie
• głowica dobierana według potrzeb
• stosowany: 

•  do czystych wód - głowica GP-105,
•  do ścieków, gleby, past i kremów – głowica GPX-105s,
•  do pomiaru potencjału redox – głowica GR-105k,

• przyrząd w pełni wodoszczelny – IP-67
• automatyczne wykrywanie wartości buforu (4,00; 7,00; 9,00 pH)
• automatyczna kompensacja temperatury
• długotrwała praca bez wymiany baterii (ok. 200 h pracy ciągłej)

CP 105

DMA 35 N

DM 45 
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PH-METR SERII CP 411

Służy do pomiaru pH, mV (potencjał redox) i temperatury.
• duży, czytelny wyświetlacz
• wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach
• niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
• możliwa długotrwała praca w laboratorium z wykorzystaniem zasilacza (w opcji)
• automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (pH: 4,00; 7,00; 9,00)
• w zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• wyjątkowo prosta obsługa
• współpracuje z czujnikiem temperatury z rezystorem Pt-1000B
• automatyczne wyłączanie zabezpiecza przed rozładowaniem baterii

pH redox/mV temperatura [°C]
Zakres 0,00...14,00 0...1999,9 -50...199,9
Dokładność (+/- 1 cyfra) 0,01 1 0,2
Zakres kompensacji temperatury [°C] -5...+110 - -
Masa [g] 210
Wymiary [mm] 149 x 82 x 22
Zasilanie Bateria 9 V, zasilacz 12 V
Numer katalogowy* 397-CP-411

*W dostawie standardowo: miernik CP-411, elektroda EPS-1 do wód czystych, czujnik temperatury CT2B-121, bateria 9V i pojemnik plastikowy.

Dostępne również pHmetry/konduktometry CPC-411

PH-METR SERII CP 401

Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru pH, potencjału redox oraz temperatury.
• ma zastosowanie zarówno w pomiarach terenowych, jak i laboratoryjnych
• wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach
• przyrząd posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
• w zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wod, ściekow, past itp.
• automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
• automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury
• pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha przydatna w terenie)
• automatyczna ocena stanu elektrody
• pamiętanie terminu kalibracji
• pamięć do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
• pamięć zebranych wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
• możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub przez adapter USB w opcji)

CP 411

CP 401

pH redox/mV temperatura [°C]
GP-105 GPX-105s

Zakres 0,00...14,00 +/- 1200 -5...+70 0...+60
Dokładność (+/- 1 cyfra) 0,02 1 0,8
Zakres kompensacji temperatury [°C] -5...+70 - -

Masa [g] GP-105 60
GPX-105s 70

Wymiary [mm] GP-105 L-160, ø-26
GPX-105s L-220, ø26

Zasilanie baterie 3 x LR 44

Numer katalogowy
GP-105 397-CP-105
GPX-105s 397-CP-105s
GP-105k 397-CP-105k

pH redox/mV temperatura [°C]
Zakres -2,000...16,00 +/- 1999,9 -50...199,9
Dokładność (+/- 1 cyfra) +/- 0,002 +/- 0,1 +/- 0,1
Zakres kompensacji temperatury [°C] -5...+110
Masa [g] 220
Wymiary [mm] 149 x 82 x 22
Zasilanie Akumulatory 2 x AA 1,5 V, zasilacz 6 V
Numer katalogowy* 397-CP-401

*W dostawie standardowo: miernik CP-401, elektroda EPS-1 do wód czystych, czujnik temperatury CT2B-121, zasilacz, akumulatorki i pojemnik plastikowy.

Dostępne również:
• pHmetry/konduktometry CPC-401,
• pHmetry/tlenomierze CPO 401,
• urządzenia wielopomiarowe CX-401.
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PH-METR/JONOMETR SERII CP/CPI 505 ORAZ CP/CPI 501
 

Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem.
CP – umożliwia pomiar pH, temperatury i redox.
CPI – umożliwia pomiar pH, temperatury, redox i pomiar stężenia jonów jedno- i dwuwartościowych, ujemnych i dodatnich.

• posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
• w zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
• automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury
• automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
• pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha przydatna w terenie)
• automatyczna ocena stanu elektrody
• pamiętanie terminu kalibracji
• pamięć do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
• pamięć zebranych wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
• wyjście USB

Ponadto CPI posiada:
• zakres przyrządu umożliwia wspołpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego 

jonu, wyposażonymi w złącze BNC,
• automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu,
• automatyczne przeliczanie jednostek (np. z mol/l na mg/l),
• możliwość wprowadzania wzorców o dowolnych wartościach.

pH redox/mV temperatura [°C]
Zakres -2,000...16,00 +/- 1999,9 -50...199,9
Dokładność (+/- 1 cyfra) +/- 0,002 +/- 0,1 +/- 0,1
Zakres kompensacji temperatury [°C] -5...110,0 - -
Masa [g] 660
Wymiary [mm] 200 x 180 x 20/50
Zasilanie zasilacz
Numer 
katalogowy*

CP 505 397-CP-505
CP 502 397-CP-502

*W dostawie standardowo: miernik CP/CPI, elektroda EPS-1 do wód czystych, czujnik temperatury CT2B-121, zasilacz.

Dostępne również:

• pHmetry/konduktometry CPC-505 CPC-502,
• pHmetry/tlenomierze CPO-505 CPC-502,
• urządzenia wielopomiarowe CX-505 I CX-502.

Funkcja pH mV Ion (M/I) Ion (g/l) Ion (ppm) Ion (pX) Temperatura
Zakres -2,000-16,000 +/- 1999,9 0-100 0-100 0-1000000 -2,00-16,00 -50,0-199,9
Rozdzielczość 0,001, 0,01 0,1 0,01/0,1 % 0,01/0,1% 0,01/0,1% 0,001/0,01 pX 0,1°C
Dokładność +/- 0,002 +/- 0,1 +/- 0,25% +/- 0,25% +/- 0,25% +/- 0,002 pX +/- 0,1°C
Impedancja wejściowa 10 12 Ω
Zakres kompensacji temp. [°C] -5-110,0 
Wymiary [mm] 200 x 180 x 50
Waga [g] 650
Numer 
katalogowy

CPI-505 397-CPI-505
CPI-502 397-CPI-502

CP 505
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Wyposażenie opcjonalne do pH-metrów Elmetron
Nazwa Numer katalogowy
GP-105 głowica pH z elektrodami do wód czystych, do serii 100 nieuzupełniana 397-GP-105
GPX-105s głowica pH do ścieków, półpłynnych mas, obud. plastikowa, do serii 100 397-GPX-105s
GP-105s głowica pH do ścieków i osadów, obud. plastikowa, do serii 100 397-GP-105s
GR-105k – redox – platynowa szklana do serii 105 – na kablu 397-GR-105k
GPC-105 głowica pH/konduktometryczna do wód czystych dla CPC i CX-105, nieuzupełniana 397-GPC-105
EPS-1 zespolona, szklana do wód czystych i z małymi osadami 397-EPS-1
EPP-1 zespolona, obudowa plastikowa, do czystych wód, nieuzupełniana 397-EPP-1
EPP-3 zespolona, obudowa plastikowa do ścieków, uzupełniana 397-EPP-3
EPP-3t zesp. obud. plastikowa, do ścieków, z czujn. temperatury, uzupełniana 397-EPP-3t
IJ-44 IONODE uniwersalna do ścieków, mleka, past, farb, serów, wody dest., obudowa plast. 397-IJ-44
IJ-44t IONODE z czujnikiem temp. uniwersalna do ścieków, mleka, past, farb, serów, wody dest. 397-IJ-44t
ERH-11S szklana ze szlifem szklanym, do mleka, farb, past, serków, wód destyl. 397-ERH-11S
ERH-NS ze szlifem szklanym, do olejów, tłuszczy (gdy mniej niż 5% wody) 397-ERH-NS
OSH 12-01 ze stalowym nożem do pomiaru pH mięsa 397-OSH 12-01
OSH 12-00 szklana – wkład do noża, do pomiaru w mięsie 397-OSH 12-00
ERPt-13 – elektroda redox – platynowa 397-ERPt-13
Bufor pH 100 ml (wartości 4,00; 7,00; 9,00; 9,22) 1 szt. 397-pH*100
Bufor pH 250 ml (wartości 4,00; 7,00; 9,00; 9,22) 1 szt. 397-pH*250
Roztwór KCl nasycony, 100 ml, do uzupełniania elektrod pH 397-KCL-100ML
Roztwór KCl nasycony, 250 ml, do uzupełniania elektrod pH 397-KCL-250ML
Roztwór chlorku litu do elektrody ERH-NS 100 ml 397-LICL-100ML
Roztwór KCl zageszczony do elektrody ERH-11S lub IONODE 44: 100 ml 397-KCL-Z-100ML
Czujnik temp. do s. 400, 500 (CT2B-121), kabel 1 m 397-CT2B-121
Czujnik temp. do s. 730 i 551 (CT1B-121), kabel 1 m 397-CT1B-121
Zasilacze do przyrzadów serii 401: 6V/500 mA , serii 505 i 411: 12V/100 mA stabilizowane 397-zasilacz
Konwerter do połaczenia przyrzadu serii 401 z PC przez USB 397-konwerter
Statyw na elektrody i czujniki 397-STA

PH-METRY SERII FIVE

Dostępne są 2 wersje:
• FiveGo - przenośny,
• FiveEasy – laboratoryjny.

Cechy wspólne obu urządzeń:
• równoczesne wyświetlanie odczytu pomiarowego, temperatury 

oraz punktu końcowego,
• wygodna klawiatura,
• intuicyjne wybieranie ustawień,
• automatyczne rozpoznawanie buforów oraz kalibracja,
• automatyczne lub ręczne kończenie pomiaru.

Specyficzne funkcje FiveEasy:
• osobne wejście referencyjne do pomiaru pH,
• poręczne ramię elektrody.

Specyficzne funkcje FiveGo:
• zabezpieczenie IP54 przed kurzem i wodą,
• pamięć 30 programów.

FiveGo - FG2 FiveEasy - FE20
Zakres pomiarowy/ 
rozdzielczość 0,00...14,00 pH/ 0,01 pH – 1999...+1999 mV/ 1mV 0...100°C/0,1°C

Granica błędów +/- 0,01 pH; +/- 1 mV; +/- 0,5°C
Kalibracja 2 punkty, 3 zdefiniowane grupy buforów
Zasilanie 4 x AAA> 500 h pracy 230 V/ 50Hz/9VDC
Wymiary [mm] 169 x 82 x 36 200 x 175 x 52
Waga [kg] 0,18 0,6
Wejścia BNC, Cinch, NTC BNC, Cinch, NTC, referencyjne 2 mm
Kompensacja temp. ATC&MTC
Zabezpieczenie ABS/wzmocniony PC

FiveEasy

FiveGo
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Model Opis Numer katalogowy
FG2 Basic Przenośny miernik do pomiaru pH z uchwytem elektrody, paskiem na rękę, instrukcją, bateriami 755-51302900

FG2 Kit Przenośny miernik do pomiaru pH z uchwytem, elektrodą pH LE438, paskiem, instrukcją, bateriami, saszetkami z buforami 2 x pH 4,01 
i 2 x pH 7,00

755-51302901

FG2 Field kit Przenośny miernik do pomiaru pH z uchwytem, elektrodą pH LE 438, paskiem, instrukcją, bateriami, saszetkami z buforami 2 x pH 4,01 
I 2 x pH 7,00, torbą i 4 butelkami na próbki

755-51302902

FE20 Basic Laboratoryjny miernik do pomiaru pH, zasilacz 755-51302910
FE20 Kit Laboratoryjny miernik do pomiaru pH, instrukcja, zasilacz, elektroda LE409, saszetkami z buforami 755-51302911

Wyposażenie dodatkowe
LE407 Trwała elektroda plastikowa pH z elektrolitem żelowym, bez czujnika temperatury 755-51340330
LE409 Elektroda szklana pH z ciekłym elektrolitem, bez czujnika temperatury 755-51340331
LE420 Elektroda szklana z ruchomym szklanym kołnierzem dla trudniejszych próbek, bez czujnika temperatury 755-51340332
LE438 Elektroda plastikowa 3 w 1 z wbudowanym czujnikiem temperatury 755-51340242
LE501 Szklana elektroda OPR 755-51340338
LE510 Trwała plastikowa elektroda ORP 755-51340339
NTC Czujnik temperatury 755-51300164

PH-METRY SERII SEVEN

Dostępne wersje:
SevenGo – przenośny,
SevenCompact – laboratoryjny.

SevenGo charakteryzuje: 
• czytelne wyświetlanie mierzonych wartości i ustawień,
• stałe sygnalizowanie statusu elektrody/czujnika i baterii,
• automatyczne rozpoznawanie punktu końcowego oraz buforu, a także automatyczna kompensacja temperatury,
• pamięć danych mieszcząca 30 punktów danych GLP,
• 3-punktowa kalibracja z zastosowaniem buforów wstępnie zdefiniowanych lub definiowanych przez użytkownika.

SevenGo SG2 SevenGo pro SG8
Zakres pomiarowy/ 
rozdzielczość

0,00...14,00 pH/ 0,01; -1999...+1999 mV/ 
1 mV; -5...105°C/0,1°C

-2,000...19,999 pH/ 0,001;   -1999...+1999 mV/ 
0,1 mV; -5...130°C/0,1 °C

Granica błędów +/- 0,01 pH; +/- 1 mV; +/- 0,5°C +/- 0,002 pH; +/- 0,1 mV; +/- 0,2°C
Kalibracja 3 punkty, 4 zdefioniowane grupy buforów 5 punkty, 6 zdefioniowane grupy buforów
Zasilanie 4 x AA, 1,5 V lub akumulatory NiMH 1,3 V
Wymiary [mm] 220 x 90 x 45
Waga [g] 325
Wejścia BNC, NTC
Wyjścia - IR do drukarki lub PC przez RS232 lub USB
Pamięć próbek 30 200

Model Opis Numer katalogowy
SG2 SevenGo pH, wersja tylko z miernikiem 755-51302521
SG2-ELK Zestaw SevenGo pH z elektrodą InLab 413SG 755-51302522
SG2-Food Kit Zestaw SevenGo pH z elektrodą InLab Solids Pro IP67 755-51302529

SG2-FK Zestaw polowy SevenGo pH z elektrodą InLab 413SG oraz walizką do 
transportu 

75-51302523

SG8 SevenGo pro pH, wersja tylko z miernikiem 755-51302581
SG8-ELK SevenGo pro pH z elektrodą InLab 413 SG 755-51302582

SG8-FK 
SevenGo pro pH zestaw SevenGo pro pH do prowadzenia pomiarów 
w warunkach polowych, z elektrodą InLab 413 SG oraz walizką do 
transportu 

755-51302583

SevenGo

SevenGo pro

SevenCompact charakteryzuje:
• bezpieczeństwo i wysoka odtwarzalność wyników pomiarów dzięki technologii inteligentnego zarządzania czujnikiem (ISM),
• lepsza jakość wyników badań dzięki profesjonalnemu wsparciu w zakresie wzorcowania, 
• kompleksowy pakiet usług obejmujący kwalifikację instalacyjną (IQ)/kwalifikację operacyjną (OQ), 
• zintegrowane interfejsy USB i RS232 przeznaczone do wymiany danych.

SevenCompact S220

Zakres pomiarowy/rozdzielczość -2,000...20,000 pH/ 0,001/0,01/0,1; -2000...+2000 mV/ 0,1/1 mV; 
-5...130°C/0,1°C

Granica błędów +/- 0,002 pH; +/- 0,2 mV; +/- 0,2°C
Kalibracja 5 punkty, 8 zdefiniowane grupy buforów
Zasilanie zasilacz zewnętrzny 9-12 V/10 W 
Wymiary [mm] 204 x 174 x 74
Waga [g] 890
Wejścia BNC, Cinch/RCA, Ref. 2 mm, mini-LTW, 
Wyjścia RS232 lub USB-A, USB-B
Pamięć próbek 1000

SevenCompact
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Model Opis Numer katalogowy
S220-Basic PH-metr/jonometr S220 SevenCompact (z uchwytem elektrody) 755-30019028
S220-Kit Zestaw (tak jak S220-Basic oraz dodatkowo czujnik InLab Expert Pro-ISM i saszetki z buforami) 755-30019029
S220-Bio Zestaw (tak jak S220-Basic oraz czujnik InLab Routine Pro-ISM, zestaw kabli i saszetki z buforami) 755-30019031
S220-U Zestaw (tak jak S220-Basic oraz czujnik InLab Versatile Pro i saszetki z buforami) 755-30019032

Wyposażenie dodatkowe
InLab Exert Odporna elektroda pH 3 w 1, trzon PEEK, automatyczna kompensacja temp. 755-51340330
InLabVersatile Elektroda pH 3 w 1, trzon z polisulfonu, automat. kompensacja temp., uzupełnianie elektrolitu 755-51340331
InLab Routine Elektroda pH 3 w 1, trzon szklany, automat. kompensacja temp., uzupełnianie elektrolitu 755-51340332
InLab Micro Elektroda pH 3 w 1, trzon szklany, ø 5 mm, automat. kompensacja temp., uzupełnianie elektrolitu 755-51340242
InLab Power Elektroda pH 3 w 1, trzon szklany, automat. kompensacja temp., ciśnieniowy system referencyjny 755-51340338
InLab Pure Elektroda pH 3 w 1, trzon szklany, nieruchomy rękaw szklany automat. kompens. temp., uzupełnianie elektrolitu 755-51340339

PH-METRY SERII PROFILANE 3000

Serię 3000 charakteryzuje:
• możliwośc pomiaru pH, temperatury oraz redox,
• całkowicie wodoszczelna klawiatura,
• funkcja CMC – kontrola zakresu pomiarowego (z wyjątkiem 3110),
• pamięć danych (z wyjątkiem 3110),
• wbudowany timer kalibracji.

3110 3210 3310
pH -2,000...+19,999 +/- 0,005

mV -1200,0...+1200,0 +/-0,3 mV
-2000...+2000 +/-1 mV

-1200,0...+1200,0 +/-0,3 mV
-2500...+2500 +/-1 mV

Temperatura -5,0...+105,0 +/- 0,1°C
Funkcja AutoRead automatyczna automatyczna/manualna do wyboru
Funkcja CMC - tak
kalibracja 3-punktowa 5-punktowa
Wyświetlacz 7-segmentowy LCD graficzny, podświetlany LCD
Pamięć danych - ręczny 200 ręczny 200/automatyczny 500
Interfejs - - tak
Zasilanie 4 x 1,5 V AA lub 4 x 1,2 V akumulatory NiMH

Model Opis Numer katalogowy

pH 3110 SET 2 Wytrzymały i wodoszczelny pH-metr przenośny zasilany bateryjnie w walizce 
z elektrodą SenTix 41

252-2AA112

pH 3210 SET 2 Wytrzymały i wodoszczelny pH-metr przenośny z pamięcią danych  (zapis ręczny), 
zasilany bateryjnie, w walizce z elektrodą SenTix 41

252-2AA212

pH 3310 SET 5 Wytrzymały i wodoszczelny pH-metr przenośny z pamięcią danych, z gniazdem USB 
do wymiany danych, zasialny bateryjnie w walizce z elektrodą SenTix F

252-2AA315

Profilane 3110 Profilane 3210

Profilane 3310

PH-METRY SERII INOLAB 

Zaawansowana technologia pomiarowa oferuje nowe funkcje wraz z automatyczną stabilizacją wyniku AutoRead, ciągłą 
kontrolą zakresu pomiarowego CMC oraz sprawdzaniem stanu jakości czujnika QSC. Czyni to pomiary dokładniejszymi 
i pewniejszymi bardziej niż kiedykolwiek. Interfejs użytkownika, duży wyświetlacz oraz wygodna klawiatura pozwalają na łatwą 
i wolną od pomyłek pracę.

inoLab pH 7110 inoLab pH 7310 inoLab Multi 9310 IDS

Parametr pH, mV, temperatura
PH, mV, nasycenie, stężenie, ciśn. parc., 

przewodność, pobór właściwy, zasolenie, całk. 
subst. rozpuszczone, temperatura

Kompensacja temperatury automatyczna/ręczna w zależności od zainstalowanego sensora
Punkty kalibracji 1-3 1-5 w zależności od zainstalowanego sensora
Pamięć kalibracji 1 10 w zależności od zainstalowanego sensora
Pamięć danych:
zapis ręczny /
zapis automatyczny

- 500/5000* 500/5000*

Interfejs - mini USB mini USB
Wyświetlacz LCD podświetlany graficzny podświetlany graficzny

Funkcje dodatkowe -
CMC, wprowadzenie 

numeru seryjnego sensora
CMC, QSC, zarządzanie użytkownikami inoLab Multi 9310 IDS

inoLab pH 7110 inoLab pH 7310

Akcesoria za zapytanie   
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Model Opis  Numer katalogowy

inoLab pH 7110 Łatwy w obsłudze laboratoryjny miernik pH/mV z gniazdamiDIN, przeznaczony do rutynowych pomiarów. Zasilanie 
sieciowe i bateryjne. Pojedyncze urządzenie z zasilaczem i statywem.

252-1AA110

inoLab pH 7110 SET 2 Gotowy zestaw z miernikiem inoLab pH 7110, elektrodą pH SenTix 41, buforami pH 4,7, 10,01 oraz roztworem 3 mol/l 
KCl.

252-1AA112

inoLab pH 7310
Łatwy w obsłudze laboratoryjny miernik pH/mV z gniazdami DIN, pamięcią danych I dokumentacją zgodną z GLP/AQA 
oraz interfejsem USB. Zasilanie sieciowe i bateryjne. Pojedyncze urządzenie z zasilaczem, statywem, kablem USB oraz 
oprogramowaniem PC.

252-1AA310

inoLab pH 7310P Tak jak 1AA310, tylko z dodatkowo wbudowaną drukarką termiczną. 252-1AA310P

inoLab pH Multi 9310 Cyfrowy miernik laboratoryjny obsługujący wszystkie sensory typu IDS, przeznaczony do pomiarów i dokumentacji zgodnej 
ze standardami GLP/AQA. Pojedyncze urządzenie z zasilaczem, statywem, kablem USB oraz oprogramowaniem PC.

252-1FD350

inoLab pH Multi 9310 SET 2 Gotowy zestaw z miernikiem inoLab® Multi 9310, cyfrową elektrodą pH-metryczną IDS SenTix® 980, buforami pH 4, 7, 
10,01 i roztworem 3 mol/l KCl, oprogramowaniem PC oraz kablem USB.

252-1FD352

ELEKTRODY PH I REDOX

ELEKTRODY ZESPOLONE FIRMY HYDROMET

Nazwa Zastosowanie Numer katalogowy

ERH-11
Pomiary pH w roztworach wodnych, zwłaszcza w warunkach laboratoryjnych (kulista 
membrana, wymienny roztwór odniesienia, ceramiczny łącznik elektrolityczny, nasadka 
ochronna, 0...14 pH, 0...100°C).

663-ERH-11

ERH-11A
Pomiary pH w roztworach wodnych. Może być wykorzystywana zarówno w warunkach 
laboratoryjnych, terenowych, jak i przemysłowych (kulista membrana, niewymienny 
roztwór odniesienia, 3 ceramiczne łączniki elektrolityczne,  0...14 pH, 0...80°C).

663-ERH-11A

ERH-11AX

Pomiary pH tzw. trudnych próbek, w których elektrody konwencjonalne znajdują 
ograniczone zastosowanie. Należą do nich próbki o niskiej zawartości jonów, emulsje 
zawierające powyżej 5% wody, produkty spożywcze (np. mleko, śmietana, jogurty), 
kosmetyki (np. kremy, lotiony) – kulista membrana, niewymienny roztwór wolny od 
jonów srebra, ceramiczny łącznik elektrolityczny, uproszczona obsługa, 0...14 pH, 
0...80°C, ciśnienie do 0,3 MPa)

663-ERH-11AX

ERH-11X1

Pomiary pH w wodzie lub w roztworach wodnych w zastosowaniach laboratoryjnych lub 
przemysłowych, zwłaszcza w niskich temperaturach (kulista membrana, oprawka S7, 
wymienny roztwór wolny od jonów srebra, ceramiczny łącznik elektrolityczny, 0...14 pH, 
0...100°C)

663-ERH-11X1

ERH-11AX1

Pomiary pH w wodzie lub w roztworach wodnych. Jej konstrukcja umożliwia stosowanie 
w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych, w zakresie ciśnień do 3 barów (kulista 
membrana, oprawka S7, wymienny roztwór wolny od jonów srebra, ceramiczny łącznik 
elektrolityczny, 0...14 pH, 0...100°C)

663-ERH-11AX1

ERH-12

Pomiary pH w roztworach wodnych. Może być ona stosowana zarówno w warunkach 
laboratoryjnych, jak i przemysłowych (stożkowa membrana, wymienny roztwór odnie-
sienia, ceramiczny łącznik elektrolityczny, dla próbek gęstych lub lepkich, przystosowana 
do czyszczenia ultradźwiękowego, 0...14 pH, 0...100°C)

663-ERH-12

ERH-13

Pomiary pH w roztworach wodnych. Może być wykorzystywana zarówno w warunkach 
laboratoryjnych, jak i przemysłowych (cylindryczna membrana, wymienny roztwór 
odniesienia, 2 ceramiczne łączniki elektrolityczne, przystosowana do pracy ciągłej, 0...14 
pH, 0...100°C)

663-ERH-13

ERH-13X

Pomiary pH w roztworach wodnych. Może być wykorzystywana zarówno w warunkach 
laboratoryjnych, jak i przemysłowych (cylindryczna membrana, wymienny roztwór 
wolny od jonów srebra, 2 ceramiczne łączniki elektrolityczne, przystosowana do pracy 
ciągłej, 0...14 pH, 0...100°C)

663-ERH-13X

ERH-111

Pomiary pH w roztworach wodnych. Elektroda posiada epoksydowy korpus przedłużony 
poza szklaną membranę, co w znacznym stopniu chroni ją przed uszkodzeniem 
mechanicznym (cylindryczna membrana, niewymienny roztwór odniesienia, odporny 
mechanicznie korpus epoksydowy, 2 włókniste łączniki elektrolityczne, uproszczona 
obsługa, 0...14 pH, 0...80°C).

663-ERH-111
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Nazwa Zastosowanie Numer katalogowy

ERH-111TA

Pomiary pH w wodzie lub w roztworach wodnych. Wbudowany w elektrodzie rezystor 
termometryczny Pt-100, można wykorzystać do bezpośredniego pomiaru temper-
atury, lub do sterowania układem automatycznej kompensacji temperatury, zwłaszcza 
mier ników przemysłowych (cylindryczna membrana, wbudowany czujnik temperatury 
 Pt-100, niewymienny roztwór odniesienia, 2 włókniste łączniki elektrolityczne, uprosz-
czona obsługa, 0...14 pH, 0...80°C, ciśnienie do 0,3 MPa).

663-ERH-111TA

ERH-115X

Pomiary pH powierzchni płaskich takich materiałów, jak papier, tektura, wyprawiona 
skóra, tekstylia, pożywki agarowe itp., a także roztworów wodnych o objętości kropli 
(płaska membrana,  wymienny roztwór wolny od jonów srebra, 4 ceramiczne łączniki 
elektrolityczne, 0...11 pH, 0...60°C).

663-ERH-115X

ERH-12-6

Pomiary pH w roztworach wodnych, w substancjach półstałych, takich jak przetwory 
mięsne, miękkie lub kremowe sery oraz w substancjach stałych zawierających wodę, 
takich jak świeże mięso, owoce i wędliny (stożkowa membrana, wymienny roztwór 
odniesienia, ceramiczny łącznik elektrolityczny, przystosowana do pomiarów w skali 
półmikro, 0...14 pH, 0...80°C).

663-ERH-12-6

ERH-11S Pomiary pH tzw. trudnych próbek (kulista membrana, wymienny roztwór odniesienia, 
ruchomy łącznik szlifowy, 0...14 pH, 0...80°C).

663-ERH-11S

ERH-NS
Pomiary pH oraz miareczkowanie kwasowo-zasadowe w środowisku niewodnym, tj. 
o zawartości wody poniżej 5% (kulista membrana, wymienny roztwór odniesienia, 
ruchomy łącznik szlifowy, przeznaczona dla środowisk niewodnych, 0...14 pH, 0...70°C).

663-ERH-NS

ERH-AQ1
Ciągłe pomiary pH w roztworach wodnych, zwłaszcza w wodzie akwariów słodko-
wodnych lub morskich (kulista membrana, wymienny roztwór odniesienia, ceramiczny 
łącznik elektrolityczny, zalecana dla akwarystyki, kabel 2 m, 0...14 pH, 0...70°C).

663-ERH-AQ1

ELEKTRODY DO POMIARU REDOX FIRMY HYDROMET
Nazwa Zastosowanie Numer katalogowy

ERPt-11
Pomiary potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redox) w roztworach wodnych 
(platynowy pierścień na szkle, duża powierzchnia półogniwa, niewymienny roztwór odniesie-
nia, ceramiczny łącznik elektrolityczny, uproszczona obsługa, ± 2000 mV, 0...80°C).

663-ERPt-11

ERPt-11X
Pomiary potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redox) w roztworach wodnych 
(platynowy pierścień na szkle, duża powierzchnia półogniwa, wymienny roztwór wolny od 
jonów srebra, ceramiczne łączniki elektrolityczne, ± 2000 mV, 0...80°C).

663-ERPt-11X

ERPt-11X1
Pomiary potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redox) w roztworach wodnych 
(platynowy pierścień na szkle, oprawka S7, wymienny roztwór wolny od jonów srebra, 
ceramiczne łączniki elektrolityczne, ± 2000 mV, 0...80°C).

663-ERPt-11X1

ERPt-13
Pomiary potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redox) w roztworach wodnych 
(platynowy pierścień na szkle, duża powierzchnia półogniwa, wymienny roztwór odniesienia, 
ceramiczny łącznik elektrolityczny, tubus ułatwiający pomiary ciągłe, ± 2000 mV, 0...80°C).

663-ERPt-13

ERPt-111
Pomiary potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redox) w roztworach wodnych 
(platynowy krążek na szkle, niewymienny roztwór odniesienia, odporny mechanicznie korpus 
epoksydowy, 2 włókniste łączniki elektrolityczne, uproszczona obsługa, ± 2000 mV, 0...60°C)

663-ERPt-111

ERPt-AQ1

Pomiary potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redox) w roztworach wodnych 
(platynowy krążek na szkle, niewymienny roztwór odniesienia, 2 włókniste łączniki elektroli-
tyczne, trwały korpus epoksydowy, kabel o długości 2 m, zalecana dla akwarystyki, ± 2000 
mV, 0...60°C)

663-ERPt-AQ1

ERAu-13 
Pomiary potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redox) w roztworach wodnych (złoty 
pierścień na szkle, duża powierzchnia półogniwa, wymienny roztwór odniesienia, ceramiczny 
łącznik elektrolityczny, tubus ułatwiający pomiary ciągłe, ± 2000 mV, 0...80°C) 

663-ERAu-13
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ELEKTRODY SENTIX 

ELEKTRODY Z ELEKTROLITEM ŻELOWYM

SenTix 20 SenTix 21 SenTix 21-3 SenTix 22 SenTix 41 SenTix 41-3 SenTix 42
Zakres pomiarowy pH 0...14 0...14
Temperatura pracy [°C] 0...80 0...80
Elektrolit odniesienia żel żel
Membrana cylindryczna cylindryczna
Rezystancja membrany przy 25°C <1 GΩ <1 GΩ
Diafragma włókno włókno
Materiał trzonka Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne
Długość trzonka [mm] 120 120
Czujnik temperatury - Wbudowany NTC (30 KΩ)
Przyłącze
Kabel
Gniazdo/wtyczka

1
3*

6/7

2
4
6

2
5
6

2
4
7

2
4

6+8

2
5

6+8

2
4

7+8
Przykładowe zastosowania ścieki, woda akwariowa, z pływalni czy gruntowa
Numer katalogowy 252-103630 525-103631 252-103632 252-103633 252-103635 252-103636 252-103637

*Niezawarty w dostawie.

1 – gniazdo, 2 – stały kabel, 3 – AS/DIN,AS/DIN-3 lub AS/BNC, 4 – długość kabla 1 m, 5 – długość kabla 3 m, 6 – wtyczka DIN, 7 – wtyczka 
BNC, 8 – wtyczka bananowa

ELEKTRODY Z ELEKTROLITEM PŁYNNYM
SenTix 51 SenTix 52 SenTix 60 SenTix 61 SenTix 62 SenTix 81 SenTix 82 SenTix 91 SenTix 92 SenTix L

Zakres pomiarowy pH 0...14 0...14 0...14 0...14 0...14
Temperatura pracy [°C] 0...80 0...100 0...100 0...100 10...100
Elektrolit odniesienia KCl 3 mol/l, bez Ag+ KCl 3 mol/l, bez Ag+ KCl 3 mol/l, bez Ag+ KCl 3 mol/l, bez Ag+ KCl 3 mol/l, 
Membrana cylindryczna stożkowa stożkowa sferyczna sferyczna
Rezystancja membrany przy 25°C <1 GΩ <600 MΩ <600 MΩ <600 MΩ <600 MΩ
Diafragma ceramiczna platynowa platynowa platynowa platynowa
Materiał trzonka tworzywo sztuczne szkło szkło szkło szkło
Długość trzonka [mm] 120 120 120 170 425

Czujnik temperatury NTC (30 KΩ) - NTC (30 KΩ) NTC (30 KΩ)
NTC 

(30 KΩ)
Przyłącze
Kabel
Gniazdo/
wtyczka

2
4

5+7

2
4

6+7

1
3

5/6

2
4
5

2
4
6

2
4

5+7

2
4

6+7

2
4

5+7

2
4

6+7

1
8*

5+7/6+7

Przykładowe zastosowanie
napoje, soki, wino, woda 
deszczowa, akwariowa 

czy z pływalni

bufory tris, ciecze proteinowe, ekstrakt 
gleby i kawy, jogurt, kwasy, napoje, soki, 

woda do picia, kranowa, 
powierzchniowa

bufory tris, ciecze 
proteinowe, ekstrakt 

gleby i kawy, jogurt, kwasy, 
napoje, soki, woda

bufory tris, ciecze proteinowe, ekstrakt 
gleby i kawy, jogurt, kwasy, napoje, soki, 

woda do picia, kranowa, 
powierzchniowa

Numer katalogowy 252-103651 525-103652 252-103639 252-103640 252-103641 252-103642 252-103643 252-103695 252-103696 252-103655
*Niezawarty w dostawie.

1 – gnizado, 2 – stały kabel, 3 – AS/DIN, AS/DIN-3 lub AS/BNC, 4 – długość kabla 1 m, 5 – wtyczka DIN, 6 – wtyczka BNC, 7 – wtyczka bananowa, 
8 – AS S/D1 lub AS S/D3 lub AS S/B1 lub AS S/B3, 9 – AS S/R

NA ZAPYTANIE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ ELEKTRODY DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

Elektrody z elektrolitem płynnym Elektrody z elektrolitem żelowym
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ROZTWORY BUFOROWE
ROZTWORY BUFOROWE FIRMY LABSTAND

Niepewność rozszerzona wynosi 0,01 pH, z wyjątkiem BORATE oraz CALCIUMATE, gdzie wynosi ona 0,02 pH. Wzorce rozprowadzane 
są w opakowaniach o pojemności 100 cm3, 250 cm3 oraz 500 cm3.

Wartość pH Nazwa Numer katalogowy
1,68 Szczawianowy TETRO-XALATE 915-099.010
3,78 Cytrynianowy CITRATE 915-099.030
4,01 Ftalanowy PHTALATE 915-099.040
6,86 Fosforanowy PHOSPHATE (1:1) 915-099.060
7,00 Fosforanowy PHOSPHATE (1:1.37) 915-099.070
7,41 Fosforanowy PHOSPHATE (1:3.5) 915-099.071
9,18 Boraksowy BORATE 915-099.090
10,01 Węglanowy CARBONATE 915-099.100
12,4 Wapniowy CALCIUMATE 915-099.120

ROZTWORY BUFOROWE FIRMY CHEMPUR

Wartość pH Błąd Numer katalogowy
100 ml 500 ml 1000 ml

1

+/-0,05

363-177654004-100 ml 363-177654004-500 ml 363-177654004-1000 ml
2 363-177654605-100 ml 363-177654605-500 ml 363-177654605-1000 ml
3 363-177655402-100 ml 363-177655402-500 ml 363-177655402-1000 ml
4 363-177655708-100 ml 363-177655708-500 ml 363-177655708-1000 ml
5 363-177657404-100 ml 363-177657404-500 ml 363-177657404-1000 ml
6 363-177657801-100 ml 363-177657801-500 ml 363-177657801-1000 ml
7 363-177659304-100 ml 363-177659304-500 ml 363-177659304-1000 ml
8 363-177661203-100 ml 363-177661203-500 ml 363-177661203-1000 ml
9 363-177661804-100 ml 363-177661804-500 ml 363-177661804-1000 ml
10 363-177663001-100 ml 363-177663001-500 ml 363-177663001-1000 ml
11 363-177664806-100 ml 363-177664806-500 ml 363-177664806-1000 ml
12 363-177664807-100 ml 363-177664807-500 ml 363-177664807-1000 ml
13 363-177664814-100 ml 363-177664814-500 ml 363-177664814-1000 ml
14 363-177664815-100 ml 363-177664815-500 ml 363-177664815-1000 ml

ROZTWORY BUFOROWE PH SERII DURACAL I REDOX FIRMY HAMILTON

pH Numer katalogowy
250 ml 500 ml 5000 ml 10000 ml 3x500 ml

1,09 617-238271
1,68 617-238272
2,00 617-238273
3,06 617-238274
4,01* 617-238317 617-238217 617-238332 617-238194 617-238917
5,00 617-238275
6,00 617-238276
7,00* 617-238318 617-238218 617-238333 617-238188 617-238918
8,00 617-238277
9,21* 617-238319 617-238219 617-238216 617-238919
10,01* 617-238321 617-238223 617-238187 617-238923

11,0 617-238278
12,0 617-238279

*Bufory dostarczane są wraz z certyfikatem jakości producenta. W przypadku buforów oznaczonych * dostarczany jest certyfikat wydawany przez aboratorium 
akredytowane.
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KONDUKTOMETRY
KONDUKTOMETRY SERII CC-105

Mierzy przewodność właściwą, zasolenie oraz temperaturę.
• w pełni wodoszczelny przyrząd – IP-67
• kieszonkowy przyrząd o dobrych parametrach technicznych
• pięć podzakresów przełączanych automatycznie
• szeroki zakres pomiarowy umożliwia pomiar cieczy o przewodności do 100 mS/cm i zasolenia do 60 g/l w przeliczeniu na NaCl
• przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika
• temperatura odniesienia do wyboru: 25°C lub 20°C do pomiaru w miodach
• stały wspołczynnik α = 2%/°C
• stalowe elektrody pozwalają na pomiary cieczy z osadami lub olejami
• automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 0 ÷ 50°C
• kalibracja czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stałej K lub na roztworze wzorcowym
• automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii

Funkcja Przewodność Zasolenie Temperatura
Zakres 0...100 mS/cm, autorange NaCl 0...60 g/l -50,0...199,9°C
Kompensacja temperatury 0...50°C 0...50°C -
Współczynnik α 2%/0C
Zasilanie bateria 4 x 1,5 V (LR44)
Czujnik temperatury Pt-1000
Wymiary [mm] L=160; ϕ = 26
Masa [g] 60
Numer katalogowy 397-CC-105

KONDUKTOMETR/SOLOMIERZ CC-411

CC-411 mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę.
• wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium
• niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
• wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach
• możliwość pomiaru wod destylowanych i cieczy o przewodności do 100 mS/cm
• 5 podzakresów przełączanych automatycznie (autorange)
• pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 60 g/l
• przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej, zależności, a nie stałego współczynnika
• kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczanie w roztworze wzorcowym
• automatyczna kompensacja temperatury
• współczynnik temperatury α – stały 2%/°C
• temperatura odniesienia 25°C lub 20°C do pomiaru w miodach
• współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody

Funkcja Przewodność Zasolenie Temperatura
Zakres 0...100 mS/cm, autorange NaCl 0...60 g/l -50,0...199,9°C
Kompensacja temperatury -5...70°C -5...70°C -
Zasilanie bateria 9 V, zasilacz 12 V
Czujnik temperatury Pt-1000
Wymiary [mm] L=149; W=82; H=22
Masa [g] 220
Numer katalogowy 397-CC-411 

Model CPC 411 umożliwia dodatkowo pomiary pH:
• kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów,
• automatyczne wykrywanie wartości buforu pH (4,00; 7,00; 9,00),
• automatyczna kompensacja temperatury,
• w zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.

Numer katalogowy: 397-CPC-411

CC-105

CC-411

CPC-411
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CC-401

KONDUKTOMETR/SOLOMIERZ CC-401

Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru przewodności, zasolenia oraz temperatury.
• posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
• wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach
• pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultraczystych wód, jak i solanek
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie
• możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
• współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody
• kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym
• szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy
• przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika
• możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności
• kompensacja oporności kabla zawarta w programie przyrządu
• pamięć wewnętrzna do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
• możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub przez adapter USB w opcji)
• zasilanie przez akumulatory lub zasilacz

CPC-401

Funkcja Przewodność Zasolenie Temperatura

Zakres 0...1999,9 mS/cm, 
autorange

NaCl 0...250 g/l
KCl 0...200 g/l

-50,0...199,9°C

Kompensacja temperatury -5...70°C -5...70°C -
Zasilanie akumulatory 2 x AA 1,5 V, zasilacz 6 V
Zakres współczynnika α 0-10%/°C
Wymiary [mm] L=149; W=82; H=22
Masa [g] 220
Numer katalogowy 397-CC-401 

Model CPC 401 umożliwia dodatkowo pomiary pH:
• pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności,
• w zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów,
• automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika,
• automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury,
• pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha przydatna w terenie),
• automatyczna ocena stanu elektrody,
• możliwość odczytania charakterystyki elektrody,
• precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
Numer katalogowy: 397-CPC-401

KONDUKTOMETR/SOLOMIERZ CC-505/502
KONDUKTOMIERZ/PHMETR/SOLOMIERZ CPC-505/502

Przyrządy laboratoryjne w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem 12 V.
CC-502 oraz CPC-502 posiadają wbudowaną drukarkę termiczną i mniejszy wyświetlacz bez podświetlenia.
CC – mierzą przewodność właściwą, zasolenie, temperaturę.
CPC – mierzą dodatkowo pH i potencjał redox, pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności.
Modele 505 posiadają wyjątkowo duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
Modele 502 – mniejszy wyświetlacz bez podświetlenia.

• pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarówno ultraczystych wód, jak i solanek
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie
• kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym
• współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody
• pamięć stałych K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy
• szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy
• przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego 

wspołczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń
• możliwość określenia TDS (suchej pozostałości)
• pamięć do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
• możliwość pamiętania terminu następnej kalibracji
• wyjście USB

Dodatkowo w modelach CPC
• pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności
• w zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów,
• automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika
• automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury
• pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
• automatyczna ocena stanu elektrody
• możliwość odczytania charakterystyki elektrody
• precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)

CC-505

CC-502



www.alchem.com.pl www.alchem.com.pl 260

XII   PRZYRZĄDY POMIAROWE

ŁĄCZY NAS CHEMIA...

CPC-505

FE 30

Przewodność Zasolenie Temperatura PH, mV (CPC)

Zakres 0...1999,9 mS/cm, autorange
0...200 g/l KCl 

0...250 g/l NaCl
-50...199,9 ºC

-2,000...16,000 pH
+/- 1000 mV

Dokładność 0,1 %>20 mS/cm 0,25% 0,25% +/- 0,1°C + błąd czujnika
+/- 0,002 pH

+/- 0,1 mV
Kompensacja temparatury [°C] -5...70 - -5...110,0
Zakres stałej K 0,01...19,999 cm-1 - - -
Współczynnik α 0,00...10,0%/°C - -
Czujnik temperatury Pt-1000B
Wymiary [mm] L=200, W=180, H=20/50

Masa [g] CC-505 620
Pozostałe modele 680

Numer 
katalogowy

CC-50 397-CC-505
CPC-505 397-CPC-505
CC-502 397-CC-502
CPC-502 397-CPC-502

Wyposażenie opcjonalne do konduktometrów Elmetron
Nazwa Numer katalogowy
GC-105 głowica konduktometryczna do CC-105 397-GC-105
Czujnik EC-60 - st. K=1,0 platynowy, zanurzeniowy ELMETRON, dodawany standardowo 397-EC-60
Czujnik CD-210 - st. K=10, platynowy, zanurzeniowy 397-CD-210
Czujnik CD-201 zanurzeniowy Pt, CF-201 przepływowy, st. K=0,1, do ultraczystych wód 397-CD-201
Czujnik CFT-201 platynowy, przepływowy z czujnikiem temperatury, st. K=0,1cm-1 397-CFT-201
Czujnik CKI-01 do pomiaru admitancji sadzonek 397-CKI-01
Kabel do czujnika CKI-01 wraz z czujnikiem temp. CT2B-001 397-CKI-01
Czujn. temp. do s. 400, 500 (CT2B-121) lub 397-CT2B-121
Czujn. temp. do s. 730 i 551 (CT1B-121), kabel silikon 1 m 397-CT1B-121
Konwerter do połaczenia przyrzadu s. 401 z PC przez USB 397-konwerter
Konduktometryczny roztwór kontrolny 147 uS; 1,41 lub 12,90 mS/cm 100 ml 397-ROZ/KON/100
Konduktometryczny roztwór kontrolny 147 uS; 1,41 lub 12,90 mS/cm 250 ml 397-ROZ/KON/250

KONDUKTOMETRY SERII FIVE

Dostępne są 2 wersje:
FiveGo – przenośny,
FiveEasy – laboratoryjny.

Cechy wspólne obu urządzeń:
• równoczesne wyświetlanie odczytu pomiarowego, temperatury oraz punktu końcowego,
• wygodna klawiatura,
• intuicyjne wybieranie ustawień,
• automatyczne rozpoznawanie buforów oraz kalibracja,
• automatyczne lub ręczne kończenie pomiaru,
• duży wyświetlacz LCD.

Specyficzne funkcje FiveEasy:
• poręczne ramię elektrody można zamontować z prawej lub lewej strony miernika.

Specyficzne funkcje FiveGo:
• zabezpieczenie IP54 przed kurzem i wodą,
• pamięć 30 programów.

FiveGo - FG3 FiveEasy - FE30

Zakres pomiarowy/rozdzielczość 0,0 чS/cm...199,9 mS/cm/ 0,1 0,1 mg/l...199,9 /l TDS / 0,1 0,00...19,99 psu 
(zasolenie) / 0,01 psu 0...100°C/0,1°C

Granica błędów +/- 0,5% mierzonej wartości ; +/- 0,3°C
Kalibracja 1 punkt, 3 zdefiniowane standardy
Zasilanie 4 x AAA> 250 h pracy 230 V/ 50 Hz/9 VDC
Wymiary [mm] 169 x 82 x 36 200 x 175 x 52
Waga [g] 180 600
Wejścia MinDin
Kompensacja temp. liniowa 0,00% / C...10,00%C
Obudowa ABS/wzmocniony PC

FG 3
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Model Opis Numer katalogowy
FG3 Basic Przenośny miernik do pomiaru przewodności z uchwytem elektrody, paskiem na rękę, instrukcją, bateriami 755-51302903

FG3 Kit Przenośny miernik do pomiaru przewodności z uchwytem, elektrodą pH LE703, paskiem, instrukcją, bateriami, saszetkami z buforami  
2 x  1413ɥS/cm i 2 x 12,88 mS/cm

755-51302904

FG3 Field kit Przenośny miernik do pomiaru pH z uchwytem, elektrodą pH LE 703, paskiem, instrukcją, bateriami, saszetkami z buforami  
2 x 1413ɥS/cm i 2 x 12,88 mS/cm, torbą i 4 butelkami na próbki

755-51302905

FE30 Basic Laboratoryjny miernik do pomiaru przewodności, zasilacz 755-51302912

FE30 Kit Laboratoryjny miernik do pomiaru przewdności, instrukcja, zasilacz, elektroda LE703, saszetkami z buforami 2 x 1413ɥS/cm 
i 2 x 12,88 mS/cm

755-51302913

Wyposażenie dodatkowe
LE703 Elektroda przewodności do pomiaru średnich i wysokich wartości (10ɥS/cm...50 mS/cm) 755-51340335
NTC Czujnik temperatury 755-51300164

KONDUKTOMETRY SERII SEVEN

Dostępne wersje:
SevenGo – przenośny,
SevenCompact – laboratoryjny.

SevenGo charakteryzuje: 
• czytelne wyświetlanie mierzonych wartości i ustawień,
• stałe sygnalizowanie statusu elektrody/czujnika i baterii,
• automatyczne rozpoznawanie punktu końcowego,
• automatyczna kompensacja temperatury,
• pamięć danych mieszcząca 30 punktów danych GLP,
• kompletny zestaw czujników.

SevenGo SG3 SevenGo pro SG7

Zakres pomiarowy/rozdzielczość
0,10 μS/cm...500 mS/cm / 0,01...1

0,01 mg/l...300 g/l / 0,01...1
 -5...105°C/0,1°C

0,01 µS/cm... 1000 mS/cm / 0,01...1
0,01 mg/l ... 600 g/l  0,01 ... 1 

 -5...105°C/0,1°C
Granica błędów +/- 0,5%; +/- 0,2°C +/- 0,5 %; +/- 0,2°C
Zasilanie 4 x AA, 1,5 V lub akumulatory NiMH 1,3V

Model Opis Numer katalogowy
SG3-ELK Zestaw SevenGo z czujnikiem InLab 738 755-51302531
SG3-FK2 Zestaw polowy SevenGo z czujnikiem InLab 738 (2 m) oraz walizką do transportu 755-51302532
SG3-FK10 Zestaw polowy SevenGo z czujnikiem InLab 738-10m (10 m) i walizką do transportu 755-51302533
SG7-ELK Zestaw SevenGo pro z czujnikiem InLab 738 755-51302571
SG7-USP/EP Zestaw SevenGo pro cond. USP/EP z czujnikiem InLab 742 i adapterem LTW-MiniDin 755-51302575
SG7-FK2 Zestaw SevenGo pro do pomiarów polowych z czujnikiem InLab738 (2 m) i walizką przenośną 755-51302572
SG7-FK10 Zestaw SevenGo pro do pomiarów polowych z czujnikiem InLab 738-10m oraz walizką przenośną 755-51302573

SevenCompact charakteryzuje:
• pomiar przewodności, zasolenia, TDS, oporności i popiołu przez przewodnictwa,
• bezpieczeństwo i wysoka odtwarzalność wyników pomiarów dzięki technologii inteligentnego zarządzania czujnikiem (ISM),
• lepsza jakość wyników badań dzięki profesjonalnemu wsparciu w zakresie wzorcowania,
• kompleksowy pakiet usług obejmujący kwalifikację instalacyjną (IQ)/kwalifikację operacyjną (OQ) ,
• zintegrowane interfejsy USB i RS232 przeznaczone do wymiany danych.

SevenCompact S230

Zakres pomiarowy/rozdzielczość
0.001 μS/cm do 1000 mS/cm /0,001...; 

0,00 mg/l...1000 g/l / 0,01...1;
 -30...130°C / 0,1°C

Zasilanie zasilacz zewnętrzny 9-12 V/10 W 
Wymiary [mm] 204 x 174 x 74
Waga [g] 890
Pamięć próbek 1000
Wyświetlacz Kolorowy TFT, 4,3 cala 

Model Opis Numer katalogowy
S230-Basic Konduktometr S230 SevenCompact™ (z uchwytem elektrody) 755-30019033
S230-Kit Zestaw (tak jak S230-Basic oraz czujnik InLab 731-ISM i saszetki do kalibracji) 755-30019034
S230-USP/EP (kit) Zestaw (tak jak S230-Basic oraz czujnik InLab 741-ISM i saszetki do kalibracji) 755-30019035
Wyposażenie dodatkowe (sensory)
InLab® Expert Pro-ISM 755-30014096
InLab® Routine Pro-ISM cable kit 755-30014095
InLab® 731-ISM 755-30014092
InLab® 731-ISM-2m 755-30014093
InLab® 741-ISM 755-30014094

SG 3

SG 7

S 230
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KONDUKTOMETRY PRZENOŚNE SERII PROFILANE 3000

Serię 3000 charakteryzuje:
• możliwość pomiaru przewodności, temperatury i zasolenia,
• całkowicie wodoszczelna klawiatura,
• pamięć danych (z wyjątkiem 3110),
• wbudowany timer kalibracji.

3110 3210 3310

Zakres/
rozdzielczość/
dokładność

Przewodność

Temperatura
Zasolenie
TDS
Opór właściwy

0,0...1000 mS/cm +/- 0,5%

-5,0...+105 ºC +/- 0,1 ºC
0,0...70,0

-
-

0,0...1000 mS/cm +/- 0,5%
0,00...19,99 μS/cm, K=0,1 cm-1

0,000...1,999 μS/cm, K=0,01 cm-1

-5,0...+105°C +/- 0,1°C
0,0...70,0

0...1999 mg/l, 0...199,9 g/l
0,00...999 MΩcm

Temperatura odniesienia [°C] do wyboru 20 lub 25
Kompensacja temperatury auomatyczna automatyczna lub ręczna

Współczynnik temperaturowy
Funkcja nieliniowa dla wód 
naturalnych (nLF) zgodnie 

z EN 27 888

Funkcja nieliniowa dla wód naturalnych (nLF) zgodnie z EN 27 888 oraz 
funkcja dla wód ultraczystych

Kompensacja liniowa w zakresie 
0,000...3,000%/K

Bez kompensacji

Kompensacja liniowa w zakresie 
0,000...10,000%/K

Bez kompensacji

Pamięć /rejestrator - ręcznie: 200
ręcznie: 200/ 

automatycznie: 5000
Wyświetlacz 7-segmentowy LCD graficzny, podświetlany LCD

Model Opis Numer katalogowy

Cond 3110 SET 1 Wytrzymały i wodoszczelny konduktometr przenośny, zasilany bateryjnie. 
Zestaw walizkowy z czujnikiem TetraCon 325 oraz akcesoriami dodatkowymi.

252-2CA101

Cond 3210 SET 1
Wytrzymały i wodoszczelny konduktometr przenośny z pamięcią danych, 
zasilany bateryjnie. Zestaw walizkowy z czujnikiem TetraCon 325 oraz 
akcesoriami dodatkowymi.

252-2CA201

Cond 3310 SET 1
Wytrzymały i wodoszczelny konduktometr przenośny z pamięcią danych 
oraz interfejsem mini USB, zasilany bateryjnie. Zestaw walizkowy z czujnikiem 
TetraCon 325 oraz akcesoriami dodatkowymi.

252-2CA301

Cond 3110

Cond 3210

Cond_3310
Akcesoria na zapytanie 

KONDUKTOMETRY SERII INOLAB 

Zaawansowana technologia pomiarowa oferuje nowe funkcje wraz z automatyczną stabilizacją wyniku AutoRead, ciągłą kontrolą zakresu pomiarowegu CMC oraz sprawdzaniem 
stanu jakości czujnika QSC. Czyni to pomiary dokładniejszymi i pewniejszymi bardziej niż kiedykolwiek. Interfejs użytkownika, duży wyświetlacz, jak również wygodna klawiatura 
pozwalają na łatwą i wolną od pomyłek pracę.

inoLab Cond 7110 inoLab Cond 7310 inoLab Multi 9310 IDS

Parametr przewodność, zasolenie, całk. subst. 
rozpuszczone, temperatura

przewodność, opór właściwy, zasolenie, całk. 
subst. rozpuszczone, temperatura

pH, mV, nasycenie, stężenie, ciśn. parc., przewodność, opór 
właściwy, zasolenie, całk. subst. rozpuszczone, temperatura

Kompensacja temperatury automatyczna/wyłączona automatyczna/wyłączona w zależności od zainstalowanego sensora
Punkty kalibracji 1 1 w zależności od zainstalowanego sensora
Pamięć kalibracji 1 10 w zależności od zainstalowanego sensora
Pamięć danych:
zapis ręczny/
zapis automatyczny

- 500 /5000 500/5000

Interfejs - mini USB mini USB
Wyświetlacz LCD podświetlany graficzny podświetlany graficzny
Funkcje dodatkowe - wprowadzanie nr seryjnego sensora CMC, QSC, zarządzanie użytkownikami
Zasilanie bateryjne lub sieciowe bateryjne lub sieciowe bateryjne lub sieciowe
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Model Opis  Numer katalogowy

inoLab Cond 7110 Łatwy w obsłudze laboratoryjny konduktometr przeznaczony do rutynowych pomiarów. Zasilanie sieciowe 
i bateryjne. Pojedyncze urządzenie z zasilaczem i statywem.

252-1CA100

inoLab Cond 7110 SET 1 Gotowy zestaw z miernikiem inoLab Cond 7110, 4-elektrodowym czujnikiem konduktometryczym TetraCon 325 
oraz kalibracyjnym roztworem standardowym 0,01 mol/l KCl.

252-1CA101

inoLab Cond 7310 Precyzyjny konduktometr z pamięcią danych i dokumentacją zgodną z GLP/AQA oraz interfejsem USB. Zasilanie 
sieciowe i bateryjne. Pojedyncze urządzenie z zasilaczem, statywem, kablem USB oraz oprogramowaniem PC.

252-1CA300

inoLab Cond 7310  SET 1 Gotowy zestaw z miernikiem inoLab Cond 7310 4-elektrodowym czujnikiem konduktometrycznym TetraCon 35 
oraz kalibracyjnym roztworem standardowym 0,01 mol/l KCl.

252-1CA301

inoLab pH Multi 9310
Cyfrowy miernik laboratoryjny obsługujący wszystkie sensory typu IDS, przeznaczony do pomiarów  
i dokumentacji zgodnej ze standardami GLP/AQA. Pojedyncze urządzenie z zasilaczem, statywem, kablem USB  
oraz oprogramowaniem PC.

252-1FD350

inoLab pH Multi 9310 SET 2 Gotowy zestaw z miernikiem inoLab® Multi 9310, cyfrową elektrodą pH-metryczną IDS SenTix® 980, buforami 
pH 4, 7, 10,01 i roztworem 3 mol/l KCl, oprogramowaniem PC oraz kablem USB.

252-1FD352

Akcesoria za zapytanie

CZUJNIKI KONDUKTOMETRYCZNE
CZUJNIKI ZANURZENIOWE FIRMY HYDROMET

Czujniki mogą być wykonane w wersji zanurzeniowej lub przepływowej. Posiadają elektrody platynowe pokryte czernią platynową lub o powierzchni gładkiej. Niektóre z nich 
mogą posiadać wbudowany rezystor termiczny ułatwiający automatyczną kompensację temperaturowych zmian przewodności badanego roztworu. Czujniki konduktometryczne 
są zalecane do stosowania w temperaturach od 0 do 70°C. W wykonaniu standardowym posiadają kabel o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką BNC. Czujniki z wbudowanym 
rezystorem termicznym posiadają kabel zakończony wtyczkami BNC i RCA. 

Nazwa Opis Numer katalogowy
CZUJNIKI ZANURZENIOWE

CD-2 Czujnik o stałej 0,5 +/- 0,1 cm-1 
zakres pomiarowy 1 μS/cm...100 mS/cm, brak czujnika temperatury

663-CD-2

CD-21 Czujnik o stałej 1,0 +/- 0,1 cm -1 

zakres pomiarowy 10 μS/cm...100 mS/cm, brak czujnika temperatury 
663-CD-21

CD-201 Czujnik o stałej 0,1 +/- 0,02 cm -1 
zakres pomiarowy 0,1 μS/cm...200 mS/cm, brak czujnika temperatury 

663-CD-201

CD-210 Czujnik o stałej 10,0 +/- 2 cm-1 
zakres pomiarowy 0,1 μS/cm...800 mS/cm, brak czujnika temperatury 

663-CD-210

CZUJNIKI ZANURZENIOWE

CDT-2 Czujnik o stałej 0,5 +/- 0,1 cm-1 

zakres pomiarowy 1 μS/cm...100 mS/cm, czujnik temperatury Pt-1000B 
663-CDT-2

CD-3 Czujnik o stałej 0,3 +/- 0,05 cm-1 
zakres pomiarowy 0,1 μS/cm...10 mS/cm, brak czujnika temperatury 

663-CD-3

CDT-3 Czujnik o stałej 0,3 +/- 0,05 cm -1 
zakres pomiarowy 0,1 μS/cm...10 mS/cm, czujnik temperatury Pt-100B 

663-CDT-3

CDM-2 Czujnik o stałej 0,6 +/- 0,2 cm-1 

zakres pomiarowy 1 μS/cm...100 mS/cm, brak czujnika temperatury 
663-CDM-2

CZUJNIKI PRZEPŁYWOWE

CF-2 Czujnik o stałej 0,6 +/- 0,2 cm-1 
zakres pomiarowy 1 μS/cm...100 mS/cm, brak czujnika temperatury 

663-CF-2

CF-21 Czujnik o stałej 1,0 +/- 0,3 cm-1 
zakres pomiarowy 1 μS/cm...200 mS/cm, brak czujnika temperatury

663-CF-21
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Nazwa Opis Numer katalogowy
CZUJNIKI PRZEPŁYWOWE

CF-201 Czujnik o stałej 0,1 +/- 0,02 cm-1 
zakres pomiarowy 0,1 μS/cm...200 mS/cm, brak czujnika temperatury

663-CF-201

CF-210 Czujnik o stałej 10 +/- 2 cm-1 
zakres pomiarowy 10 μS/cm...800 mS/cm, brak czujnika temperatury

663-CF-210

CFT-2 Czujnik o stałej 0,6 +/- 0,2 cm-1 

zakres pomiarowy 0,1 μS/cm...100 mS/cm, czujnik temperatury Pt-1000B
663-CFT-2

CFT-21 Czujnik o stałej 1,0 +/- 0,3 cm-1 
zakres pomiarowy 1 μS/cm...200 mS/cm, czujnik temperatury Pt-1000B

663-CFT-21

CFT-201 Czujnik o stałej 0,1 +/- 0,02 cm-1 
zakres pomiarowy 1 μS/cm...200 mS/cm, czujnik temperatury Pt-1000B

663-CFT-201

CF-3 Czujnik o stałej 0,3 +/- 0,05 cm-1 

zakres pomiarowy 0,1 μS/cm...10 mS/cm, brak czujnika temperatury
663-CF-3

CFT-3 Czujnik o stałej 0,3 +/- 0,05 cm-1 

zakres pomiarowy 0,1 μS/cm...10 mS/cm, czujnik temperatury Pt-1000B
663-CFT-3

CZUJNIKI KONDUKTOMETRYCZNE FIRMY WTW

KLE 325 TetraCon 325 TetraCon V TetraCon 325/S LR 325/01 LR 01 V LR 325/001 EtraCon DU/T
Zastosowanie standardowe uniwersalne specjalne woda ultraczysta śladowa przewodność przepływ
Materiał elektrody grafit stal V4A grafit
Naczynie 
przepływowe - szkło stal V4A -

Materiał trzonka epoksyd stal V4A epoksyd
Długość trzonka [mm] 120 155
Stała czujnika K=0,84 cm-1 K=0,475 cm-1 K=0,491 cm-1 K=0,1 cm-1 K=001 cm-1 K=0,778 cm-1

Średnica [mm] 15,3 12 20 -
Długość kabla [m] 1,5 1 (tylko z KKDU 325)
Zakres pomiarowy 1 μS/cm...20 mS/cm 1 μS/cm...2 S/cm 1 μS/cm...2 S/cm 0,001 μS/cm...200 μS/cm 0,0001 μS/cm...30 μS/cm 1 μ/cm...2 S/cm*
Zakres temperatury 
[°C] 0...80 0..100 0..100 0...100 0...100 0...60

Pojemność 
napełnienia [ml] - 17 ok. 10 7

Min./max. głębokość 
zanurzenia [mm] 36/120 36/120 40 40/120 30/120 40 40/120 -

Numer katalogowy 252-301995 252-301960 252-301990 252-301962 252-301961 252-301992 252-301962 252-301252**
*Zakres pomiarowy zależy od danego miernika.
** Do podłączenia wymagany jest kabel adaptowany KKDU 325 (numer katalogowy 252-301963).

ROZTWORY DO KALIBRACJI CZUJNIKÓW KONDUKTOMETRYCZNYCH

Objętość [ml] Numer katalogowy

• KCl  0,1 mol/l
• przewodność 12,90 mS/cm
• współczynnik temp. α 1,86 %/°C

100 663-SK02-100

250 663-SK02-250

• KCl  0,01 mol/l
• przewodność 1,41 mS/cm
• współczynnik temp. α 1,91 %/°C

100 663-SK03-100

250 663-SK03-250

• KCl  0,001 mol/l
• przewodność 147 μS/cm
• współczynnik temp. α 1,94 %/°C

100 663-SK04-100

250 663-SK04-250
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TLENOMIERZE
TLENOMIERZ SERII  CO-105

Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % i mg/l oraz temperatury.
• wykorzystywany do prac w terenie
• stosowany do wód czystych i ścieków
• w pełni wodoszczelny przyrząd - IP-67, utrzymujący się na powierzchni wody
• możliwość stosowania głowicy bez kabla (GO-105) lub z czujnikiem na kablu (GO-105k)
• dobra dokładność mimo zminimalizowanych wymiarów
• kalibracja 1-punktowa w 100% nasycenia
• podczas pomiaru zawartości tlenu w mg/l możliwość wprowadzenia poprawki na zasolenie
• automatyczna kompensacja temperatury
• automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii
• zasilanie bateryjne (3 x LR44)
• prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego
• w skład wyposażenia wchodzi film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi przyrządu i czujnika

Zakres 0...199,9% O2
Rozdzielczość 0,1% O2
Dokładność +/- 3% O2 +/- 1 cyfra
Zakres temperatury 0...40°C
Zakres kompensacji temperatury 0...40°C
Zasilanie baterie 3 x LR 44
Czas pracy ciągłej [h] 80
Wymiary [mm] L=180, ϕ 26
Masa [g] 60
Numer katalogowy 397-CO-105

CO-105

CO-411

CO-401

TLENOMIERZ SERII CO-411

Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % lub mg/l oraz temperatury.
• duży wyświetlacz LCD ułatwia odczyt
• wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium
• niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
• wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach
• galwaniczny czujnik tlenowy
• osobny czujnik temperatury umożliwia pomiary w zakresie – 50÷199.9 oC (Pt-1000B)
• możliwość wprowadzenia wartości ciśnienia atmosferycznego i zasolenia w celu automatycznego przeliczenia wpływu 

tych parametrów na wynik pomiaru stężenia tlenu
• automatyczna kompensacja temperatury
• prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego
• zasilanie bateryjne lub przez zasilacz 12 V
• funkcja automatycznego wyłączania

Funkcja O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura

Zakres 0...19,99 0...199,9 -50,0...199,9°C
Dkładność (+/- 1 cyfra) +/- 0,2 mg/l +/- 2% +/- 0,2°C
Zakres ciśnienia 800...1100 hPa
Zakres kompensacji temperatury 0...50 g/l NaCl
Wymiary [mm] L=149 W=82 H=22
Masa [g] 210
Numer katalogowy 397-CO-411

TLENOMIERZ PRZENOŚNY CO-401 

Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, 
temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
• niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
• wodoszczelna obudowa ułatwia pracę w trudnych warunkach
• posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
• automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu
• galwaniczny czujnik tlenowy
• kalibracja czujnika tlenowego 1- lub 2-punktowa
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CO-402

CO-401
O2 % O2 mgl Temperatura °C

Zakres 0...600 0...60 -50,0...199,9
Dokładność +/- 1 +/- 0,1 +/- 0,1°C
Kopensacja temperatury [°C] 0...40 -
Wymiary [mm] L=149 W=82 H=22
Masa [g] 220
Numer katalogowy 397-CO-401

Dostępne również:
pHmetr/tlenomierz CPO-401
konduktometr/tlenomierz/solomierz CCO-401

Cechy funkcji pH w modelach CPO:
• kalibracja 1-, 5-punktowa,
• automatyczne wykrywanie wartości buforów,
• automatyczne uwzględnianie poprawki wpływu temperatury n wartość pH dla wzorców zgodnych z PN.

Model CCO-401 dodatkowo mierzy przewodność i zasolenie, cechy szczególne jak w CC-401.
Model CCO-401 umożliwia pomiar zasolenia i przelicza automatycznie wpływ zasolenia na wynik pomiaru tlenu, 
co ułatwia  i skraca czas obsługi.

TLENOMIERZ CO-402

Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % lub mg/l oraz pomiaru temperatury.
• jest stosowany tam, gdzie zredukowano tlen do wartości minimalnych, np. w elektrociepłowniach, laboratoriach chemicznych lub 

pracowniach naukowych
• współpracuje z galwanicznym czujnikiem tlenowym COG-1S i zestawem do pomiaru w przepływie
• cechuje go wysoka dokładność i stabilność

Zestaw pomiarowy stanowi:
1. Tlenomierz CO-402.
2. Czujnik tlenowy typ COG-1S w wykonaniu specjalnym, dla niskich stężeń tlenu.

Zakres pomiaru:
• 0,000 ÷ 10,000 mg/l O2
• 0,00 ÷ 130,00% O2
• temperatura wody 0 - 40°C

3. Głowica przepływowa GXP-1 do czujnika tlenowego i pomiaru stężenia tlenu w przepływie:
• przepływ znamionowy 30 l/h,
• dopuszczalne ciśnienie 0,1 MPa,
• dopuszczalna temperatura 60°C,
• kroćce przyłączeniowe na wąż 10 mm.

CO-505

TLENOMIERZE LABORATORYJNE CO-505 ORAZ CO-502

Służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz 
ciśnienia atmosferycznego.
• galwaniczny czujnik tlenowy
• we wszystkich modelach automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l
• prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego
• automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
• pamiętanie terminu następnej kalibracji
• pamięć wewnętrzna 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą 
• pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
• możliwość połączenia z PC przez USB
• spełnia wymogi GLP

Modele 502, poza wymienionym cechami, posiadają wbudowaną drukarkę termiczną i mniejszy wyświetlacz bez 
podświetlenia.

O2 % O2 mgl Temperatura °C
Zakres 0...600 0...60 -50,0...199,9
Dokładność +/- 1 +/- 0,1 +/- 0,1°C
Kompensacja temperatury [°C] 0...40 -
Wymiary [mm] L=200 W=180 H=20/50
Pomiar ciśnienia [hPa] 800...1100

Numer katalogowy CO-502 397-CO-502
CO-505 397-CO-505

CO-502
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Dostępne również:
pHmetr/tlenomierz CPO-505 i CPO-502
konduktometr/tlenomierz/slomierz CCO-505 i CCO-502

Funkcja pomiaru przewodności w CCO-505
• pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultraczystych wód, jak i solanek
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie
• kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym
• szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/oC) wybieranego w zależności od badanej cieczy
• możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
• możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS

Funkcja pomiaru pH w CPO-505
• pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności
• kalibracja elektrody pH w 1 ÷ 5 punktów
• automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika
• automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca wraz ze zmianą temperatury
• pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
• automatyczna ocena stanu elektrody
• możliwość odczytania charakterystyki elektrody
• w zależności od zastosowanej elektrody pH umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)

CCO-505

Wyposażenie opcjonalne do tlenomierzy Elmetron
Nazwa Numer katalogowy

GO-105 głowica z czujnikiem tlenowym, bezkablowa do CO-105 i CX-105 397-GO-105
GO-105k głowica z czujnikiem tlenowym, na kablu do CO-105 i CX-105 397-GO-105k
Czujnik tlenowy standardowy COG-1, kabel 1 m 397-COG-1
Czujnik tlenowy COG-2 z czujn. temp. i obciażnikiem, standardowo kabel 4 m 397-COG-2
Czujnik tlenowy do wód odtlenionych COG-1ts, z czujnikiem temperatury, kabel 1 m 397-COG-1ts
Elektrolit specjalny do czujników tlenowych COG-1, COG-2, GO-105 100 ml 397-ELE/100
Elektrolit specjalny do czujników tlenowych COG-1, COG-2, GO-105 250 ml 39-ELE/200
Nakrętka z membraną do czujnika tlenowego COG-1, GO-105, GO-105k 397-nakrętkaCOG-1
Nakrętka z membraną do czujnika tlenowego COG-2 397-nakrękaCOG-2

TLENOMIERZE PRZENOŚNE SERII PROFILANE 3000

Oxi 3205 Oxi 3210 Oxi 3310

Zakres/
rozdzielczość/
dokładność

Stężenie
Nasycenie 02
Ciśnienie cz. 02 
Temperatura

0,00...20,00 mg/l (20,0 mg/l*) +/- 0,5% mierzonej wartości; 0...90 mg/l +/- 0,5% mierzonej wartości
0,0...200,0% (200%* ) +/- 0,5% mierzonej wartości; 0...600% +/- 0,5% mierzonej wartości

0,0...200,0 mbar (20 mbar*)+/- 0,5% mierzonej wartości 0...1200 mbar +/- 0,5% mierzonej wartości
0,0...+50,0°C

Kompensacja ciśnienia atm. automatyczna w zakresie 500...1100 mbar
Kompensacja temperatury dokł. lepsza niż 2% w zakresie 0...+40°C
Korekta zasolenia 0 lub 35 automatyczna w zakresie 0,0 ...70,0 z możliwością regulacji

Pamięć /rejestrator - ręcznie: 200
ręcznie: 200 / 

automatycznie: 5000
Wyświetlacz graficzny, podświetlany LCD

Model Opis Numer katalogowy
Oxi 3205SET 3 Wytrzymały i wodoszczelny tlenomierz przenośny, zasilany bateryjnie. Zestaw walizkowy z sondą DurOx 325 oraz akcesoriami dodatkowymi. 252-2BA103

Oxi 3210 SET 1 Wytrzymały i wodoszczelny tlenomierz przenośny z pamięcią danych, zasilany bateryjnie. Zestaw walizkowy z sondą CellOx 325 oraz akceso-
riami dodatkowymi.

252-2BA201

Oxi 3310 SET 1 Wytrzymały i wodoszczelny tlenomierz przenośny z pamęcią i rejestratorem danych oraz interfejsem mini USB, zasilany bateryjnie. Zestaw 
walizkowy z sondą CellOx 325 oraz akcesoriami dodatkowymi.

252-2A301

Oxi-3205 Oxi-3205Oxi-3205
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sondy tlenowe

Multi 9310

Oxi-7310 

Akcesoria na zapytanie 

TLENOMIERZE SERII INOLAB 

Zaawansowana technologia pomiarowa oferuje nowe funkcje wraz z automatyczną stabilizacją wyniku AutoRead, co czyni 
pomiary  dokładniejszymi i pewniejszymi bardziej niż kiedykolwiek. Interfejs użytkownika, duży wyświetlacz oraz wygodna 
klawiatura pozwalają na łatwą i wolną od pomyłek pracę.

inoLab Oxi 7310 inoLab Multi 9310 IDS

Parametr nasycenie, stężenie, ciśnienie parcjalne, 
temperatura

pH, mV, nasycenie, stężenie, ciśn. parc.., 
przewodność, opór właściwy, zasolenie, całk. 

subst. rozpuszczone, temperatura
Kompensacja temperatury automatyczna w zależności od zainstalowanego sensora
Punkty kalibracji 1 w zależności od zainstalowanego sensora
Pamięć kalibracji 10 w zależności od zainstalowanego sensora
Pamięć danych:
zapis ręczny/
zapis automatyczny

500/5000 500/5000

Interfejs mini USB mini USB
Wyświetlacz podświetlany graficzny podświetlany graficzny
Funkcje dodatkowe wprowadzanie numeru seryjnego sensora CMC, QSC, zarządzanie użytkownikami
Zasilanie bateryjne lub sieciowe bateryjne lub sieciowe

Model Opis  Numer katalogowy

inoLab Oxi 7310 Łatwy w obsłudze laboratoryjny tlenomierz z pamięcią danych i dokumentacją zgodną z GLP/AQA oraz interfejsem USB. 
Zasilanie sieciowe i bateryjne. Pojedyncze urządzenie z zasilaczem, statywem, kablem USB oraz oprogramowaniem PC.

252-1BA300

inoLab Oxi 7310 SET 1 Gotowy zestaw z miernikiem inoLab Oxi 7310, galwaniczną sondą tlenową CellOx 325, roztworem czyszczącym, 
elektrolitem, paskami polerującymi oraz wymiennymi główkami membranowymi.

252-1BA301

inoLab Multi 9310 Cyfrowy miernik laboratoryjny obsługujący wszystkie sensory typu IDS, przeznaczony do pomiarów i dokumentacji zgodnej 
ze standardami GLP/AQA. Pojedyncze urządzenie z zasilaczem, statywem, kablem USB oraz oprogramowaniem PC.

252-1FD350

inoLab Multi 9310 SET 2 Gotowy zestaw z miernikiem inoLab® Multi 9310, cyfrową elektrodą pH-metryczną IDS SenTix® 980, buforami pH 4, 7, 
10,01 i roztworem 3 mol/l KCl, oprogramowaniem PC oraz kablem USB.

252-1FD352

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO TLENOMIERZY – SONDY TLENOWE

WTW oferuje trzy rodzaje galwanicznych sond tlenowych, z ktorych żadna nie wymaga czasu polaryzacji, jak w przypadku 
sond amperometrycznych używanych w starszych urządzeniach. Sondy tlenowe WTW wyposażone są w gotowe główki 
membranowe, które dzięki swojej budowie zapobiegają błędom spowodowanym niewłaściwą instalacją membrany oraz posiadają 
wbudowany czujnik temperatury do kompensacji.

DurOx 325 CellOx 325 StirrOx G

• żywotność membrany do 6 miesięcy
• wymagany niewielki przepływ
• wyposażona w kosz ochronny SK-D

• żywotność membrany do 6 miesięcy
• sygnalizacja nieszczelności i uszkodzeń
• wysoka rozdzielczość sygnału
• wysoka rozdzielczość sygnału

• szybkie seryjne pomiary
• wysoka powtarzalność wyników
• skrajnie niskie własne zużycie tlenu
• sygnalizacja nieszczelności i uszkodzeń

Kompensacja temperatury tak tak tak
Wodoszczelność IP68 IP68 -
Kontrola stanu membrany - tak tak

Model Opis  Numer katalogowy

StirrOx G Sonda tlenowa z własnym mieszadełkiem, do pomiarów w butelkach Karlsruhe i Winklera w zestawie z naczynkiem kalibracyjnym 
OxiCal-ST, długość kabla 1,5 m

252-201425

CellOx 325 Galwaniczna sonda tlenowa z naczynkiem kalibracyjnym OxiCal-SL, wodoszczelną wtyczką i kablem o długości 1,5 m 252-201533
DurOx 325 Galwaniczna sonda tlenowa z naczynkiem kalibracyjnym OxiCal-SL, wodoszczelną wtyczką i kablem o długości 3 m 252-201570
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URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
WIELOFUNKCYJNY MIERNIK CX-401

W przyrządzie o zminimalizowanych wymiarach zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 401. 
CX-401 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie w % nasycenia lub 
w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
• ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych
• przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
• wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność
• ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę
• niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
• wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach

W funkcji pomiaru pH W funkcji pomiaru przewodności W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• kalibracja w 1 do 5 punktów
• automatyczne wykrywanie wartości buforów 

wprowadzanych przez użytkownika
• automatyczna zmiana pamiętanej wartości 

wzorca pH wraz ze zmianą temperatury
• automatyczna ocena stanu elektrody
• możliwość odczytania charakterystyki elektrody
• precyzyjne określenie potencjału redox 

• pełny zakres pomiarowy przewodności 
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie
• kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 

cm-1 lub w roztworze wzorcowym
• szeroki zakres współczynnika α 
• przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg rzeczywistej 

zależności, a nie stałego współczynnika
• umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl
• możliwość przybliżonego określenia TDS 
• kompensacja oporności kabla zawarta w programie przyrządu

• automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego 
z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu

• automatyczne wprowadzenia wartości zmierzonego 
zasolenia z automatycznym przeliczeniem wpływu na 
wynik pomiaru stężenia tlenu

• galwaniczny czujnik tlenowy
• prosta obsługa czujnika tlenowego
• kalibracja czujnika 1- lub 2-punktowa
• szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia 

pomiary w stawach natlenionych przez rośliny

pH mV przewodność °C O2 % O2  mg/l

Zakres -2,000...16,000 +/- 1000 
0...1999,9 mS/cm

0...200 g/l Kcl
0...250 g/l NaCl

-50...199,9 0...400 0...60,00

Dokładność +/- 0,002 +/- 0,1 0,1%>20 mS/cm: 0,25% +/- 0,1 1 0,1
Kompensacja temperatury -5...110 - -5...70 - 0...40 0...40
Współczynnik α - - 0,00...10,0 % - - -

Wymiary [mm] L=149 W=82 H=22

Masa [g] 230
Numer katalogowy 397-CX-401

WIELOFUNKCYJNE MIERNIKI CX-502/CX-505

W  przyrządzie zawarto wszystkie funkcje laboratoryjnych pH-metrów, konduktometrów i  tlenomierzy serii 505/502. CX-505 
i CX-502 mierzą pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie w % nasycenia lub 
w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
• wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność
• ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę
• CX-502 posiada dodatkowo wbudowaną drukarkę termiczną  i mniejszy wyświetlacz bez podświetlenia

W funkcji pomiaru pH W funkcji pomiaru przewodności W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• kalibracja w 1 do 5 punktów
• automatyczne wykrywanie wartości buforów 

wprowadzanych przez użytkownika
• automatyczna zmiana pamiętanej wartości 

wzorca pH wraz ze zmianą temperatury
• automatyczna ocena stanu elektrody
• możliwość odczytania charakterystyki elektrody
• precyzyjne określenie potencjału redox 

• pełny zakres pomiarowy przewodności 
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie
• kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 

cm-1 lub w roztworze wzorcowym
• szeroki zakres współczynnika α 
• przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg rzeczywistej 

zależności, a nie stałego współczynnika
• umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl
• możliwość przybliżonego określenia TDS 

• automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia 
w  funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu 
i  automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik 
pomiaru tlenu w mg/l

• galwaniczny czujnik tlenowy
• prosta obsługa czujnika tlenowego
• kalibracja czujnika 1- lub 2-punktowa
• szeroki zakres pomiarowy stężenia 

CX-502

CX-401

CX-505

pH mV przewodność °C O2 % O2  mg/l

Zakres -2,000...16,000 +/- 1000 
0...1999,9 mS/cm

0...200 g/l Kcl
0...250 g/l NaCl

-50...199,9 0...400 0...60,00

Dokładność +/- 0,002 +/- 0,1 0,1%>20 mS/cm: 0,25% +/- 0,1 1 0,1
Kompensacja temperatury -5...110 - -5...70 - 0...40 0...40
Współczynnik α - - 0,00...10,0 % - - -

Wymiary [mm] L=200 W=180 H=20/50

Masa [g] CX-505 670
CX-502 700

Numer katalogowy CX-505 397-CX-505
CX-502 397-CX-502
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WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-701

Wielofunkcyjny przyrząd CX-701 należy do nowej generacji precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Służy do pomiarów:
1. pH,
2. potencjału redox (mV),
3. jonometrycznych,
4. przewodności właściwej roztworów,
5. zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS,
6. stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % albo mg/l,
7. ciśnienia atmosferycznego w hPa,
8. temperatury roztworów lub powietrza w °C, °F i °K,
9. umożliwia półautomatyczne miareczkowanie.

• Obsługa następuje za pomocą klawiszy generowanych na 10“ kolorowym, graficznym, podświetlanym ekranie dotykowym.
• CX-701 może być wykorzystywany do prac w laboratorium oraz do pomiarów w terenie, po umieszczeniu w specjalnie
• do tego celu przystosowanej walizce z akumulatorami (opcja).
• Zasilanie akumulatorowe umożliwia ciągłą pracę w terenie od 8 do 15 godzin (w zależności od wybranych funkcji pomiarowych 

i ustawienia jaskrawości wyświetlacza).
• Istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru pięciu mierzonych wielkości z obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej, funkcja 

wybrana jako główna może być wyświetlana również w formie graficznej.
• Izolowane wejścia pomiaru pH , jonow i temperatury od wejść tlenu i przewodności.
• Dodatkowa informacja w formie okienek oraz komunikatów głosowych.
• Pamiętanie daty przyszłej kalibracji.

W funkcji pomiaru pH W funkcji pomiaru przewodności W funkcji pomiaru jonów W funkcji pomiaru napięcia W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• kalibracja w 1 do 5 punktów
• automatyczne wykrywanie 

wartości buforów wprowa-
dzanych przez użytkownika

• automatyczna zmiana pa-
miętanej wartości wzorca 
pH wraz ze zmianą tempe-
ratury

• automatyczna ocena stanu 
elektrody 

• pełny zakres pomiarowy przewodności 
• 6 podzakresów przełączanych automa-

tycznie
• kalibracja przez wprowadzenie stałej 

K w  zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub  
przeliczanie przewodności na zasolenie 
następuje wg rzeczywistej zależności, 
a nie stałego współczynnika

• możliwość pomiaru  admitacji elektrycz-
nej sadzonych drzew

• możliwość przybliżonego określenia 
TDS 

• zakres umożliwia współpracę ze 
wszystkimi elektrodami jonose-
lektywnymi 

• automatyczne podstawienie masy 
molowej wybranego jonu

• automatyczne przeliczenie jed-
nostek 

• możliwość jednoczesnego pomia-
ru jonów i pH

• precyzyjne określenie po-
tencjału redox

• możliwość pomiaru napię-
cia relatywnie do wprowa-
dzonego lub zmierzonego 
napięcia referencyjnego

• automatyczne przeniesienie zmie-
rzonego zasolenia w  funkcji prze-
wodności do funkcji pomiaru tlenu 
i  automatyczne przeliczenie jego 
wpływu na wynik pomiaru tlenu 
w mg/l

• galwaniczny czujnik tlenowy
• prosta obsługa czujnika tlenowego
• kalibracja czujnika 1- lub 2-punktowa

CX-701

pH mV przewodność °C O2 % O2  mg/l

Zakres -2,000...16,000 +/- 1999,9
0...1999,9 mS/cm

0...200 g/l Kcl
0...250 g/l NaCl

-50...199,9 0...600 0...60,00

Dokładność (+/- 1 cyfra) +/- 0,002 +/- 0,1 0,1%>20 mS/cm: 0,25% +/- 0,1 1 0,1
Kompensacja temperatury [°C] -5...110 - -5...70 - 0...40 0...40
Wymiary [mm] L=149 W=82 H=22
Zakres ciśn. atm. 800...1100
Numer katalogowy 397-CX-701

WIELOFUNKCYJNE MIERNIKI CYFROWE SERII HQ 30D/40D FIRMY HACH-LANGE (PRZENOŚNE)

Po podłączeniu odpowiednich czujników mierzy tlen rozpuszczony, temperaturę, pH, ISE, redox, przewodność, opór właściwy, 
TDS, zasolenie.
• posiada 2 wejścia do elektrod, umożliwiając jednoczesny pomiar 2 parametrów
• elektrody cyfrowe INTELLICAL
• czujnik tlenu wykorzystuje technologię luminescencyjną LDO
• wersje do pracy w terenie lub laboratorium
• pomiar przy użyciu jednego przycisku
• własne programy użytkownika
• program i ustawienia chronione hasłem
• zgodność z GLP
• wbudowany wodoodporny port USB do drukarki
• wyświetlacz podświetlany, graficzny, z automatyczną funkcją oszczędności energii
• zasilanie 115 V/250 V (zasilacz opcjonalnie), bateryjne – 4 baterie AA lub akumulatorki

HQ 30D 40D
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HQ 30D FLEXI HQ 40D MULTI
Wejście dla elektrod 1 (pH, przewodn., O2) 2 (pH, przewodn., O2, ISE)
TLEN ROZPUSZCZONY ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

0,00...20,0 mg/l; 0...200%
0,01 lub 0,1 mg/l  % nasycenia

+/- 1% zakresu pomiaru
Kompensacja ciśnienia powietrza automatyczna
PH ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

0...14
0,1 / 0,01 / 0,001

+/- 0,002
Kompensacja temperatury automatycza
ORP ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

+/- 1500 mV
0,1

+/- 0,1 mV

STĘŻENIE JONÓW ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

Zależnie od elktrody ISE
0,1 /0,01 /0,001

+/- 0,1 mV

TEMPERATURA ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

-10...110
0,1

+/- 0,3

PRZEWODNOŚĆ ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

0,01 μS/cm...200 mS/cm
max. 5 miejsc; 2 miejsca dziesiętne
+/- 0,5% (1 μS/cm-200mS/cm)

0,01 μS/cm...400 mS/cm
max. 5 miejsc; 2 miejsca dziesiętne
+/- 0,5% (1 μS/cm-400mS/cm)

OPÓR WŁAŚCIWY ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

2,5 Ω cm-49 MΩ cm
max. 5 miejsc

+/- 0,5%

TDS ● ●
Zakres/
rozdzieczość

0,0...50,000 mg/l
max. 3 miejsca

ZASOLENIE ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

0...42 (g/kg%0 , bez jednostki)
do 0,01 ppt

+/- 0,1 mg/l przy < 8 mg/l
Autocal
automatyczne rozpoznawanie 
buforów

PH: IUPAC 1,679; 4,005; 7,000; 10,012
DIN 1,09; 4,65; 9,23
kody kolorów 4, 7, 10

Interfejs  (ochrona hasłem) wodoodporny port USB dla drukarki, 
PC, klawiatury oraz pamięć USB (nie)

wodoodporny port USB dla drukarki, PC, 
klawiatury oraz pamięć USB (tak)

Pamięć danych 500 wyników

Wymiary [mm] 95 x 197 x 36

Waga [g] 323

HQ 40 D

HQ 30 D
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Numer katalogowy: 

613- HQ XX D .99. YYY ZZZ

W miejsce XX – numer miernika – 40 lub 30
W miejsce YYY – numer pierwszej elektrody (tabela poniżej)
w miejsce ZZZ – numer drugiej elektrody (tabela poniżej)

Elektroda /czujnik
Nr Opis Nr Opis
000 Bez elektrody 205 CDC 401 labor., przewodn., 5 m
101 PHC 101 labor., pH, elektrolit żel, 1 m 210 CDC 401 labor., przewodn., 10 m
103 PHC 101 labor., pH, elektrolit żel, 3 m 215 CDC 401 labor., przewodn., 15 m
105 PHC 101 polowa, pH, 5 m 230 CDC 401 polowa, przewodn., 30 m
110 PHC 101 polowa, pH, 10 m 301 LDO 101 labor., O2, 1 m
115 PHC 101 polowa, pH, 15 m 303 LDO 101 labor., O2, 3 m
130 PHC 101 polowa, pH, 30 m 305 LDO 101 labor., O2, 5 m
151 PHC 301 labor., pH, elektrolit płynny, 1 m 310 LDO 101 labor., O2, 10 m
153 PHC 301 labor., pH, elektrolit płynny, 3 m 315 LDO 101 labor., O2, 15 m
201 CDC 401 labor., przewodn., 1 m 330 LDO 101 labor., O2, 20 m
203 CDC 401 labor., przewodn., 3 m

Dostępne również elektrody INTELLICAL z wbudowanym czujnikiem temperatury – opis strona 273

WIELOFUNKCYJNE MIERNIKI CYFROWE SERII HQD FIRMY HACH-LANGE 
(LABORATORYJNE)

Cyfrowe mierniki laboratoryjne najwyższej klasy zapewniają dokładne wyniki pomiarów przy wykorzystaniu 
inteligentnych elektrod (INTELLICAL). 

Serię charakteryzuje:
• łatwość obsługi mierników,
• duży podświetlany wyświetlacz graficzny,
• wbudowany port USB typu A (przenośna pamięć flash USB, drukarka, klawiatura), wbudowany port USB typu B,
• automatyczne zapisywanie niezbędnych informacji dotyczących odczytów.

HQ 411D HQ 430D HQ 440D
Wejścia do elektrod 1 1 2
TLEN ROZPUSZCZONY ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

-
0,00...20,0

wilgotność 0,01 lub 0,1%
+/- 1% zakresu pomiaru

PH ● ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

0...14
wybór pomiędzy 0,001 i 0,1 

+/- 0,002
ORP ● ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

-1500...+1500 mV
0,1 mV
0,1 mV

STĘŻENIE JONÓW ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

-
zależnie od elektrody ISE

0,1 / 0,01 / 0,001
+/- 0,1 mV

TEMPERATURA ● ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

-10...110
0,1

 +/- 0,3
PRZEWODNOŚĆ ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

-
0,01 μS/cm...200 mS/cm

max. 5 miejsc; 2 miejsca dziesiętne
+/- 0,5 % (1 μS/cm-200mS/cm)

OPÓR WŁAŚCIWY ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

-
2,5 Ω cm-49 MΩ cm

max. 5 miejsc
+/- 0,5%

HQ 411D

HQ 430D
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HQ 411D HQ 430D HQ 440D
TDS ● ●
Zakres/
rozdzieczość - 0,0...50,000 mg/l

max. 3 miejsca
ZASOLENIE ● ●
Zakres/
rozdzieczość/
dokładność

-
0...42 (g/kg%0 , bez jednostki)

do 0,01 ppt
+/- 0,1 mg/l przy < 8 mg/l

Pamięć danych 500 wyników
Wymiary [mm] 86 x 175 x 235
Masa [g] 850
Zasilanie 115/230 V, zasilanie opcjonalne zapasowe: 4 baterie AA

HQ 440D

Opis Numer katalogowy
Jednokanałowy miernik pH 613-HQ411D.98.00002
Jednokanałowy multimiernik 613-HQ430D.98.00002
Dwukanałowy multimiernik 613-HQ440D.98.00002
Jednokanałowy miernik pH ze stojakiem na sondę 613-HQ411D.98.00012
Jednokanałowy multimiernik ze stojakiem na sondę 613-HQ430D.98.00012
Dwukanałowy multimiernik ze stojakiem na sondę 613-HQ440D.98.00012

Cyfrowe elektrody z wbudowanym czujnikiem temperatury INTELLICAL

Opis Długość kabla 
[m] Numer katalogowy

pH

Laboratoryjna elektroda, elektrolit płynny
1 613-PHC301-01
3 613-PHC301-03

Laboratoryjna elektroda, elektrolit żelowy, 
bezobsługowa

1 613-PHC101-01
3 613-PHC101-03

Polowa elektroda, elektrolit żelowy, bezobsługowa

5 613-PHC101-05
15 613-PHC101-15
10 613-PHC101-10
30 613-PHC101-30

Uzupełnialna elektroda, do związków 
o zróżnicowanym pH, dla niskich wartości jonowych

1 613-PHC281-01
3 613-PHC281-03

Przewodność

Laboatoryjna elektroda, 4-biegunowa, grafitowa
1 613-CDC401-01
3 613-CDC401-03

Polowa elektroda, 4-biegunowa, grafitowa

5 613-CDC401-05
15 613-CDC401-15
10 613-CDC401-10
30 613-CDC401-30

Tlen rozpuszczony

Laboratoryjny czujnik
1 613-LDO101-01
3 613-LDO101-03

Polowy czujnik

5 613-LDO101-05
15 613-LDO101-15
10 613-LDO101-10
30 613-LDO101-30

Laboratoryjna elektroda BZT5 1 613-LBOD101-01

Potencjału redox

Laboratoryjna elektroda, eletrolit żelowy, 
bezobsługowa

1 613-MTC101-01
3 613-MTC101-03

Polowa elektroda, elektrolit żelowy, bezobsługowa

5 613-MTC101-05
15 613-MTC101-15
10 613-MTC101-10
30 613-MTC101-30

Laboratoryjna, elektrolit płynny, bezobsługowa
1 613-MTC301-01
3 613-MTC301-03

Jonoselektywna Laboratoryjna elektroda sodowa
1 613-ISENA381-01
3 613-ISENA381-03

Bufory pH i roztwory wzorcowe przewodności firmy Hach-Lange – na zapytanie.
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MIERNIKI PRZENOŚNE SERII 340i

Mierniki przenośne firmy WTW stały się synonimem precyzyjnej techniki pomiaru wielu parametrów. Urządzenie pH/Oxi 340i do po-
miaru pH, tlenu i temperatury oraz pH/Cond 340i do pomiaru pH, przewodności i temperatury stanowią korzystną cenowo alternatywę 
w stosunku do mierników jednoparametrowych w przypadku, gdy wymagany jest pomiar kilku parametrów. Urządzenia te są odporne 
na zachlapania (IP 66), spełniają wymagania odporności na zanurzenie (IP 67) oraz są wyjątkowo wytrzymałe, a zatem idealne do zadań 
w terenie, laboratorium i w przemyśle.

pH/Oxi 340i pH/Cond 340i Multi 340i
POMIAR PH ● ● ●
Zakres/
rozdzielczość/
dokładność

-2,00...+19,99 pH
-1999...+1999 mV

+/- 0,01 pH; +/- 1 mV
POMIAR O2 ● ●

Zakres/
rozdzielczość/
dokładność

0,00...19,99 mg/l
0,0...90,0 mg/l*
0,00...19,99%
0,0...600%*

+/- 0,5 % mierzonej wartości

-

0,00...19,99 mg/l
0,0...90,0 mg/l*
0,00...19,99%
0,0...600%*

+/- 0,5 % mierzonej wartości
POMIAR PRZEWODNOŚCI ● ●
Zakres/
rozdzielczość/
dokładność

-
1 μS/cm...500 mS/cm

w 4 podzakresach
0,0...70,0 zasolenia

+/- 1% mierzonej wartości
Kompensacja temperatury 
[°C]

automatyczna: -5...+105,0 
ręczna: -20...+130

automatyczna poprzez kompensację 
IMT 0...40 

nieliniowa kompensacja dla wód 
ultraczystych i naturalnych

Kalibracja 1-, 2-punktowa kalibracja w technic-
znych roztworach buforowych

automatyczna

Multi 340i

Model Opis  Numer
 katalogowy

pH/Oxi 340i SET 2
Wytrzymały i wodoszczelny przenośny miernik wieloparametrowy z funkcją rejestratora danych oraz
interfejsem RS 232, zasilany bateryjnie. W zestawie: elektroda SenTixR 41-3, sonda CellOxR 325-3,
profesjonalna walizka i akcesoria dodatkowe.

252-2D30-101B20

pH/Cond 340i SET 2
Wytrzymały i wodoszczelny przenośny miernik wieloparametrowy z funkcją rejestratora danych oraz
interfejsem RS 232, zasilany bateryjnie. W zestawie: elektroda SenTixR 41-3, czujnik TetraConR 325-3, 
profesjonalna walizka i akcesoria dodatkowe.

252-2E30-101B02

Multi 340i SET B
Wytrzymały i wodoszczelny przenośny miernik wieloparametrowy z funkcją rejestratora danych oraz
interfejsem RS 232, zasilany bateryjnie. W zestawie: elektroda SenTixR 41-3, sonda CellOxR 325-3,
czujnik TetraConR 325-3, profesjonalna walizka i akcesoria dodatkowe.

252-2F30-104B22

NT Multirange Uniwersalny zasilacz sieciowy 100 V-240 V, 50-60 Hz; dla mierników z serii 340i. 252-902 867

MIERNIKI PRZENOŚNE SERII 350i

Służy do mierzenia pH, redox, mV, ISE, tlenu, przewodności.
Model umożliwia równoczesne pomiary pH, tlenu, przewodności i temperatury – w laboratorium za pomocą kombinowanych sond 
ConOx, w terenie przy użyciu armatur pomiarowych MPP 350. 

Serię charakteryzuje:
• wysoka precyzja i prosta obsługa menu,
• wbudowana pamięć danych z możliwością zapamiętywania 1800 wartości,
• zainstalowane akumulatorki NiMH umożliwiają aż do 1000 h nieustannych pomiarów.

Multi 350i - zestaw
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Conox

Multi 350i
PH

Zakres/
rozdzielczość/
dokładność

pH:
-2...20,000

-2,00...20,00
+/- 0,004 +/- 0,01

mV: 
-999,9...+999,9

-2000...+2000 mg/l
+/- 0,2  +/- 1 

Kompensacja temperatury [oC] Automatyczna -5...+105, ręczna -20...+130
POMIAR O2

Zakres/
rozdzielczość/
dokładność

0,00...20,00 mg/l* 0,0...90,0 mg/l* 
0,00...200,0%* 0,00...600%

0,0...200,0 mbar 0,0...1250 mbar
/- 0,5 % mierzonej wartości

Kompensacja temperatury [oC] 0...50, <2% przy 0...40
POMIAR PRZEWODNOŚCI

Zakres/
rozdzielczość/
dokładność

0,0 μS/cm...2000mS/cm
0,0...70,0 zasolenia
0...2000 mg/l TDS

0,00....2000 Mohm opór właściwy
+/- 0,5 % mierzonej wartości

Kompensacja temperatury [oC] -5,0...100 (liniowa i nieliniowa funkcja dla wód ultraczytych i naturalnych zgodnie z EN 27 888, 
liniowa w zakresie 0,01%...3,00%/K, może być wyłączona)

Stałe K czujnika
ustalona: 0,01 cm-1

regulowana: 0,090...0,110 cm-1  0,250...25,000 cm-1

kalibracja: 0,450...0,500cm-1  0,800...1,200 cm-1

Model Opis Numer katalogowy
Muti 350i Sam miernik, bez wyposażenia. 252-2F40-110

Muti 350i SET 1 Miernik z zestawem do komunikacji z PC, osłoną gumową, walizką, elektrodą SenTix41, sondą ConOx-1,5, z wyposażeniem 
do konserwacji i kalibracji, zasilaczem, akumulatorami NiMH.

252-2F40-11420D

Muti 350i SET 2 Miernik z zestawem do komunikacji z PC, osłoną gumową, walizką, elektrodą SenTix81, sondą ConOx-1,5, z wyposażeniem 
do konserwacji i kalibracji, zasilaczem, akumulatorami NiMH.

252-2F40-11440D

Muti 350i SET 3 Miernik z zestawem do komunikacji z PC, osłoną gumową, walizką, elektrodą SenTix81, sondą LR325/01, z wyposażeniem 
do konserwacji i kalibracji, zasilaczem, akumulatorami NiMH.

252-2F40-114404

Muti 350i SET 4 Miernik z zestawem do komunikacji z PC, osłoną gumową, walizką, elektrodą SenTix41-3, sondą TetraCon325-3, 
z wyposażeniem do konserwacji i kalibracji, zasilaczem, akumulatorami NiMH.

252-2F40-114B02

Multi 350i SET 5 Wytrzymały i wodoszczelny przenośny miernik z interfejsem RS 232. W zestawie dodatkowo: walizka terenowa, elektroda 
SenTix 41-3, sonda ConOx-3, zasilacz/ładowarka, pakiet oprogramowania i okablowania do PC oraz akcesoria dodatkowe.

252-2F40-114B0E

Multi 350i SET 6 Miernik z zestawem do komunikacji z PC, osłoną gumową, walizką, elektrodą SenTix41-3, sondą CellOx-3, z wyposażeniem 
do konserwacji i kalibracji, zasilaczem, akumulatorami NiMH.

252-2F40-114B20

Multi 350i SET 7 Miernik z zestawem do komunikacji z PC, osłoną gumową, walizką, elektrodą SenTix41-3, sondą DurOx325-3, 
z wyposażeniem do konserwacji i kalibracji, zasilaczem, akumulatorami NiMH.

252-2F40-114B70

CZUJNIKI DWUPARAMETROWE CONOX

ConOx jest kombinowaną sondą, która umożliwia prowadzenie równoczesnych pomiarów przewodności, tlenu rozpuszczonego 
i temperatury, przy automatycznej korekcie zasolenia. Część konduktometryczna sondy ConOx opiera się na sprawdzonej technologii 
4-elektrodowej, która zapobiega niedokładnym wskazaniom spowodowanym trudnymi aplikacjami oraz zanieczyszczonymi próbkami. 
Część tlenowa sensora to galwaniczna sonda tlenowa umożliwiająca błyskawiczne rozpoczęcie pomiarów po czyszczeniu czy rege-
neracji, bez konieczności wcześniejszej polaryzacji. ConOx nie wymaga wielu czynności eksploatacyjnych i nadaje się znakomicie do 
wszystkich zastosowań w analizie wody, zarówno w laboratorium, jak i w terenie.

Materiał elektrody grafit
Materiał trzonka żywica epoksydowa/POM
Długość trzonka 145 mm
Stała czujnika K=0,475 cm-1

Zakres 1 μS/cm...2 S/cm
Zakres temperatury 0...50oC
Sonda tlenowa galwaniczna

Długość kabla  [m] Numer katalogowy
1,5 252-401010
3 252-401020
6 252-401030
10 252-401031
15 252-401032
20 252-401033

Multi 350i



www.alchem.com.pl www.alchem.com.pl 276

XII   PRZYRZĄDY POMIAROWE

ŁĄCZY NAS CHEMIA...

SONDY WIELOPARAMETROWE MPP 350

MPP 350 został zaprojektowany do pracy z  miernikiem Multi 350i. Niewielkich gabarytów sensor o  średnicy 41,5 mm 
i długości 290 mm posiada niezwykle szerokie pole możliwości zastosowań. MPP 350 pozwala na prowadzenie równo-
ległych pomiarów pH (lub potencjału Redox), tlenu rozpuszczonego, przewodności oraz temperatury, np. w  jeziorach, 
rzekach,  wodach morskich i brachicznych, wodach gruntowych oraz źródlanych, a dzięki niewielkim rozmiarom także w 2” 
otworach wiertniczych na głębokości do 100 m. Specjalna elektroda pH SensoLytR MPP-A (dostarczana osobno) zapewnia 
powtarzalne wyniki nawet przy niskiej przewodności. Czujnik konduktometryczny opiera się na sprawdzonej technologii 
4-elektrodowej, dzięki której możliwe są pomiary w bardzo szerokim zakresie od 1 μS/cm do 2 S/cm. MPP 350 jest dostęp-
na z 8 różnymi długościami kabla (maksymalnie 100 m).

Zakres

pH 4...12
nasycenie 0...600%

przewodność 1 μS/cm...2 S/cm
temperatura 0...50oC

Wymiary [mm] dł.=od 290 do 410; ø=41,5
Masa [g] 700

Materiał wykonania POM, stal szlachetna 1.4571, kabel PVC

Długość kabla [m] Numer katalogowy
3 252-401100
6 252-401110
10 252-401120
15 252-401130
25 252-401140
40 252-401141
60 252-401142
100 252-401143

MPP 350

WISKOZYMETRY 
WISKOZYMETRY UBBELOHDE’A 

Numer kapilary Stała K Zakres pomiaru lepkości 
mm2/s

Numer katalogowy Wiskozymetr Pinkiewicza stała K 
na życzenie Klienta 
Numer katalogowy: 955-WP1 0,01 2...10 955-WU/1

1C 0,03 6...30 955-WU/1C

1B 0,05 10...50 955-WU/1B Wiskozymetr Cannon-Fenske-Opaque stała K 
na życzenie Klienta
Numer katalogowy: 955-WCF

2 0,1 20...100 955-WU/2

2C 0,3 60...300 955-WU/

2B 0,5 100...500 955-WU/2B
Wiskozymetr U-rurka stała K 
na życzenie Klienta 
Numer katalogowy: 955-WU

3 1,0 200...1000 955-WU/3

3C 3,0 600...3000 955-WU/3C

3B 5,0 1000...5000 955-WU/3B

4 10,0 2000...10000 955-WU/4
Uchwyty do ww. wiskozymetrów 
wykonane z aluminium, wyposażone w śrubę dociskową 
z końcówką teflonową
Numer katalogowy: 955-UW

4C 30,0 6000...30000 955-WU/4C

4B 50,0 10000...50000 955-WU/4B

5 100,0 20000...10000 955-WU/5

WISKOZYMETRY SZKLANE UBBELOHDE’A 

• wg DIN 51562 część 1 oraz ISO/DIS 3105
• pojemność 15-20 ml, długość ok 290 mm
• z certyfikatem kalibracji producenta wg DIN 55 350 cz. 18 lub bez kalibracji do określenia lepkości względnej
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Typ 
z kalibracją

Typ bez 
kalibracji

Kapilara 
wg 
DIN

Kapilara 
wg 
ISO

Śednica
 wewn. 
kapilary 

[mm]

Stała
 K 

[mm2/s]

Zakres 
lepkości 
[mm2/s]

Numer katalogowy 
z kalibracją

Numer katalogowy 
bez kalibracji  

(do określania 
lepkości względnej)

DO POMIARÓW RĘCZNYCH
501 00 - 0 - 0,36 0,001 0,3-1 236-285400004 -
501 03 530 03 0c - 0,47 0,003 0,5-3 236-285400012 236-285400304
501 01 530 01 0a - 0,53 0,005 0,8-5 236-285400029 236-285400312
501 10 530 10 I I 0,63 0,01 1,2-10 236-285400037 236-285400329
501 13 530 13 Ic Ia 0,84 0,03 3-30 236-285400045 236-285400337
501 11 - Ia - 0,95 0,05 5-50 236-285400053 -
501 20 530 20 II II 1,13 0,1 10-100 236-285400061 236-285400345
501 23 530 23 IIc IIa 1,50 0,3 30-300 236-285400078 236-285400353
501 21 - IIa - 1,69 0,5 50-500 236-285400086 -
501 30 530 30 III III 2,01 1 100-1000 236-285400094 236-285400361
501 33 530 33 IIIc IIIa 2,65 3 300-3000 236-285400107 236-285400378
501 31 - IIIa - 3,00 5 500-5000 236-285400115 -
501 40 530 40 IV IV 3,60 10 1000-10000 236-285400123 236-285400386

DO POMIARÓW RĘCZNYCH LUB AUTOMATYCZNYCH (ZE STATYWEM AVS/SK-HV)
502 43 - Vc IVa 4,70 30 3000-30000 236-285400131 -
502 41 - IVa - 5,34 50 6000-30000 236-285400148 -
502 50 - - V 6,30 100 >10000 236-285400156 -

DO POMIARÓW AUTOMATYCZNYCH
532 00 - 0 - 0,36 0,001 0,3-1 236-285400164 -
532 03 - 0c - 0,47 0,003 0,5-3 236-285400201 -
532 01 - 0a - 0,53 0,005 0,8-5 236-285400218 -
532 10 - I I 0,63 0,01 1,2-10 236-285400226 -
532 13 - Ic Ia 0,84 0,03 3-30 236-285400234 -
532 11 - Ia - 0,95 0,05 5-50 236-285400172 -
532 20 - II II 1,13 0,1 10-100 236-285400242 -
532 23 - IIc IIa 1,50 0,3 30-300 236-285400259 -
532 21 - IIa - 1,69 0,5 50-500 236-285400189 -
532 30 - III III 2,01 1 100-1000 236-285400267 -
532 33 - IIIc IIIa 2,65 3 300-3000 236-285400275 -
532 31 - IIIa - 3,00 5 500-5000 236-285400197 -
532 40 - IV IV 3,60 10 1000-10000 236-285400283 -

VISCOCLOCK – DO AUTOMATYCZNEGO POMIARU CZASU PRZEPŁYWU PRZEZ KAPILARĘ

ViscoClock automatycznie mierzy czas przepływu przez kapilarę. ViscoClock wraz z kapilarą montuje się w łaźni 
i dokonuje pomiaru. Posiada RS232.

Zastosowanie do wiskozymetrów kapilarnych Schott:
• Ubbelohde,
• Micro-Ubbelohde,
• Micro-Ostwald.

Zakres pomiarowy [s] do 999,99
Dokładność [s] 0,01
Zakres pomiaru lepkości [cSt] 0,35...10000
Zasilanie [V] 230
Temp. pracy [oC] -40...+150
Zakres elementu pomiarowego [oC] 10...40
Numer katalogowy 236-285410938

Viscoclock

WISKOZYMETR KULOWY VISCO BALL WG HOPPLERA

Do pomiaru lepkości cieczy Newtonowskich, zgodny z normami DIN 53015 i ISO 12058.
Dostarczony z 6 różnymi kulkami pomiarowymi, termometrem kontrolnym (-1...+26oC, dokł. 0,1oC), zestawem do 
czyszczenia, instrukcją i protokołem kalibracyjnym.

Zakres lepkości [mPa*s] 0,5...105 
Zakres temperatury [oC] -20...+120
Powtarzalność lepiej niż 0,5 %
Numer katalogowy 477-V90000

Visco Ball
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WISKOZYMETRY ROTACYJNE FIRMY FUNGILAB

Proponujemy 4 wersje wiskozymetrów rotacyjnych: 
ALPHA, SMART, EXPERT, PREMIUM.
Wszystkie wrzeciona do wiskozymetrów, jak również same wiskozymetry FUNGILAB wykonane są według standardów ISO 2555 
oraz ISO 1652. Wrzeciona wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 316, posiadają indywidualne numery i mogą być 
w prosty sposób wymieniane.

SERIA  ALPHA

Podstawowy i ekonomiczny model do wykonywania szybkich i precyzyjnych pomiarów lepkości jednorodnych cieczy, past, 
kremów, farb, farmaceutyków i innych.

Serię ALPHA charakteryzuje:
• wyświetlacz graficzny z możliwością Auto Testu urządzenia z sygnalizacją akustyczną i wizualną,
• wyświetlane dane: ustawiona prędkość (rpm), wybrane wrzeciono (SP), odczytana lepkość (cP), zakres skali lepkości (%),  

temperatura (°C lub °F), gęstość (g/cm3, wprowadzane przez użytkownika),
• lepkość względna i absolutna, 
• funkcja AUTO-RANGE (alarm pracy poniżej 15% pełnej skali urządzenia),
• kalibracja użytkownika, 
• 18 ustawionych prędkości z zakresu.

Seria ALPHAModel ALPHA L ALPHA R ALPHA H
Zakres 20...2.000.000 100...13.000.000 200...106.000.000
Prędkość obr./min 0,3...100 0,3...100 0,3...100
Dokładność +/- 1,0% pełnej skali
Powtarzalność +/- 0,2%

Rozdzielczość
z adapterem do niskiej lepkości 0,01
<10.000 cP 0,1
>10.000 cP 1

Zasilanie 50 Hz [V] 230
Numer katalogowy* 477-V100003 477-V100002 477-V100001

* W dostawie: 6 modeli wrzecion w wersji H i R lub 4 modele wrzecion w wersji L, statyw na wiskozymetr oraz osłona wrzeciona.

Wyposażenie opcjonalne strona 280

SERIA SMART

Niezbędny w laboratoriach kontroli jakości i laboratoriach R&D. Umożliwia pomiar temperatury oraz 
transfer danych z urządzenia na komputer.

Serię SMART charakteryzuje:
• wyświetlacz graficzny z możliwością Auto Testu urządzenia z sygnalizacją akustyczną i wizualną,
• wyświetlane dane: ustawiona prędkość (rpm), wybrane wrzeciono (SP), odczytana lepkość 

(cP), zakres skali lepkości (%), temperatura (°C lub °F), gęstość (g/cm3, wprowadzane przez 
użytkownika),

• odczyt lepkości dynamicznej (cP lub mPas) lub kinetycznej (cSt),
• odczyt temperatury,
• funkcja AUTO-RANGE (alarm pracy poniżej 15% pełnej skali urządzenia),
• funkcje programowe: ustalanie wyznaczonego momentu obrotowego i zatrzymanie w momencie, 

gdy zostanie on osiągnięty, praca w wyznaczonym czasie, kalibracja użytkownika,
• interfejs USB,
• oprogramowanie rejestrujące dane w formacie EXCEL,
• 10 programów,
• 18 ustawianych prędkości z zakresu.

Seria SMART

Standardowe wrzeciona 
do modelu L

Standardowe wrzeciona 
do modelu R i H

Model SMART L
bez Pt100

SMART R
bez Pt100

SMART H
bez Pt100

SMART L 
z Pt100

SMART R
z Pt100

SMART H
z Pt100

Zakres 20...2.000.000 100...13.000.000 200...106.000.000 20...2.000.000 100...13.000.000 200...106.000.000
Prędkość obr/min 0,3...100
Dokładność +/- 1,0% pełnej skali
Powtarzalność +/- 0,2%

Rozdzielczość

z adapterem do 
niskiej lepkości 0,01

<10.000 cP 0,1
>10.000 cP 1

Zasilanie 50 Hz [V] 230
Numer katalogowy* 477-V200003 477-V200002 477-V200001 477-210003 477-210002 477-210001

* W dostawie: 6 modeli wrzecion w wersji H i R lub 4 modele wrzecion w wersji L, statyw na wiskozymetr, osłona wrzeciona, walizka, kabel USB oraz oprogramowanie reestrujące dane.

Wyposażenie opcjonalne strona 280
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Wyposażenie opcjonalne strona 280

SERIA EXPERT

Wersja wzbogacona o kilka funkcji niezbędnych do oznaczania lepkości jednorodnych próbek, zwiększona prędkość.

Serię EXPERT charakteryzuje:
• wyświetlacz graficzny z możliwością Auto Testu urządzenia z sygnalizacją akustyczną i wizualną,
• wyświetlane dane: ustawiona prędkość (rpm), wybrane wrzeciono (SP), odczytana lepkość (cP), zakres skali lepkości (%),  temperatura 

(°C lub °F), gęstość (g/cm3, wprowadzane przez użytkownika),
• odczyt lepkości dynamicznej (cP lub mPas) lub kinetycznej (cSt),
• odczyt temperatury,
• funkcja AUTO-RANGE (alarm pracy poniżej 15% pełnej skali urządzenia),
• funkcje programowe: ustalanie wyznaczonego momentu obrotowego i zatrzymanie w momencie, gdy zostanie on osiągnięty, praca 

w wyznaczonym czasie, zwiększone możliwości programowania, opcje użytkownika, rozbudowana klawiatura numeryczna,
• kalibracja użytkownika,
• interfejs USB,,
• oprogramowanie rejestrujące dane w formacie EXCEL,
• 10 programów,
• 54 ustawiane prędkości z zakresu.

Seria EXPERT

Model EXPERT L EXPERT R EXPERT H
Zakres 20...2.000.000 10...40.00.000 200...10.000.000
Prędkość obr/min 0,01...200
Dokładność +/- 1,0% pełnej skali
Powtarzalność +/- 0,2%

Rozdzielczość
z adapterem do niskiej lepkości 0,01
<10.000 cP 0,1
>10.000 cP 1

Zasilanie 50 Hz [V] 230
Numer katalogowy* 477-V300003 477-V300002 477-V300001

* W dostawie: 6 modeli wrzecion w wersji H i R lub 4 modele wrzecion w wersji L, statyw na wiskozymetr, osłona wrzeciona, walizka, kabel USB i oprogramowanie rejestrujące dane.

SERIA PREMIUM

Serię PREMIUM charakteryzuje:
• wyświetlacz graficzny z możliwością Auto Testu urządzenia z sygnalizacją akustyczną i wizualną
• wyświetlane dane: ustawiona prędkość (rpm), wybrane wrzeciono (SP), odczytana lepkość (cP), zakres 

skali lepkości (%), temperatura (°C lub °F), gęstość (g/cm3, wprowadzane przez użytkownika), status programu, 
model kalkulacji matematycznych, krzywe analityczne

• odczyt lepkości dynamicznej (cP lub mPas) lub kinetycznej (cSt)
• odczyt temperatury
• funkcja AUTO-RANGE (alarm pracy poniżej 15% pełnej skali urządzenia)
• funkcje programowe: ustalanie wyznaczonego momentu obrotowego i zatrzymanie w momencie, gdy zostanie 

on osiągnięty, praca w wyznaczonym czasie, zwiększone możliwości programowania, opcje użytkownika, 
rozbudowana klawiatura numeryczna, porównanie modelu matematycznego

• kalibracja użytkownika
• interfejs USB, Bluetooth
• oprogramowanie rejestrujące dane w formacie Exel
• 10 programów
• 2600 ustawianych prędkości z zakresu

Seria PREMIUM

Wyposażenie opcjonalne strona 280

Model PREMIUM L PREMIUM R PREMIUM H
Zakres 20...2.000.000 10...40.00.000 200...10.000.000
Prędkość obr/min 0,01...250
Dokładność +/- 1,0 % pełnej skali
Powtarzalność +/- 0,2 %

Rozdzielczość
z adapterem do niskiej lepkości 0,01
<10.000 cP 0,1
>10.000 cP 1

Zasilanie 50 Hz [V] 230
Numer katalogowy* 477-V400003 477-V400002 477-V400001

* W dostawie: 6 modeli wrzecion w wersji H i R lub 4 modele wrzecion w wersji L, statyw na wiskozymetr, osłona wrzeciona, walizka, kabel USB i oprogramowanie rejestrujące dane.
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO WISKOZYMETRÓW ROTACYJNYCH

APM
Adapter do małych objętości próbek z naczyniem przepływowym, bez wrzecion:
• komora pomiarowa ze stali nierdzewnej,
• możliwość łatwego demontażu i czyszczenia,
• naczynie przepływowe (płaszcz) – pozwala na termostatowanie próbki,
• objętość próbki 8-13,
• czujnik Pt100 (opcja).

APM/B
Adapter do małych objętości próbek bez naczynia przepływowego, bez wrzecion.

LCP
Adapter do pomiaru niskich lepkości od 1 cP, z naczyniem przepływowym, dostarczany z wrzecionem:
• komora pomiarowa ze stali nierdzewnej,
• możliwość łatwego demontażu i czyszczenia,
• naczynie przepływowe (płaszcz) – pozwala na termostatowanie próbki,
• objętość próbki 16-18,
• czujnik Pt100 (opcja).

LCP/B
Adapter do pomiaru niskich lepkości od 1 cP, bez naczynia przepływowego, dostarczany z  wrzecionem.

PRZYSTAWKA HELDAL
Lepkość substancji gęstszych, które ciężko „pływają” nie może być oznaczana standardowymi wrzecionami. W momencie gdy wrzeciono 
podczas pomiaru tworzy w próbce dziurę lub wolną przestrzeń dookoła, należy użyć przystawki HELDAL. Dostarczona w komplecie 
z silniczkiem, 6 wirnikami w kształcie T oraz walizką. LCP B

LCP

ACP B

APM

Nazwa Seria L Seria R Seria H Numer katalogowy
APM ● ● ● 477-V12010 
APM/B ● ● ● 477-V12010B 
LCP ● ● 477-V12013 
LCP/B ● ● 477-V12013B 
Zestaw wrzecion do APM i APM/B ● 477-V12600
Zestaw wrzecion do APM i APM/B ● 477-V12700
Zestaw 4 wrzecion do modelu L ● 477-V12400
Zestaw 6 wrzecion do modelu R/H ● ● 477-V12500
Wrzeciono do LCP ● ● 477-V12800
Walizka do przenoszenia ● ● ● 477-V10305
Przystawka HELDAL ● ● ● 477-V12014
Czujnik temperatury Pt100 do APM i APM/B do SMART, EXPERT, PREMIUM ● ● ● 477-V2001
Czujnik temperatury Pt100 do APM i APM/B do ALPHA i SMART ● ● ● 477-V10012
Oprogramowanie FUNGILAB DATA BOSS – do serii PREMIUM ● ● ● 477-V40020

STANDARDY LEPKOŚCI DO WISKOZYMETRÓW ROTACYJNYCH

Oleje silikonowe zgodne z ISO 17025. Dostarczane w opakowaniach 600 ml.

Lepkość (mP·s) 
w temp. 25°C

Numer katalogowy

RT5 4,972 477-V12Z10
RT10 9,972 477-V12Z14
RT 50 50,33 477-V12Z18
RT 75 76,33 477-V12Z20

RT 100 101,66 477-V12Z22
RT 250 244,1 477-V12Z23
RT 350 344,1 477-V12Z24
RT 500 501,9 477-V12Z26
RT 1000 1,019 477-V12Z30
RT 5000 5,094 477-V12Z34
RT 10000 10,061 477-V12Z36
RT 12500 12,309 477-V12Z38
RT 30000 30,240 477-V12Z42

RT 560000 60,586 477-V12Z46
RT 100000 99,565 477-V12Z50
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POMIARY BZT (BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU)

Oznaczenie biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT było i  jest jedną z  najważniejszych wielkości pomiarowych 
w gospodarce wodnej. Umożliwia określenie obciążenia wód i ścieków związkami rozkładanymi na drodze biologicznej. 

OXITOP I OXITOP CONTROL

WTW oferuje system OxiTop® – jedyny w swoim rodzaju, modułowy bezrtęciowy miernik, który nadaje się do 
pomiarów: 
• BZT,
• biologicznego rozkładu,
• zużycia tlenu,
• oddychania gleby,
• biogazu.

OxiTop wykorzystuje do pomiaru wartości BZT metodę manometryczną, gdzie redukcja tlenu w butelce prowadzi do 
zmiany ciśnienia, którą mierzy się za pomocą elektronicznego czujnika.

OxiTop charakteryzuje:
• nieskomplikowana obsługa,
• lepsza i wygodniejsza kontrola pomiarów
• zakres pomiarowy do 400 000 mg/l BZT (z kontrolerem OxiTop® Control OC 110)

OxiTop OxiTop Control OC 100 OxiTop Control OC 110

Aplikacja BZT rutynowe
BZT rutynowe

BZT standardowe

BZT rutynowe i standardowe, 
BZT niestandardowe, oddychanie/ 

zużycie, oddychanie gleby, 
biodegradacja, oznaczanie biogazu

Zakres BZT [mg/l] 0...4000 0...4000 0...400 000 
Pamięć wartości pomiarowych 5 dni 0,5h-99 dni 0,5h-99 dni
Pomiar ciśnienia - - 500-1350 hPa
Objętość próbki ustalona ustalona definiowalna

ZESTAWY DO OZNACZENIA BZT

KOMPLETNE ZESTAWY DLA 6 LUB 12 NACZYŃ POMIAROWYCH

Komplety zawierają wszystkie elementy niezbędne do wykonania pomiaru. Poszczególne zestawy wyposażone są odpowiednio 
do ich przeznaczenia i różnią się przede wszystkim platformą mieszającą, naczyniami pomiarowymi, kontrolerem i wyposażeniem 
do przygotowania próbek, np. przelewową kolbą pomiarową do zastosowania przy pomiarach BZT.

Oferowane systemy

• BZT OxiTop® IS 6/IS 12
OxiTop® Control 6/12

• Oddychanie gleby OxiTop® Control B6M/B6

• OECD /zastosowania aerobowe OxiTop® Control A6/A12
OxiTop® Control S6/S12

• Oznaczenia biogazu OxiTop® Control AN 6/AN 12

• Zastosowania mikrobiologiczne OxiTop® Control AN 6/AN 12
OxiTop® Control A6/A12

OxiTop OxiTop Control
Wyposażenie IS 6/IS 12 6/12 B6/B6M/B6M 2.5 A6/A12 S6/S12 AN6/AN12

Naczynia, kołczany, adaptery
Butelka 

brązowa 510 ml 
z kołczanem

Butelka 
brązowa 510 ml 

z kołczanem

Butelka duran 500 ml/ 
naczynie 1,0 l/ naczynie 

2,5 l; adapter

Naczynie 1000 ml/ 
naczynie 250 ml; 

adapter

Butelka 
brązowa 510 ml 

z kołczanem

Naczynie 1000 ml/ 
naczynie 250 ml; 

adapter
Ilość 6 / 12 6 / 12 6 / 6 / 6 6 / 12 6 / 12 6 / 12
Typ główek OxiTop OxiTop-C OxiTop-C OxiTop-C OxiTop-C OxiTop-C
Podstawa mieszająca IS 6 / IS 12 IS 6 / IS 12 - IS 6-Var / IS 12 IS 6 / IS 12 IS 6-Var / IS 12
Kontroler - OC 100 OC 110 OC 110 OC 110 OC 110
Kabel+oprogramowanie - - ● ● ● ●
Absorbent CO2 ● ● ● ● ● ●
Inhibitor nitryfikacji ● ● - ● ● ●
Kolba przelewowa 164 / 432 ml 164 / 432 ml - - - -
Pałeczki mieszające 6 / 12 6 / 12 - 6 / 12 6 / 12 6 / 12
Pręt do wyjmowania 
pałeczek ● ● - ● ● ●
Bloczek arkuszy 
kalkulacyjnych ● ● - - - -
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OxiTop IS 12

OxiTop Control 12

OxiTop IS 6, IS 12

Oznaczanie BZT przy pomocy OxiTop bazuje na pomiarze ciśnienia w zamkniętym układzie: mikroorganizmy znajdujące się w próbce 
zużywają tlen i produkują przy tym CO2, absorbowany przez NaOH. Powstaje podciśnienie, które jako wartość pomiarowa koreluje bez-
pośrednio z mg/l BZT. Główki OxiTop (zielone i żółte dla rozróżnienia dopływu/odpływu) posiadają funkcję AutoTemp: kiedy temperatura 
próbki jest za niska, start pomiaru zostaje automatycznie wstrzymany, dopóki temperatura się nie ustabilizuje.

DANE TECHNICZNE GŁÓWEK OxiTop

Zasada pomiaru manometryczna przy pomocy czujnika 
ciśnienia

Mierzony parametr BZTn
Zakres pomiarowy 0...40 cyfr (jednostek)
Dokładność +/- 1 cyfra 
Zakres ciśnienia 500...1350 hPa
Pamięć Dla BZT5; 1 wartość dziennie

Temperatura odniesienia przechowywanie: -25...+65°C
pomiar: +5...+50°C

Wymiary wysokość= 70 mm, ø=70 mm

Model Opis Numer katalogowy

OxiTop IS 6 Kompletny zestaw dla 6 stanowisk pomiarowych, z podstawą mieszającą IS 6, z zasilaniem sieciowym i 6 główkami OxiTop oraz 
innymi akcesoriami.

252-208210

OxiTop IS 12-6 Kompletny zestaw dla 6 stanowisk pomiarowych, z podstawą mieszającą IS 12, umożliwiającą późniejszą rozbudowę układu o kolejne 
6 stanowisk, z zasilaniem sieciowym i 6 główkami OxiTop oraz innymi akcesoriami.

252-208212

OxiTop IS 12 Kompletny zestaw dla 12 stanowisk pomiarowych, z podstawą mieszającą IS 12, z zasilaniem sieciowym i 12 główkami OxiTop oraz 
innymi akcesoriami.

252-208211

OxiTop Control 6, Control 12

System OxiTop Control wyposażony jest w programowe sterowanie funkcjami i interfejs na podczerwień, umożliwiający 
komunikację główek pomiarowych z poręcznym kontrolerem bezprzewodowym OC 100. Łącze to umożliwia obsługę jednocześnie 
100 główek pomiarowych, start pomiaru, zapamiętywanie danych i ich analizę w postaci graficznej na dużym wyświetlaczu. 
Kabel AK-540/B (nr zam. 252-902842) i program komunikacyjny Achat OC (nr zam. 25-208990) umożliwiają transfer danych 
na PC i dalszą ich obróbkę. Specjalny kontroler OC 110, w połączeniu z resztą systemu OxiTop Control S6/S12, jest idealnym 
rozwiązaniem gdy oprócz standardowych pomiarów BZT wymagane są inne oznaczenia.

Model Opis Numer katalogowy

OxiTop Control 6
Kompletny zestaw dla 6 stanowisk pomiarowych, z kontrolerem OC 100 i podstawą mieszającą IS 6, z zasilaniem sieciowym 
i 6 główkami OxiTop-C, butelkami na próbki, 6 gumowymi kołczanami i 6 magnetycznymi pałeczkami mieszającymi 
i dalszymi akcesoriami.

252-208201

OxiTop Control 12
Kompletny zestaw dla 12 stanowisk pomiarowych, z kontrolerem OC 100 i podstawą mieszającą IS 12, z zasilaniem  
sieciowym i 12 główkami OxiTop-C, 12 butelkami na próbki, 12 gumowymi kołczanami i 12 magnetyczymi pałeczkami 
mieszającymi i dalszymi akcesoriami.

252-208204

OxiTop Control  S6/S12 Kompletny zestaw do specjalnych zastosowań z kontrolerem OC110 i oprogramowaniem. na zapytanie

DANE TECHNICZNE GŁÓWEK OxiTop - C
Zasada pomiaru manometryczna przy pomocy czujnika ciśnienia
Mierzony parametr BZTn

Zakres pomiarowy 500...1350 hPa
Dokładność +/- 1 % mierzonej wartości +/- 1 hPa
Zasilanie Litowe baterie 280 mAh, 2 x CR2430

Temperatura odniesienia przechowywanie: -25...+65°C
pomiar: +5...+50°C

Wymiary wysokość= 70 mm, ø=70 mm
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WAGI PRECYZYJNE SERII PS/C

Poziom standardowy – PS/C1 / PS/C2:
• wagi PS posiadają 12-klawiszową elewację membranową, 
• podświetlany wyświetlacz LCD,
• szalka w tych wagach ma wymiar 128 x 128 oraz 195 x 195 mm. (wagi z szalką 128 x 128 mm zaopatrzone są 

w szklaną osłonę szalki zabezpieczającą ładunek ważony przed ewentualnymi podmuchami), 
• wagi posiadają system kalibracji zewnętrznej,
• każda waga posiada standardowo RS 232 oraz możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza,
• procedura kontrolna GLP dla tych wag ma postać raportu z kalibracji wagi i szablon ten nie jest modyfikowalny,
• wagi posiadają możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe), 
• zasilanie 50-60 Hz, 110-230 V,
• dodatkowe aplikacje: liczenie sztuk, wyznaczanie gęstości, odchyłki procentowe, doważanie. 
Seria PS/C1 to wagi nielegalizowane, posiadają dostępne urządzenie adjustacyjne. Kalibracja zewnętrzna. 
Wymagany odważnik kalibracyjny.
Seria PS/C2 to wagi legalizowane, posiadają dostępne urządzenie adjustacyjne. Kalibracja wewnętrzna 
automatyczna.

WAGI

Obciążenie 
maksymalne [g]

Dokładność 
odczytu [mg]

Powtarzalność 
[mg] 

Liniowość 
[mg]

Wymiary szalki  
[mm]

Czas 
stabilizacji [s]

Masa 
[kg] Numer katalogowy

PS 200/2000/C/1* 200/2000 1/10 1/10 +/- 2/10

128 x 128

2/1,5 3,3/5,2 415-PS200/2000/C/1
PS 110/C/1* 110 1 1 +/- 2 2

3,2/5,1

415-PS110/C/1
PS 210/C/1* 210 1 1 +/- 2 2 415-PS210/C/1
PS 360/C/1 360 1 1 +/- 2 2 415-PS360/C/1
PS 510/C/1 510 1 1 +/- 2 2 415-PS510/C/1
PS 750/C/1 750 1 1,5 +/- 3 2 415-PS750/C/1
PS 1000/C/1 1000 1 1,5 +/- 3

195 x 195

2

3,2/5,1 
3,4/5,3

415-PS1000/C/1
PS 1200/C/1* 1200 10 10 +/- 20 1,5 415-PS1200/C/1
PS 2100/C/1* 2100 10 10 +/- 20 1,5 415-PS2100/C/1
PS 3500/C/1 3500 10 10 +/- 20 1,5 415-PS3500/C/1
PS 4500/C/1 4500 10 10 +/- 20 1,5 415-PS4500/C/1
PS 6000/C/1 6000 10 15 +- 30 1,5 415-PS6000/C/1
PS 8000/C/1 8000 10 15 +- 30 1,5 415-PS8000/C/1

*Wagi legalizowane dwuetapowo (kalibracja zewnętrzna niedostępna).

Obciążenie 
maksymalne [g]

Dokładność 
odczytu [mg]

Powtarzalność 
[mg] 

Liniowość 
[mg]

Wymiary szalki  
[mm]

Czas stabiliza-
cji [s]

Masa 
[kg] Numer katalogowy

PS 200/2000/C/2* 200/2000 1/10 1/10 +/- 2/10

128 x 128

2/1,5 4,3/6,2 415-PS200/2000/C/2
PS 210/C/2* 210 1 1 +/- 2 2

3,/5,4
415-PS210/C/2

PS 360//2* 360 1 1 +/- 2 2 415-PS360//2
PS 600/C/2* 600 1 1 +/- 3 2

3,7/5,6
415-PS600/C/2

PS 750/C/2 750 1 1 +/- 3 2 415-PS750/C/2
PS 1000/C/2 1000 1 1 +/- 3 2 415-PS1000/C/2
PS 1200/C/2* 1200 10 10 +/- 20

195 x 195

2 4,3/6,2 415-PS1200/C/2
PS 2100/C/2* 2100 10 10 +/- 20 1,5 4/5,9 415-PS2100/C/2
PS 3500/C/2* 3500 10 10 +/- 20 1,5

4,6/6,5
415-PS3500/C/2

PS 4500/C/2* 4500 10 10 +/- 20 1,5 415-PS3500/C/2
PS 6000/C/2* 6000 10 15 +/- 30 1,5 415-PS 6000/C/2

*Wagi legalizowane dwuetapowo (kalibracja zewnętrzna niedostępna).

PS C1

PS C2

Wyposażenie opcjonalne

• stół antywibracyjny
• drukarka termiczna
• drukarka igłowa
• szafka przeciwpodmuchowa
• program komputerowy
• zestaw do wyznaczania gęstości ciał stał stałych i cieczy
• zasilacz ZR-02

• stelaż do ważenia ładunków pod wagą
• odważnik kalibracyjny
• wzorzec masy
• walizka do wagi
• przewód antystatyczny
• konwerter RS323-RS485
• przewód RS 232 (waga-komputer, waga-drukarka)
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PS /X

WAGI PRECYZYJNE SERII PS/X

Wagi PS/X to nowy typoszereg wag precyzyjnych z graficznym wyświetlaczem. 
Konstrukcja elektroniczna i mechaniczna wag jest bardzo zbliżona do wag PS. 
• posiadają one 12-przyciskową klawiaturę membranową, dzięki czemu obsługa wagi jest 

bardziej przystępna dla użytkownika, wręcz intuicyjna  
• wszystkie wagi posiadają system kalibracji wewnętrznej (poza wagą PS 8000/X  

posiadającą kalibrację zewnętrzną)
• wyposażone są standardowo w RS 232, PS2 do podłączenia zewnętrznej klawiatury oraz 

możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza
• procedura kontrolna GLP dla tych wag ma postać standardowego raportu z kalibracji lub 

wydruku swobodnie modyfikowalnego
• można ustawić nazwy użytkownika, projektu, włączyć lub wyłączyć wydruk czasu, daty, 

użytkownika, projektu, numeru fabrycznego wagi i ramek wydruku
• wagi posiadają możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym
• aplikacje dodatkowe: liczenie sztuk, dozowanie ważenie zwierząt, wyznaczanie gęstości, 

doważanie, odchyłki procentowe, statystyki receptury  

WAGI PRECYZYJNE SERII WTB

Wagi WTB przeznaczone są do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy 
w warunkach laboratoryjnych:
• mogą być również używane w miejscach pozbawionych dostępu do zasilania sieciowego 

(230 V), gdyż standardowo są wyposażone w wewnętrzny akumulator,
• wagi posiadają szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej,
• złącze RS 232 oraz podświetlany wyświetlacz LCD gwarantujący dobrą czytelność 

wyniku,
• dodatkowe aplikacje: liczenie sztuk, odchyłki procentowe, ważenie zwierząt, sumowanie  

ważeń, doważanie, zatrzask maksymalnego wskazania.

Obciążenie 
maksymalne [g]

Dokładność odczytu 
[g]

Powtarzalność 
[g]

Liniowość 
[g]

Wymiar szalki 
[mm]

Masa 
[kg]

Numer 
katalogowy

WTB 200 200 0,001 0,003 +/- 0,003 125 x 145
 ø 115

1,1/2
415-WTB200

WTB 2000 2000 0,01 0,03 +/- 0,03 415-WTB2000

WTB 2000

WTB 200

Obciążenie 
maksymalne [g]

Dokładność 
odczytu [m]

Powtarzalność 
[g] 

Liniowość 
[m]

Wymiary 
szalki  [mm]

Czas 
stabilizacji [s]

Masa
 [kg] Numer katalogowy

PS 
200/2000/X

200/2000 0,001/0,01 0,001/0,01 +/- 0,002/0,01

128 x 128 2

5/7,1 415-PS200/2000/X

PS 250/X 250 0,001 0,001 +/- 0,002 4,1/6 415-PS250/X
PS 450/X 450 0,001 0,001 +/- 0,002

4,4/6,3
415-PS450/X

PS 750/X 750 0,001 0,0015 +/- 0,003 415-PS750/X
PS 1000/X 1000 0,001 0,0015 +/- 0,003 415-PS1000/X
PS 1500/X 1500 0,01 0,01 +/- 0,02

195 x 195 1,5 5/7,1

415-PS1500/X
PS 12500/X 2500 0,01 0,01 +/- 0,02 415-PS12500/X
PS 4500/X 4500 0,01 0,01 +/- 0,02 415-PS4500/X
PS 6000/X 6000 0,01 0,015 +/- 0,03 415-PS6000/X
PS 8000/X 8000 001 0,015 +/- 0,03 415-PS8000/X

Wyposażenie opcjonalne

• stół antywibracyjny
• drukarka termiczna
• drukarka igłowa
• szafka przeciwpodmuchowa
• program komputerowy
• zestaw do wyznaczania gęstości ciał stał stałych i cieczy
• zasilacz ZR-02

• stelaż do ważenia ładunków pod wagą
• odważnik kalibracyjny
• wzorzec masy
• walizka do wagi
• przewód antystatyczny
• konwerter RS323-RS485
• przewód RS 232 (waga-komputer, waga-drukarka)

Wyposażenie opcjonalne

• stół antywibracyjny
• drukarka termiczna
• drukarka igłowa
• szafka przeciwpodmuchowa
• program komputerowy
• zestaw do wyznaczania gęstości ciał stał stałych i cieczy
• zasilacz ZR-02

• stelaż do ważenia ładunków pod wagą
• odważnik kalibracyjny
• wzorzec masy
• walizka do wagi
• przewód antystatyczny
• konwerter RS323-RS485
• przewód RS 232 (waga-komputer, waga-drukarka)
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WAGI PRECYZYJNE SERII PS/2Y

Wagi PS/2Y są odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku dotyczące prostoty obsługi, jak 
i maksymalnego zautomatyzowania procesu ważenia.
• automatyczna kalibracja wewnętrzna, działającą z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu 

czasu zapewnia dokładność wykonywanych pomiarów
• nowoczesny elektroniczny moduł wagowy z kolorowym wyświetlaczem graficznym 5,7" (z panelem 

dotykowym) posiada intuicyjne w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie
• czujniki podczerwieni 
• poziomiczka elektroniczna 
• wymiana danych (port USB) 
• interfejs komunikacyjny (Ethernet, RS 232, 2 x USB, dodatkowy wyświetlacz)

WAGI ANALITYCZNE SERII AS

Dokładność wagi oraz rzetelność pomiarów jest zapewniona przez automatyczną kalibrację 
wewnętrzną, działającą z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu. 
• podświetlany wyświetlacz typu LCD 
• procedura kontrolna GLP dla tych wag ma postaci raportu z kalibracji wagi i szablon ten jest stały 
• posiadają możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym 
• duża komora ważenia z odsuwanymi bocznymi szybami oraz ruchomą szybą górną 

Obciążenie 
maksymalne [g]

Dokładność 
odczytu [mg]

Powtarzalność
 [g] 

Liniowość
 [g]

Wymiary 
szalki  [mm]

Czas 
stabilizacji [s]

Masa
 [kg] Numer katalogowy

PS 200/2000/2Y 200/2000 1/10 0,001/0,01 +/- 0,002/0,01

128 x 128

2/1,5 5,7/7,7 415-PS200/2000/2Y
PS 250/2Y 250 1 0,001 +/- 0,002 2 4,9/6,9 415-PS250/2Y
PS 450/2Y 450 1 0,001 +/- 0,002 2 5,1/7,1 415-PS450/2Y
PS 600/2Y 600 1 0,0015 +/- 0,003 2 5,2/7,2 415-PS600/2Y
PS 750/2Y 750 1 0,0015 +/- 0,003 2 5,2/7,2 415-PS750/2Y
PS 1000/2Y 1000 1 0,0015 +/- 0,003 2 5,7/7,7 415-PS1000/2Y
PS 1500/2Y 1500 10 0,01 +/- 0,02

195 x 195
1,5 5,8/7,8 415-PS1500/2Y

PS 2500/2Y 2500 10 0,01 +/- 0,02 1,5 5,8/7,8 415-PS2500/2Y
PS 4500/2Y 4500 10 0,01 +/- 0,02 1,5 5,8/7,8 415-PS6000/X

PS /2Y

AS

Obciążenie 
maksymalne [g]

Dokładność 
odczytu [mg]

Powtarzalność 
[mg] 

Liniowość
 [mg]

Średnica 
szalki  [mm]

Czas 
stabilizacji [s]

Masa
 [kg] Numer katalogowy

AS 
60/220/C/2 60/220 0,01/0,1 0,04/0,1 +/- 0,07/0,2 70 6/3,5 5,6/8,3 415-AS60/220/C/2

AS 110/C/2 110 0,1 0,1 +/- 0,2

85

3,5 5,5/8,2 415-AS110/C/2
AS 160/C/2 160 0,1 0,1 +/- 0,2 3,5 5,6/8,3 415-AS160/C/2
AS 220/C/2 220 0,1 0,1 +/- 0,2 3,5 5,6/8,3 415-AS220/C/2
AS 310/C/2 310 0,1 0,1 +/- 0,3 3,5 5,6/8,3 415-AS310/C/2

Wyposażenie opcjonalne

• stół antywibracyjny
• drukarka termiczna
• drukarka igłowa
• szafka przeciwpodmuchowa
• program komputerowy
• zestaw do wyznaczania gęstości ciał stał stałych i cieczy
• zasilacz ZR-02

• stelaż do ważenia ładunków pod wagą
• odważnik kalibracyjny
• wzorzec masy
• walizka do wagi
• przewód antystatyczny
• konwerter RS323-RS485
• przewód RS 232 (waga-komputer, waga-drukarka)

Wyposażenie opcjonalne

• stół antywibracyjny
• drukarka termiczna
• drukarka igłowa
• szafka przeciwpodmuchowa
• program komputerowy
• zestaw do wyznaczania gęstości ciał stał stałych i cieczy
• zasilacz ZR-02

• stelaż do ważenia ładunków pod wagą
• odważnik kalibracyjny
• wzorzec masy
• walizka do wagi
• przewód antystatyczny
• konwerter RS323-RS485
• przewód RS 232 (waga-komputer, waga-drukarka)
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Wyposażenie opcjonalne

• stół antywibracyjny
• drukarka termiczna
• drukarka igłowa
• szafka przeciwpodmuchowa
• program komputerowy
• zestaw do wyznaczania gęstości ciał stał stałych i cieczy
• zasilacz ZR-02

• stelaż do ważenia ładunków pod wagą
• odważnik kalibracyjny
• wzorzec masy
• walizka do wagi
• przewód antystatyczny
• konwerter RS323-RS485
• przewód RS 232 (waga-komputer, waga-drukarka)

WAGI ANALITYCZNE SERII XA/2X ORAZ XA/2Y

Wagi XA/2X są wyposażone w  duży podświetlany wyświetlacz graficzny z  rozbudowanym menu, 
12-przyciskową klawiaturę membranową, dużą komorę ważenia z odsuwaną szybą górną oraz szybami 
bocznymi. Aplikacje dodatkowe: liczenie sztuk, dozowanie, ważenie zwierząt, wyznaczanie gęstości, 
doważanie, odchyłki procentowe, statystyki, receptury, korekcja gęstości powietrza, procedury GLP, 
 ważenie podszalkowe.
Z kolei seria wag analitycznych XA/2Y zaprojektowana została w oparciu o nową elektronikę i najnowo-
cześniejsze rozwiązania technologiczne. 
Wagi XA/2Y posiadają przestronną komorę ważenia z  automatycznie otwieranymi przeszklonymi 
drzwiami. Sterowanie wag XA/2Y realizowane jest za pomocą nowoczesnego elektronicznego modułu 
wagowego z kolorowym 5,7” wyświetlaczem graficznym z panelem dotykowym. 
Dokładność obu serii jest gwarantowana przez automatyczną kalibrację wewnętrzną, działającą 
z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu. Seria posiada dodatkowo funkcję autotestu 
i sensory podczerwieni.

WAGI ANALITYCZNE SERII AS/X RAZ AS/2Y

Seria AS/X posiada duży podświetlany wyświetlacz graficzny, natomiast sterowanie wag AS/Y 
 realizowane jest za pomocą nowoczesnego elektronicznego modułu wagowego z kolorowym 5,7” 
wyświetlaczem graficznym z  panelem dotykowym. Aplikacje dodatkowe: liczenie sztuk, dozowa-
nie, ważenie zwierząt, wyznaczanie gęstości, doważanie, odchyłki procentowe, statystyki, receptury, 
korekcja gęstości powietrza, procedury GLP, ważenie podszalkowe. Seria AS/2Y posiada dodatkowo 
funkcję autotestu i sensory podczerwieni. 

XA/2X

AS/2Y

AS/X

Obciążenie 
maksymalne [g]

Dokładność 
odczytu [mg]

Powtarzalność 
[mg] **

Liniowość 
[mg]

Średnica 
szalki  [mm]

Czas stabilizacji
 [s] Numer katalogowy

XA 52/2* 52 1 0,025 +/- 0,06
85

5 415-XA52/2*
XA 110/2* 100 1 0,02 +/- 0,07 5 415-XA110/2*
XA 82/220/2* 82/220 1 0,02/0,08 +/- 0,06/0,2 5/3 415-XA 82/220/2*
XA 100/2* 100 10 0,08 +/- 0,2

100

3 415-XA100/2*
XA 160/2* 160 10 0,08 +/- 0,2 3 415-XA160/2*
XA 220/2* 220 10 0,08 +/- 0,2 3 415-XA220/2*
XA 310/2* 310 10 0,08 +/- 0,3 3 415-XA310/2*

* W zależności od wybranej serii należy dodać X lub Y.
**Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawień obciążenia.

XA/2Y

Obciążenie maksy-
malne [g]

Dokładność 
odczytu [mg]

Powtarzalność 
[mg] 

Liniowość
 [mg]

Średnica 
szalki  [mm]

Czas stabilizacji 
AS/X / AS/2Y

[s]
Numer katalogowy

AS 110/* 110 0,1 0,1 +- 0,2

85 3/2

415-AS110/*
AS 160/* 160 0,1 0,1 +- 0,2 415-AS160/*
AS 220/* 220 0,1 0,1 +- 0,2 415-AS220/*
AS 310/* 310 0,1 0,1 +- 0,3 415-AS310/*
AS 510/2Y 510 0,1 0,1 +- 0,4 415-AS510/2Y

* W zależności od wybranej serii należy dodać X lub 2Y.

Wyposażenie opcjonalne

• stół antywibracyjny
• drukarka termiczna
• drukarka igłowa
• szafka przeciwpodmuchowa
• program komputerowy
• zestaw do wyznaczania gęstości ciał stał stałych i cieczy
• zasilacz ZR-02

• stelaż do ważenia ładunków pod wagą
• odważnik kalibracyjny
• wzorzec masy
• walizka do wagi
• przewód antystatyczny
• konwerter RS323-RS485
• przewód RS 232 (waga-komputer, waga-drukarka)
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WAGI ANALITYCZNE I PRECYZYJNE FIRMY OHAUS
WAGI SERII PIONEER

Wagi analityczne i precyzyjne Seria PA  firmy Ohaus zostały stworzone do prowadzenia 
rutynowych operacji ważenia w laboratoriach, przemyśle oraz w szkolnictwie.
Serię charakteryzuje:
• poziomica umieszczona z przodu
• trzy poziomy filtracji i ustawianie zakresu śledzenia punktu zerowego umożliwiają dostrojenie czułości 

wagi do warunków otoczenia
• różnorodność opcji – dokładność jest zapewniona dzięki opcji kalibracji wewnętrznej
• dostępne są również modele wag z legalizacją
• interfejs RS232
• hak do ważenia podłogowego
• aplikacje – ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe

WAGI SERII EXPLORER

Serię tę charakteryzuje najwyższa jakość pomiarów i najbardziej zaawansowane technicznie 
rozwiązania:
• kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o wysokiej rozdzielczości  z graficznymi ikonami,
• programowalne wielofunkcyjne sensory bezdotykowe, 
• wielofunkcyjne tryby pracy z biblioteką pamięci do przechowywania osobistych ustawień aplikacji,
• aplikacje – ważenie, licznie sztuk, ważenie procentowe, ważenie dynamiczne, ważenie kontrolne, 

dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie 
wskazania max., wycena składników, regulacja pipet,

• 2 porty komunikacyjne – UBS, RS232 oraz trzeci – opcjonalnie(Ethernet lub kolejne RS232),
• modułowa konstrukcja wyświetlacza,
• możliwość wyboru trybów pracy i automatycznego wydruku danych,
• hak do ważenia podłogowego.

Akcesoria dodatkowe na stronie 290

CMYK Color Values:

.39% Cyan (C)
99.22% Magenta (M)
61.57% Yellow (Y)
0% Black (K)

Logo Color: PMS199C

RGB Color Values:

237 Red (R)
23 Green (G)
79 Blue (B)

Web Safe RGB Values:

ED Red (R)
17 Green (G)
4F Blue (B)

PIONEER

EXPLORER

EXPLORER

Zakres 
[g] Odczyt e** ø szalki 

[mm]
Kalibracja 

wewn. Legalizacja Numer katalogowy

ANALITYCZNE
PA 114CM/1* 110 0,1 mg 1 mg 90 ● ● 961-80252803
PA 214CM/1* 210 0,1 mg 1 mg 90 ● ● 961-80252807

PRECYZYJNE
PA 213CM/1* 210 1 mg 10 mg 120 ● ● 961-80252811
PA 413CM/1* 410 1 mg 10 mg 120 ● ● 961-80252815
PA 512CM/1* 510 0,01 g 0,1 g 180 ● ● 961-80252819
PA 2102CM/1* 2100 0,01 g 0,1 g 180 ● ● 961-80252823

PA 4102CM/1* 4100 0,01 g 0,1 g 180 ● ● 961-80252827

PA  4101CM/1* 4100 0,1 g 0,1 g 180 ● ● 961-80252831

*Dostępne również wagi bez kalibracji wewnętrznej i bez legalizacji – szczegółowe informacje w naszych biurach handlowych.
**Dotyczy wag z legalizacją. 

Zakres [g] Odczyt e** Szalka [mm] Legalizacja Numer katalogowy
ANALITYCZNE

EX 124 120 0,1 mg -

ø 90

961-83021331
EX 224M* 220 0,1 mg 1 mg ● 961-83021333

EX 324M* 320 0,1 mg 1 mg ● 961-83021336
PRECYZYJNE

EX 223 220 1 mg -

ø 130

961-83021341
EX 423M* 420 1 mg 0,01 g ● 961-83021343
EX 623 620 1 mg - 961-83021348
EX 1103M* 1100 1 mg 0,01 g ● 961-83021351
EX 2202 2200 0,01 g -

190x200

961-83021356
EX 4202M* 4200 0,01 g 0,1 g ● 961-83021358
EX 6202 6200 0,01 g - 961-83021360
EX 10202M* 10200 0,01 g 0,1 g ● 961-83021363
EX 6201 6200 0,1 g - 961-83021361
EX 10201M* 10200 0,1 g 0,1 g ● 961-83021366

*Dostępne również wagi bez legalizacji – szczegółowe informacje w naszych biurach handlowych.
**Dotyczy wag z legalizacją.
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NV - LED 

NV - LCD

WAGI SERII NAVIGATOR

Wielofunkcyjna waga przenośna z bezdotykowym sterowaniem. Serię charakteryzuje:
• szeroki zakres modeli – 3 rodzaje obudowy,
• dwa wielofunkcyjne bezdotykowe sensory,
• dwa rodzaje wyświetlaczy do wyboru – LCD lub LED,
• interfejs USB, RS232, Ethernet,
• aplikacje – ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, sumowanie, zatrzymanie wyniku. CMYK Color Values:

.39% Cyan (C)
99.22% Magenta (M)
61.57% Yellow (Y)
0% Black (K)

Logo Color: PMS199C

RGB Color Values:

237 Red (R)
23 Green (G)
79 Blue (B)

Web Safe RGB Values:

ED Red (R)
17 Green (G)
4F Blue (B)

XL-LCD 

XT - LCD

NAVIGATOR NV

Wyświetlacz* Zakres [g] Odczyt [g] e** [g] Szalka [mm] Legalizacja Numer katalogowy
NV 212* LCD 210 0,01 -  ø 210 961-83032290
NV 311M* LCD 310 0,1 0,1  ø 210 ● 961-83032302
NV 511* LCD 510 0,1 -

190 x 138

961-83032292
NV 1101* LCD 1100 0,1 - 961-83032294
NV 2101* LCD 2100 0,1 - 961-83032296
NV 
3100M* LCD 3100 1 1 ● 961-83032304

NV 4101* LCD 4100 0,2 - 961-83032298
NV 5101* LCD 5100 0,5 - 961-83032300

* Dostępne również wagi z wyświetlaczem LED – szczegółowe informacje w naszych biurach handlowych.
** Dotyczy wag z legalizacją.

NAVIGATOR XL

Wyświetlacz* Zakres Odczyt [g] e** [g] Szalka [mm] Numer katalogowy
NVL 511* LCD 510 g 0,1 -

194 x 203

961-83032290
NVL 1101* LCD 1100 g 0,1 0,1 961-83032302
NVL 2101* LCD 2100 g 0,1 - 961-83032292
NVL 5101* LCD 5100 g 0,5 - 961-83032294
NVL 10000* LCD 10 kg 1 - 961-83032296
NVL 20000* LCD 20 kg 1 1 961-83032304

*Dostępne również wagi z wyświetlaczem LED – szczegółowe informacje w naszych biurach handlowych.
** Dotyczy wag z legalizacją.

NAVIGATOR XT

Wyświetlacz* Zakres Odczyt [g] e** [g] Szalka [mm] Legalizacja Numer katalogowy
NVT 1601* LCD 1600 g 0,1 -

230 x 174

961-83032010
NVT 1601M* LCD 1600 g 0,5 0,5 ● 961-83032030
NVT 3201* LCD 3200 g 0,2 - 961-83032014
NVT 3200M* LCD 3200 g 1 1 ● 961-83032034
NVT 6401* LCD 6400 g 0,5 - 961-83032018
NVT 
6400M* LCD 6400 g 2 2 ● 961-83032038

NVT 10001* LCD 10 kg 0,5 - 961-83032022
NVT 16000* LCD 16 kg 1 - 961-83032026
NVT 
16000M* LCD 16 kg 5 5 ● 961-83032044

* Poza wymienionymi w tabeli, dostępne są również wagi z wyświetlaczem LED, a także wagi nielegalizowane – szczegółowe informacje w naszych biurach handlowych.
**Dotyczy wag z legalizacją.

Akcesoria dodatkowe na stronie 290
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WAGI SERII DISCOVERY

Profesjonalne analityczne aplikacje z odczytem 0,01 mg. Serię charakteryzuje:
• mechanizm pomiarowy umieszczony z tyłu,
• zaawansowana automatyczna kalibracja AutoCal,
• dwuliniowy podświetlany wyświetlacz LCD z oprogramowaniem SmarText,
• port RS232,
• zintegrowany podwieszany hak,
• aplikacje – ważenie, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie procentowe, sumowanie, ważenie 

dynamiczne, kalibracja pipet, wyznaczanie gęstości, statystyki, wyznaczanie wartości maksymalnej.

Zakres
  [g]

Odczyt
 [g]

e** 
[mg]

Szalka 
[mm] Legalizacja Kalibracja 

wewn. Numer katalogowy

DV 114CM* 110 0,1 1

ø 90

● ● 961-80104140

DV 214CM* 210 0,1 1 ● ● 961-80104141

DV 314CM* 310 0,1 1 ● ● 961-80104142

DV 215CDM* 81/210 0,01/0,1 1 ● ● 961-80104143
* dostępne również wagi bez legalizacji - szczegółowe informacje w naszych biurach handlowych
** dotyczy wag z legalizacją 

WAGI SERII ADVENTURER

Wagi Adventurer to najdokładniejsze wagi w swojej klasie, charakteryzuje je m.in.:
• dwuliniowy podświetlany wyświetlacz LCD z oprogramowaniem SmarText ułatwiającym obsługę 

(opcjonalnie drugi wyświetlacz),
• zasilacz AC i baterie,
• RS232 lub opcjonalnie RS232 lub USB,
• hak do ważenia podłogowego,
• aplikacje – ważenie, liczenie sztuk, ważenie kontrolne i procentowe, sumowanie, ważenie dyna-

miczne, zatrzymywanie wyniku, auto-tara.

Zakres 
[g] Odczyt e**  Szalki 

[mm]
Kalibracja 

wewn. Legalizacja Numer katalogowy

ANALITYCZNE
AV 114CM* 110 0,1 mg 1 mg

ø 90
● ● 961-80103740

AV 264CM* 260 0,1 mg 1 mg ● ● 961-80103782
PRECYZYJNE

AV 213CM* 210 1 mg 10 mg

ø 120

● ● 961-80103814

AV 313C 310 1 mg - ● 961-80103834

AV 413CM* 410 1 mg 10 mg ● ● 961-80103856

AV 212C 210 0,01 g - ● 961-80103898

AV 212CDM 50/210 0,01/0,02 g 0,01/0,02 g ● ● 961-80103901

AV 412C 410 0,01 g - 149 x 162 ● 961-80103952

AV 412CDM 50/410 0,01/0,05 g 0,01/0,05 g

168 x 180

● ● 961-80103953

AV 812CM* 810 0,01 g 0,1 g ● ● 961-80103965

AV 2102CM* 2100 0,01 g 0,1 g ● ● 961-80103877

AV 3102C 3100 0,01 g - ● 961-80103911

AV 4102CM 4100 0,01 g 0,1 g ● ● 961-80103933

AV 2101CDM* 500/2100 0,1/0,2 g 0,1/0,2 g ● ● 961-80103977

AV 4101CDM* 500/4100 0,1/0,5 g 0,1/0,5 g ● ● 961-80103989

AV 8101CM* 8100 0,1 g 1 g ● ● 961-80104101

*Dostępne również wagi bez kalibracji wewnętrznej i bez legalizacji –szczegółowe informacje w naszych biurach handlowych.
**Dotyczy wag z legalizacją.

ADVENTURER

DISCOVERY

Akcesoria dodatkowe na stronie 290

Akcesoria dodatkowe na stronie 290
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WAGOSUSZARKI
WAGOSUSZARKI SERII MB
MB 23/PL

• grzałka podczerwieni
• intuicyjna i prosta obsługa
• wyświetlacz podświetlany LCD
• port RS232
• zakres temperaturowy pracy od 50...160°C (co 5°C)
• powtarzalność 0,2%

Zakres Odczyt Średnica szalki Kal. odważ. Numer katalogowy
MB 23PL 110 g 10 mg 90 mm 50 g 961-80253386

MB 23

Zakres Odczyt Średnica szalki Kal. odważ. Numer katalogowy
MB 25PL 110 g 5 mg 90 mm 50 g 961-80253387

MB 25/PL

• lampa halogenowa
• intuicyjna i prosta obsługa
• wyświetlacz podświetlany LCD
• port RS232
• zakres temperaturowy pracy od 50...160°C (co 5°C)
• powtarzalność 0,5%
• manualna lub automatyczna regulacja czasu suszenia

MB 25
MB 35

• wydajna lampa halogenowa
• zakres temperaturowy pracy do 160°C (co 5°C)
• powtarzalność 0,03%
• graficzny podświetlany wyświetlacz LCD
• port RS232, GLP z czasem i datą
• manualno-czasowy program temperaturowy

Zakres Odczyt Średnica szalki Kal. odważ. Numer katalogowy
MB 35 35 g 1 mg 90 mm 20 g 961-11113002

MB 35

 Wyposażenie opcjonalne
Pioneer Explorer Navigator Adventurer Discovery

Drukarka igłowa CBM910 ● ● ● ● ●
Drukarka termiczna STP103-EU ● ● ● ● ●
Kabel do  drukarki ● ● ● ● ●
Kabel RS232 ● ● ●
Kabel podłączeniowy – PC 9 pionowy ● ● ●
Przedłużenie kabla terminala ●
Kabel USB ●
Interfejs RS232 ●
Interfejs USB ●
Drugi interfejs 232 ●
Złącze ethernetowe ●
OHAUS DAS – program do bilansów ● ● ● ● ●
Zestaw do wyznaczania gęstości ● ● ● ●
Dodatkowy wyświetlacz ● ●
Zabezpieczenie przed kradzieżą ● ● ● ● ●
Osłona ● ● ● ● ●
Walizka transportowa ●
Akumulator ●
Zestaw kolumnowy ●
Zestaw osłony przeciwwietrznej ●

CMYK Color Values:

.39% Cyan (C)
99.22% Magenta (M)
61.57% Yellow (Y)
0% Black (K)

Logo Color: PMS199C

RGB Color Values:

237 Red (R)
23 Green (G)
79 Blue (B)

Web Safe RGB Values:

ED Red (R)
17 Green (G)
4F Blue (B)
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MB 45

MB 45

• wydajna lampa halogenowa
• graficzny podświetlany wyświetlacz LCD
• port RS232, GLP z czasem i datą
• zasilacz AC
• manualne, czasowe i automatyczne czasy suszenia
• 4-temperaturowe profile oraz tryb Auto-stop
• pamięć do do 50 programów suszenia

Zakres Odczyt Średnica szalki Kal. odważ. Numer katalogowy
MB 45 45 g 1 mg 90 mm 20 g 961-11113001

WAGOSUSZARKI SERII MAC

• wyświetlacz LCD
• profile suszenia (standardowy, łagodny, schodkowy, szybki)
• zakończenie procesu suszenia (tryb automatyczny, czasowy, ręczny)
• wydruki-raporty GLP/GMP
• powtarzalne oraz niestandardowe aplikacje
• optymalizacja pracy poprzez grzanie lamp halogenowych
• interfejs RS232
• NH – halogen, max. 160°C
• WH – halogen, max. 250°C
• NP – promiennik podczerwieni, max. 160°C
• NS – grzałka w osłonie metalowej do przemysłu spożywczego, max. 160°C

MAC 50/1/NH
MAC 50/1/WH
MAC 50/1/NP
MAC 50/1/NS

MAC 50/NH
MAC 50/WH
MAC 50/NP
MAC 50/NS

MAC 110/NH
MAC 110/WH
MAC 110/NP
MAC 110/NS

MAC 210/NH
MAC 210/WH
MAC 210/NP
MAC 210/NS

Obciążenie max. [g] 50 50 110 210
Działka odczytowa [mg] 0,1 1 1 1
Maksymalna masa próbki [g] 50 50 110 210
Dokładność odczytu  
wilgotności [%] 0,0001 0,001 0,001 0,001

Powtarzalność wilgotności +/- 0,24 % (próbka do 2 g), +/- 0,06% (próbka 2-10 g), +/- 0,04% (próbka powyżej 10 g)

Zakres temp. suszenia [°C] max. 160 (wersja NH i np.)
max. 250 (wersja WH)

Wymiary szalki [mm] ø 90; h=8
Masa netto/brutto [kg] 5,1 / 7,2
Zasilanie, 50 Hz 230 V

Numer katalogowy

NH 415-MAC50/1/NH 415-MAC50/NH 415-MAC110/NH 415-MAC210/NH
WH 415-MAC50/1/WH 415-MAC50/WH 415-MAC110/WH 415-MAC210/WH
NP 415-MAC50/1/NP 415-MAC50/NP 415-MAC110/NP 415-MAC210/NS
NS 415-MAC50/1/NS 415-MAC50/NS 415-MAC110/NS 415-MAC210/NS

WAGOSUSZARKI SERII MAX

• wyświetlacz graficzny
• powtarzalne oraz niestandardowe aplikacje
• obsługa menu także za pomocą klawiatury PC
• 99 elementowa baza programów suszenia
• profile suszenia (standardowy, łagodny, schodkowy, szybki)
• zakończenie procesu suszenia (czasowe, stabilizacja wilgotności, optymalne czasowo, ręczne)
• wizualizacja procesu suszenia na wyświetlaczu jako wykres
• wydruki-raporty GLP/GMP
• lampy halogenowe lub promienniki IR
• NH – halogen, max. 160°C
• WH – halogen, max. 250°C
• NP – promiennik podczerwieni, max. 160°C 

SERIA MAC

SERIA MAX
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E2R

Moduł umożliwia ewidencjonowanie pomiarów przeprowadzonych na wagosuszarkach produkcji RADWAG, połączonych w sieć. 
Dane zapisywane są w komputerowej bazie danych opartej na MS SQL 2000 lub 2005. Przetworzone dane umożliwiają wygenerowanie 
wykresów oraz raportów dla przeprowadzonych procesów suszeń. 

CRYOSTAR 

CRYOSTAR AUTOMATIC

MAX 50/1/NH
MAX 50/1/WH
MAX 50/1/NP

MAX 50/NH
MAX 50/WH
MAX 50/NP

MAX 60/NH*
MAX 60/WH*
MAX 60/NP*

Obciążenie max. [g] 50 60
Działka odczytowa [mg] 0,1 1 1
Maksymalna masa próbki [g] 50 60
Dokładność odczytu wilgotności [%] 0,0001 0,001 0,001
Powtarzalność wilgotności +/- 0,24% (próbka do 2 g), +/- 0,06% (próbka 2-10 g), +/- 0,04% (próbka powyżej 10 g)

Zakres temp. suszenia [°C] max. 160 (wersja NH i np.)
max. 250 (wersja WH)

Wymiary szalki [mm] ø 90; h=8
Masa netto/brutto [kg] 5,1 / 7,2
Zasilanie, 50 Hz 230 V

Numer katalogowy
NH 415-MAX50/1/NP 415-MAX50/NH 415-MAX60/NH
WH 415-MAX50/1/WH 415-MAX50/WH 415-MAX60/WH
NP 415-MAX50/1/NP 415-MAX50/NP 415-MAX60/NP

Wyposażenie opcjonalne

• drukarka termiczna Kafka
• drukarka igłowa Epson
• program komputerowy „PW-WIN”
• program komputerowy „RAD-KEY”
• klawiatura PC
• wzorzec masy
• promiennik podczerwieni

• szalki jednorazowe
• zestaw do wyznaczania przepuszczalności pary wodnej
• termometr kontrolny
• moduł E2R Wagosuszarka (opis poniżej)
• przewód RS232
• przewód antystatyczny PA1

KRIOSKOPY

Model CRYOSTAR CRYOSTAR AUTOMATIC
System chłodzenia podwójny Peltier
Wydajność 20-30 oznaczeń/godzinę
Rozdzielczość [°C] 0,0001
Powtarzalność [°C] ± 0,0020
Zakres pomiarowy [°C] 0,000-1,000
Objętość próbki [ml] 2,0-2,5

Kalibracja dwupunktowa 0,000-0,557 
0,408-0,600

Wymiary [mm] 290 x 190 x 380
Waga [kg] 12
Zasilanie 230 V/115 V AC, 50-60 Hz
Napięcie 12 V DC
Moc [W] 180
Nr katalogowy 476-7150 476-7160

KRIOSKOPY CRYOSTAR I CRYOSTAR AUTOMATIC

Automatyczne krioskopy służące do oznaczania zawartości wody dodanej metodą pomiaru punktu zamarzania zgodnie z normą 
ISO/DIN 5764. Pomiar punktu zamarzania następuje według jednej z trzech dostępnych metod: fix, plateau, maximum. CryoStar 
automatic posiada dodatkowo karuzelę podajnikową na 12 probówek i w wyposażeniu standardowym drukarkę termiczną. Metoda 
poszukiwania plateu jest przyjęta jako norma w Unii Europejskiej, metoda maksimum stanowi europejską normę odniesienia. Urządzenie 
jest proste w obsłudze, komunikaty na wyświetlaczu podawane są w języku polskim. Aparat cechuje nowoczesny system chłodzenia: 
podwójny Peltier (patent), zapewniający szybkie schłodzenie próbki, wydajność do 35 oznaczeń na godzinę. Istnieje również możliwość 
tworzenia własnych protokołów pomiarowych oraz możliwość podłączenia do drukarki i komputera.
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Wyposażenie dodatkowe

Nazwa Pojemność [ml] Nr katalogowy
Standard kalibracyjny A; 0,000°C, butelka PE 250 476-7165
Standard kalibracyjny B; -0,557°C, butelka PE 250 476-7166
Standard kalibracyjny C; -0,600°C, butelka PE 250 476-7188
Płyn chłodzący,  butelka PE 500 476-7169

ASPIRATORY
ASPIRATORY NISKICH PRZEPŁYWÓW DO 1000 ML/MIN

SERIA POCKET PUMP
• zakres przepływu 20-225 ml/min, przepływ stały
• wolny od pulsacji, kompensowany w zakresie +/- 5% nastawionej wartości
• wymiary 114 x 56 x 36 mm
• waga 142 g
• czas ciągłej pracy aspiratora: 12 h
• wyświetlacz ciekłokrystaliczny (automatyczne wstrzymanie pracy aspiratora oraz „zamrożenie” 

wskazań na wyświetlaczu w przypadku błędów w pracy aspiratora)
• możliwość wstrzymania pracy oraz jej wznowienia
• możliwość pełnego programowania parametrów pracy (z klawiatury lub przez komputer)
• możliwość pracy z komputerem
• europejski certyfikat bezpieczeństwa – ATEX
• numer katalogowy 283-210-1002TX

ASPIRATORY UNIWERSALNE O PRZEPŁYWIE DO 5000 ML/MIN
ASPIRATOR UNIWERSALNY AIRCHECK

• zakres przepływu aspiratora 1000-3250 (zakres 5-500 ml/min po zastosowaniu regulatora stałości ciśnienia CPC oraz adaptera niskich 
przepływów)

• przepływ stały, wolny od pulsacji, kompensowany w zakresie +/- 5% nastawionej wartości
• wymiary 142 x 58 x 76 mm
• waga 624 g
• czas ciągłej pracy aspiratora do 8,5 h
• wyświetlacz ciekłokrystaliczny (ciągły odczyt: czasu, przepływu, objętość, temperatury, ciśnienia atm., stanu naładowania akumulatorów)
• autokorekta przepływu ze względu na zmiany temperatury i ciśnienia w otoczeniu
• automatyczne wstrzymanie pracy aspiratora oraz „zamrożenie” wskazań na wyświetlaczu w przypadku błędów w pracy aspiratora
• możliwość wstrzymania pracy oraz jej wznowienia
• możliwość pracy ciągłej
• możliwość pełnego programowania parametrów pracy (z klawiatury lub przez komputer)
• możliwość pracy z komputerem
• aspirator zapewnia możliwość poboru powietrza z zastosowaniem próbników różnych frakcji pyłu, rurek z sorbentem lub płuczek
• numer katalogowy 283-210-2002

ASPIRATORY SERII 224-44TX (224-44XR), 224-PCTX4 (224—PCXR4), 224-PCTX8 (224-PCXR8)

• dla modeli TX5 – 4000 l/min
• dla modeli XR5 – 5000 l/min

Aspiratory serii 224 zapewniają możliwość poboru powietrza z zastosowaniem próbników różnych frakcji pyłu, rurek z sorbentem, 
płuczek. Posiadają wbudowany system gwarantujący przepływ wolny od pulsacji. Modele oznaczone literami TX posiadają europejski 
certyfikat ATEX, natomiast modele XR posiadają amerykańskie świadectwo UL.

MODEL 224-44TX (224-44XR)

• mechanizm gwarantujący przepływ wolny od pulsacji
• akumulatory zapewniające min. 8 h ciągłej pracy w warunkach temp. -20...+50°C
• silnik gwarantujący cichą pracę urządzeniach samokontrolę przepływu oraz kompensację nieregularności w przepływie w zakresie +/- 5%
• możliwość regulacji przepływu w zakresie 5-4000 ml/min (5-5000 ml/min)
• wbudowany regulator stałości ciśnienia
• przepływomierz, pozwalający na ustawienie żądanej wielkości przepływu
• klips ze stali nierdzewnej do mocowania na pasku
• możliwość łatwej optycznej kontroli stanu zabrudzenia filtra wlotowego
• numer katalogowy 283-224-4TX (283-224-44XR)

AIRCHECK 2000

224-44XR

POCKET PUMP
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MODEL 224-PCTX4 (224-PCXR4)

Posiadają charakterystykę jak podstawowe modele tej serii, dodatkowo wyposażone w:
• wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który wskazuje czas, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia próby (w przypadku wstrzymania 

pracy aspiratora ze względu na zakłócenia przepływu czas na wyświetlaczu zostaje „zamrożony”, a po wznowieniu pracy 
biegnie dalej) oraz stan akumulatora,

• numer katalogowy 283-224-PCTX4 (283-224-PCXR4).

MODEL 224-PCTX8 (224-PCXR8)

Posiadają charakterystykę jak podstawowe modele tej serii, dodatkowo wyposażone w:
• wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który wskazuje czas, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia próby (w przypadku wstrzymania 

pracy aspiratora ze względu na zakłócenia przepływu czas na wyświetlaczu zostaje „zamrożony”, a po wznowieniu pracy 
biegnie dalej) oraz stan akumulatora,

• funkcję automatycznego wstrzymania poboru próby w przypadku: zakłóceń w przepływie, spadku napięcia akumulatorów,
• możliwość programowania czasu trwania poboru próby, czasu pracy pompki aspiratora podczas badania, momentu rozpo-

częcia poboru próby,
• numer katalogowy 283-224PCTX8 (283-224-PCXR8).

ASPIRATORY DUŻYCH PRZEPŁYWÓW >5000 ML/MIN
ASPIRATOR OSOBISTY LELAND LEGACY

• zakres przepływu aspiratora 5-15 l/min
• kompensacja przepływu, wraz z funkcją automatycznego wyłączenia aspiratora w przypadku zakłóceń powodujących 

spadek przepływu o więcej niż 5% nastwionej wartości
• funkcja automatycznego wznowienia przepływu po samoczynnym wyłączeniu aspiratora spowodowanym błędem 

przepływu 
• ciągły bezpośredni pomiar przepływu, korygowany o zmiany temperatury i ciśnienia atmosferycznego
• wysoka dokładność (+/- 3% nastawionej wartości przepływu)
• zasilany akumulatorami litowo-jonowymi
• czas pracy do 24 h po cyklu ładowania
• wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący: rzeczywisty, aktualny czas trwania próby; zegar; przepływ; temperaturę; 

ciśnienie atmosferyczne
• pełne programowanie parametrów pracy (czas poboru próby, przepływ) przy pomocy 3 przycisków
• możliwość współpracy z komputerem
• klips do mocowania na pasku
• niewielkie wymiary 142 x 76 x 58 mm
• numer katalogowy 283-100-3002

224-PCXR4

224-PCXR8

LELAND LEGACY

Przykładowe wyposażenie opcjonalne
Opis Numer katalogowy
Regulator stałości ciśnienia CPC (niezbędny do pracy w trybie niskich przepływów 
w aspiratorych serii ArCheck 2000) 283-224-26-CPC

Oprawka na rurkę sorbentową 6 x 70 mm 283-224-29A
Oprawk na rurkę sorbentową 8 x 110 mm 283-224-29B
Adapter niskich przepływów 1-kanałowy
Adapter niskich przepływów 2-kanałowy
Adapter niskich przepływów 3-kanałowy
Adapter niskich przepływów 4-kanałowy

283-224-26-01
283-224-26-02
283-224-26-03
283-224-26-04

Głowica do poboru pyłu całkowitego IOM MultiDust, na filtry 25 mm 283-225-70A
Płuczka szklana o pojemności 25 ml 283-225-36-1
Pułapka szklana do płuczki 283-225-22
Głowica do poboru pyłu respirabilnego Cyclone, na filtry 25 mm lub 37 mm 283-225-69
Rurki sorbentowe wypełnione węglem aktywnym, opakowanie 50 szt., wymiary 6 x 70, 
sorbent (mg) 50/100 283-226-01

TEDLAR 

WORKI TEDLAR

Trzy rodzaje zaworów oraz szerokie spektrum doboru pojemności worków do potrzeb analitycznych. Niezawodna technika 
mocowania zaworów pozwalająca na zachowanie szczelności przy wielokrotnym napełnianiu. Niski poziom zapamiętywania 
próby przez ściany worka. Możliwość bezpośredniego podawania próby na sprzęt analityczny.

Pozostałe akcesoria na zapytanie.
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POZOSTAŁE URZĄDZENIA POMIAROWE I ANALIZATORY

IL 550 TOC-TN IL 530 TOC-TN IL 500 TOC
Zakres pomiaru dla OWO 0,05-30,000 mg/l 0,2-30,000 mg/l 0,002-10,000 mg/l
Zakres pomiaru dla TN 0,1-100 mg/l 0,1-100 mg/l 0,002-10,000 mg/l
Metoda mineralizacja HT do 950°C mineralizacja HT do 950°C mineralizacja UV z nadsiarczanem
Parametry TC/OWO/NPOC/TIC, roztwory lub metoda przepłukiwania ● ● ●
Optymalizacja sygnału za pomocą VITA ●
Wprowadzanie próbki iniekcja bezpośrednia iniekcja próbki przez membranę iniekcja przepływowa
Moduł cząstek stałych DFS 950 opcja opcja 
Moduł cząsteczek stałych HSC 1300 opcja opcja opcja 
Równoległy pomiar OWO i TN opcja opcja 
Autosampler opcja opcja 
Równoległe przepłukiwanie i pomiar w celu określenia NPOC ●
Pobieranie próbek przez membranę ●
Wymiary W x S x G [mm] 512 x 540 x 530 512 x 540 x 530 512 x 492 x 646

ANALIZATORY OGÓLNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO (TOC) I OGÓLNEGO AZOTU (TN) SERII IL

Zastosowanie:
• ścieki komunalne i przemysłowe,
• woda pitna, wody powierzchniowe,
• uzdatnianie wody, woda procesowa,
• kontrola produkcji.

Systemy TOC-TN (OWO-TN) firmy HACH mają budowę modułową, która obejmuje: analizatory, autosamplery, detektory 
i moduły cząsteczek stałych. Automatyzacja procesów w laboratorium zaczyna się od analizatora. Do wyboru są dwa 
instrumenty OWO-TN  z  katalitycznym spalaniem wysokotemperaturowym oraz instrument OWO z  mineralizacją UV 
z nadsiarczanem. Wydajne autosamplery służą do zakwaszania, przepłukiwania równolegle z analizą i równomiernym 
mieszaniem próbek, co zapewnia ich jednorodność. Do analizy cząsteczek stałych służy moduł HSC 1300 (1,300°C) oraz 
kompaktowy moduł DFS 950 (950°C). Dzięki dużej wstępnej wadze, próbki niejednorodne również mogą zostać poddane 
analizie.

OWO wykrywany jest w czterokanałowym detektorze NDIR (niedyspersyjny detektor podczerwieni). Trzy kanały pomiarowe 
umożliwiają nadzwyczaj szeroki zakres pomiaru do 30.000 mg/l. Kanał referencyjny służy do kompensacji dryftu i zakłó-
ceń pomiaru. Wyklucza wpływ starzenia źródła światła i umożliwia długi okres eksploatacji. Komora pomiarowa z kontrolą 
temperatury otrzymuje stały sygnał, dzięki czemu nie jest wymagana czasochłonna kalibracja detektora. Przed każdą analizą 
przeprowadzana jest automatyczna kalibracja. 
Istnieją dwa detektory do określania zawartości TN: detektor chemiluminescencyjny (CLD) zapewnia zgodne z normami 
pomiary. Detektor elektrochemiczny (ECD) zintegrowany z analizatorem, zaoszczędza miejsce w laboratorium 
przy zachowaniu wysokiej dokładności. OWO i TN mogą być analizowane jednocześnie.

Iniekcja odbywa się bez membran, przewodów lub zaworów, bezpośrednio do komory reakcyjnej. Umożliwia to port  
pneumatyczny hermetycznie uszczelniający igłę. Igła pozostaje w  komorze reakcyjnej podczas spalania, a  następnie 
jest automatycznie płukana. W ten sposób unika się powstawania strat. Zmienna objętość iniekcji od 50 do 500 μl 
umożliwia przeprowadzenie kalibracji zależnie od wielkości próby bez potrzeby czasochłonnego przygotowywania 
roztworów wzorcowych.
Temperatura pieca 950°C oraz optymalne ułożenie katalizatora pozwalają na całkowite utlenienie zarówno próbek 
zawierających cząstki, jak i najtrudniej mineralizowanych substancji. Gwarantujemy długą żywotność katalizatora nawet 
przy dużym stężeniu soli i agresywnych próbkach. Osady można analizować przy temperaturze 950°C, jeśli używany jest 
moduł DFS 950. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce i jest w razie potrzeby używane zamiast zwyczajnej komory 
reakcyjnej. Do rutynowej analizy osadów zalecany jest moduł HSC 1300. Utlenianie odbywa się przy temperaturze 1.300°C 
w  ceramicznej komorze reakcyjnej bez pomocy katalizatora. Śluza próbki (warstwowy przepływ powietrza) zapobiega 
zanieczyszczeniu z powietrza. Proces spalania można obserwować. Możliwe jest wykorzystanie próbek o dużej masie 
wstępnej (do 3 g), co pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników nawet z niejednorodnych próbek.
Analizator IL 500 TOC (OWO) nadaje się zwłaszcza do pomiarów niskich stężeń, gdyż możliwa jest iniekcja do 20 ml próbki.
Wszystkie analizatory są sterowane z  poziomu komputera PC. Oprogramowanie OMNITOC jest łatwe do opanowania, 
a jego obsługa intuicyjna.

Szczegóły na zapytanie.



www.alchem.com.pl www.alchem.com.pl 296

XII   PRZYRZĄDY POMIAROWE

ŁĄCZY NAS CHEMIA...

ANALIZATORY AZOTU I FOSFORU CAŁKOWITEGO SERII GANIMEDE

GENIMEDE-N i P służą do błyskawicznej analizy azotu i fosforu całkowitego. Dzięki opatentowanej metodzie  
wysokotemperaturowej mineralizacji pod zwiększonym ciśnieniem wyniki uzyskujemy po 4 minutach dla fosforu i po 
7 minutach dla azotu. Azot zakres od 0,5-150 mg/l.
Szczegóły na zapytanie.

FIA – PRZEPŁYWOWA ANALIZA WSTRZYKOWA

Zautomatyzowany pomiar fotometryczny najczęściej mierzonych parametrów wód i ścieków zgodnie z polskimi 
normami. Dostępnych ok. 400 parametrów. Możliwość symultanicznej analizy 5 parametrów z możliwością użycia  
inteligentnej jednostki rozcieńczającej i autosamplera.
Szczegóły na zapytanie.

SONDY WIELOPARAMETROWE OTT DO POMIARÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH

OTT sondy wieloparametrowe do pomiarów pH, mętności, potencjału redox, azotu amonowego, azotanów, chlorków, 
temperatury, cyjanobakterii, tlenu rozpuszczonego i przewodności.
Szczegóły na zapytanie.

ANALIZATORY RTĘCI AMA 254
DEDYKOWANY SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ 
DO OZNACZANIA RTĘCI W PRÓBKACH STAŁYCH I CIEKŁYCH

• AMA 254 pozwala na szybkie, dokładne i łatwe oznaczanie nawet śladów rtęci w próbkach stałych, ciekłych i gazowych
• nie ma potrzeby przygotowywania próbek, jak w przypadku techniki zimnych par
• wyniki nie zależą od postaci próbki
• łatwość oznaczania – to bardzo istotna cecha aparatu, zwłaszcza w przypadku trudnych próbek, takich jak np. ścieki, 

muł, produkty rolnicze
• szeregowy układ cel umożliwia pomiar w dwóch zakresach stężeń podczas jednego cyklu
• obydwa sygnały powstałe w celach pomiarowych są na bieżąco wyświetlane na ekranie i program automatycznie 

wybiera odpowiedni zakres krzywej kalibracji z podaniem tej informacji operatorowi
• procedura kalibracji ze zmienną liczbą punktów kalibracyjnych
• automatyczna korekta punktu zerowego roztworu kalibracyjnego
• możliwość automatycznej korekty dla ślepej próby
• wszystkie wyniki są poddawane obróbce statystycznej
• analizator jest sterowany z komputera

System optyczny jednowiązkowy układ optyczny
Układ kuwet szeregowy układ kuwet pomiarowych
Źródło światła niskociśnieniowa lampa rtęciowa
Długość fali 253,7 mm
Detektor krzemowa dioda UV

Zakresy działania
(z automatycznym przełączaniem)

0,05-40 ng Hg, 2,40-500 ng Hg dla standardowej kuwety
0,01-10 ng Hg, 2,10-350 ng Hg dla kuwety HS

Odtwarzalność < 1,5 %

Obróbka próbki
(programowalna, automatyczna)

czas suszenia: 9-999 s
czas rozkładu 1-999 s

Kalibracja roztwór, materiał referencyjny

Charakterystyka próbki roztwór, materiał stały, max. objętość próbki ciekłej wprowadzanej do aparatu: 500 ul (łódeczka mała); 
1000 ul (łódeczka duża)

Możliwość zatężania próbki max. współczynnik zatężenia 10-krotnie

Gaz nośny tlen techniczny, ciśnienie wejściowe: 200-250 kPa
natężenie przepływu ok. 200 ml/min-1

Wymiary D x W x S [mm] /masa [kg] 723 x 257 x 460

Numer katalogowy
AMA 254 ze standardową kuwetą, bez 
komputera 203-AMA25

AMA 254 z kuwetą HS, bez komputera 203-AMA254HS

GENIMEDE

OTT

AMA 254
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ULTRASZYBKI TEST OCENY TOKSYCZNOŚCI TOXI-SCREENING FIRMY SDI

• bardzo szybkie (30-60 minut), tanie, łatwe w wykonaniu, bioindykacyjne, biologiczne oznaczenie toksyczności próbek 
wody wykorzystujące bakterie luminescencyjne Vibrio fischeri. Metoda ta pozwala na wykrywanie obecności toksycznych 
substancji/związków chemicznych i określania, wynikającego z tej obecności, poziomu zagrożenia w oparciu o klasyfikację 
oceny toksyczności

• organizmy zgodne z normą ISO 11348-3
• organizmy testowe dostarczane są w zestawie w postaci fiolek z liofilizowanymi bakteriami
• organizmy testowe muszą być przechowywane w temperaturze -18...-25°C, w ciemności
• pozostałe odczynniki są również dostępne w zestawie
• zestaw umieszczony w walizce, zawiera wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia od 10- do 20-skrin-

ingowch oznaczeń oceny toksyczności
Kryteria prowadzenia testu:
• naturalne zjawisko bioluminescencji bakterii zostaje zakłócone przez substancje toksyczne. W teście następuje pomiar spad-

ku wydzielania światła podczas 30-minutowej ekspozycji badanej próbki w odniesieni do luminescencji próbki kontrolnej.
Główne zalety testu:
• proste przygotowanie testu,
• test można przeprowadzać w warunkach terenowych,
• zakres temperatury wykonania testu +15...+25°C,
• powtarzalność wyników.
Zawartość zestawu:
• pudełko zawierające 10 fiolek liofilizowanych bakterii i 10 pudełek zawierających probówki i odczynniki,
• każda fiolka z bakteriami i każde pudełko z probówkami i odczynnikami umożliwia ocenę toksyczności 2 próbek wody,
• procedura obsługi i skrócony protokół wykonania badania,
• czułość oznaczenia jest również zależna od naturalnego składu chemicznego próbki.

Zestaw do pomiarów luminescencji dla testów toksyczności ATP 843-LC01
Zestaw startowy do oceny toksyczności w oparciu o bakterie Vibrio fischeri, 10-20 testów 843-TS01
Zestaw startowy do pomiarów ATP 843-BC01

Colitag Test kit – 5 testów 843-4600-0009
Colitag Test kit – 20 testów 843-4600-0011
Colitag Test kit – 100 testów 843-4600-0013
Colitag Test kit – 200 testów 843-4600-0014
Colitag Test kit – 250 testów 843-4600-0015
Colitag Test kit – 500 testów 843-4600-0040
Colitag roztwór odniesienia 843-B01040WA
Standardowa sterylna torebka 100 ml z tabletkami tiosiarczanu sodu 10 mg, 100 szt. 843-B01245WA
Standardowa sterylna torebka 300 ml z tabletkami tiosiarczanu sodu 30 mg, 100 szt. 843-B01402WA
Stojąca sterylna torebka 100 ml z tabletkami tiosiarczanu sodu 10 mg, 100 szt. 843-B01403WA
Stojąca sterylna torebka 300 ml z tabletkami tiosiarczanu sodu 30 mg, 100 szt. 843-B4600-0121d
Tester ultrafioletowy 365 nm 843-LD-1

ANALIZATORY AKTYWNOŚCI WODY
MIERNIK AQUALAB LITE

Prosty w użyciu miernik gwarantujący szybki pomiar – ok. 5 min, z dokładnością wyższą niż w większości standardowych 
dielektycznych miernikach.

Dokładność +/- 0,015 aw
Zakres pomiarowy 0-1,000 aw
Rozdzielczość +/- 0,001

Warunki środowiskowe 5-43°C
20-85% RH

Detektory 1. podczerwony detektor temp.
2. dielektryczny czujnik wilgotności

Zasilanie 110-220 V 
Wyświetlacz LCD
Masa [kg] /wymiary [mm] 1,5 / 152 x 178
Pojemność naczynia pomiarowego zalecana 7 ml
Numer katalogowy 117-AquaLabLite

TOXI-SCREENING

TOXI-SCREENING

AQUALAB LITE

COLITAG – OCENA BAKTERII E.COLI ORAZ ORGANIZMÓW Z GRUPY COLI W WODZIE

Unikalny opatentowny system automatycznie odbudowuje organizmy z grupy coli i komórki E.Coli uszkodzone w proce-
sie chlorowania. Colitag jest jedynym testem umożliwiającym wykrywanie E.Coli dwoma metodami jednocześnie.
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MIERNIK AQUALAB 4TE

Miernik akywności wody gwarantujący szybkość, dokładność i niezawodność. Wyposażony w pamięć wyników i system 
identyfikacji użytkownika. Wybrana temperatura jest uzyskiwana w komorze pomiarowej dzięki zastosowaniu ogniwa 
termoelektrycznego. Element ten pozwala zarówno na grzanie, jak i chłodzenie. Pomiar aktywności wody realizowany jest 
przez czujnik zbudowany w oparciu o zasadę pomiaru zmętnienia lustra w punkcie rosy.

Dokładność +/- 0,003 aw
Zakres pomiarowy 0,030-1,000 aw
Rozdzielczość +/- 0,001
Zakres temperatury komory pomiarowej 15-50°C
Szybkość pomiaru < 5 min
Pamięć wyników 10 000
Warunki środowiskowe temperatura 4-50°C wilgotność 0-90  RH

Czujniki 
punktu rosy

pojemnościowy (4TEV)
podczerwony – temperatury

Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Przewód interfejsu RS232
Parametry transmisji 6900,8N1
Masa/wymiary [mm] 3,18 kg / 267 x 278 x 127
Pojemność zalecana 7 ml
Numer katalogowy 117-4TE

SURE PLUS

4TE

KALORYMETR KL-12

Kalorymetr przeznaczony jest do pomiaru ciepła spalania paliw stałych np. torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, brykiety, 
koks.
Pomiar polega na całkowitym spaleniu próbki paliwa w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej za-
nurzonej w wodzie i na pomiarze przyrostu temperatury te wody. Ciepło spalania wyliczane jest w sposób automatyczny 
i przedstawione na ekranie komputera, który jest też jednostką sterującą kalorymetru. Oprócz ciepła spalania obliczana 
jest też wartość opałowa. 

LUMINOMETR SURE PLUS I TESTY ULTRASNAP

Systemy SURE  to najczęściej stosowane aparaty (luminometry) do monitorowania higieny. W połaczeniu z testami 
Ultrasnap adenozyny (ATP).
Główne zalety:
•  lekki, mieszczący się w dłoni i trwały,
•  250 programowalnych miejsc badania,
•  20 programowalnych planów testowania,
•  alfanumeryczna identyfikacja punktów badania,
•  przechowuje do 2000 wyników,
•  programowalne ID użytkownika,
•  autokalibracja z chwilą uruchomienia aparatu.
Aparat:
• mały, lekki i łatwy do trzymania w dłoni (0,26 kg, 7 x 18 x 3 cm),
• trwała obudowa oraz uszczelniona klawiatura, odporna na kontakt z wodą,
• zaawansowana technologia oparta o fotodiody,
• zasilany 2 AA bateriami (do 3000 testów),
• połączenie z PC poprzez RS232 lub USB.
Testy:
• test Ultrasnap do badania powierzchni,
• test Aquasnap do badania wody,
Oprogramowanie:
• SURE-Trend – program do zarządzania wynikami,
• Upload Utility Driver – prosty program do eksportowania danych do formatu Excel.

Wyposażenie dodatkowe:
• torba do przenoszenia aparatu
• zestaw do kalibracji
• zestaw testu pozytywnego

Opis Numer katalogowy 

Luminometr 801-SP

Wymazówki UltraSnap opak. 100 szt. 801-US2020
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Analizowane komponenty:

Komponent Zakres pomiaru [%] Rozdzielczość Powtarzalność Dostępność metody pomiaru 

Tłuszcz 0,00-35,00 0,01%
± 0,02% (zakres 0-8%)
± 0,2% (zakres 8-35%)

LactoStar
LactoStar Mini

Białko 0,00-10,00 0,01% ± 0,03% LactoStar
Laktoza 0,00-10,00 0,01% ± 0,03% LactoStar
S.N.F. (substancje stałe  
nietłuszczowe) 0,00-15,00 0,01% ± 0,04%

LactoStar
LactoStar Mini

Minerały/ołów 0,00-5,00 0,01% ± 0,02% LactoStar
Punkt zamarzania wartości zadane przez komputer 0,0001°C ± 0,002% LactoStar

ANALIZATORY MLEKA

ANALIZATORY MLEKA LACTOSTAR I LACTOSTAR MINI

LactoStar pozwala na szybką i niezawodną analizę głównych składników mleka. Pomiary wykonywane są metodą 
termooptyczną. Próba mleka (ok. 12 ml) jest przenoszona za pośrednictwem pompy do dwóch oddzielnych cel 
pomiarowych i analizowana niezależnie w urządzeniu termicznym i optycznym. Sterowanie urządzeniem LactoStar 
odbywa się poprzez system przejrzystego menu w języku polskim. Do automatycznej kalibracji urządzenia 
wykorzystywane są dwa roztwory wzorcowe mleka. Analizowane produkty: mleko krowie, mleko owcze, mleko 
bawole, mleko surowe, pełnotłuste, odtłuszczone, pasteryzowane, UHT, śmietana itp. Wydajność urządzenia 
sięga do 40 prób na godzinę.

Model LACTOSTAR LACTOSTAR MINI
Podłączenie wody do płukania 0,8 l/h
Gniazdo drukarki równoległe
RS232 tak
Zasilanie 230 V/115 V AC, 50-60 Hz
Napięcie 12 V 
Moc [W] 180
Wymiary [cm] 40 x 20 x 26 25 x 36 x 19
Waga [kg] 15 8,5
Nr katalogowy 476-3510 476-3520

LACTOSTAR MINI 

LACTOSTAR

Ciśnienie póbne bomby kalorymetrycznej 19,62 MPa
Pojemność bomby kalorymetrycznej 0,35 dm3

Pojemność naczynia kalorymetrycznego 4,4 dm3

Pojemność płaszcza kalorymetryznego 15,5 dm3

Napięcie zasilania sieci 220 V +/- 1%
Wymiary ok. 1400 x 700 x 750
Masa ok. 75 kg
Dokładność cyfrowego odcztu 0,001 K

Parametry drutu oporowego przeznaczonego do spalania próbki
Średnica < = 0,2 mm
Długość 100 mm
Masa < 10 m
Własne ciepło spalania ok. 6698,9 kJ/kg
Numer katalogowy 818-KL-12

 

W  naszej ofercie znajdą Państwo również inne kalorymetry, analizatory węgla i  siarki, analizatory węgla, siarki 
i wodoru, analizatory AOX i inne.

Przeznaczenie:
• sterowanie automatyczne komputera
• samodzielne obliczanie ciepła spalania paliwa w stanie analitycznym
• samodzielne obliczanie wartości opałowej paliwa
• wydruk protokołu pomiaru
• kontrola ilości wykonanych prób
• umożliwia obliczania średnich wyników


