Sension+ MM156 Portable Multi-Parameter Meter for pH,
Conductivity, Salinity and Dissolved Oxygen (DO)
Αρ. προϊόντος:

LPV4030.98.0002

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Multi-parameter system, simultaneous measurement
Basic instrument without accessories and electrodes.
An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used
in a wide variety of applications.
Saves time and money
Improves field usability, accelerates measurements
Simple and fast measurements
IP67 protected

Προδιαγραφές
Compliance certifications:

CE.WEEE

DO ανάλυση :

0.01 mg/L depending on measurement range

DO βαθµονόµηση ηλεκτροδίου:

1 to 2 point, saturated air, 0% DO calibration chamber delivered with kit

DO µέτρηση:

0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)

GLP χαρακτηριστικά :

-

mV διακριτική ικανότητα :

-

PC data transfer software :

-

pH Accuracy:

≤ 0.02 pH (± 1 digit)

pH Electrode calibration:

1 to 3 points calibration

pH Measurement Range:

-2 - 19,99 pH

pH διακριτική ικανότητα :

0.01 pH

Pressure compensation:

-

Region:

EU

Resolution:

EC: 0.01 µS/cm - 1 mS/cm depending on range

Salinity resolution:

0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl

Simultaneous measurements:

pH, Conductivity (or TDS), Salinity, Dissolved Oxygen, Temperature

Temperature compensation:

Automatic or manual

Ακρίβεια :

-

Ακρίβεια αγωγιµότητας :

≤ 0.5 % (± 1 digit) of measurement range

Ακρίβεια θερµοκρασίας :

0,2 °C (± 1 ψηφίο)

Ανάλυση TDS :

1 mg/L - 1 g/L

Ανάλυση αγωγιµότητας :

Depending on the measurement range

Απαιτήσεις µπαταρίας:

3 AA

Αποτέλεσµα εσωτερικής χωρητικότητα
αποθήκευσης :

-

Αυτόµατη αναγνώριση ρυθµιστικών :

pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01

Βαθµός προστασίας θήκης µεταφοράς:

IP67

Βάρος :

0,3 kg

Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :

Multi-lingual

Διακριτική ικανότητα θερµοκρασίας :

0,1 °C

Διαστάσεις (ΥxΠxB):

38 mm x 74 mm x 186 mm

Διεπαφή λειτουργίας :

Keypad

Διεπαφή: γλώσσες :

Icon based, no language needed

Εγγύηση :

2 Έτη

Ειδική αντίσταση νερού :

IP67

Είσοδοι :

MP-8

Εµφάνιση καµπυλών βαθµονόµησης :

Εµφάνιση κλίσης και ασύµµετρου δυναµικού

Έξοδος :

-

Εργαστηριακό :

No

Εύρος µέτρησης :

-

Λειτουργία AC και USB:

No

Μέθοδος µέτρησης :

Auto stabilisation, continuous

Μενου γλώσσες :

-

Μέτρηση TDS:

0 mg/L - 500 g/L

Μέτρηση αγωγιµότητας :

0.01 µS/cm - 500 mS/cm
1 µS/cm - 30 mS/cm (probe range)

Μέτρηση αγωγιµότητας µε σταθεροποίηση Yes
τιµής :
Μέτρηση αγωγιµότητας: Αντιστάθµιση
θερµοκρασίας :

-

Μέτρηση αλατότητας :

0.0 - 1999 mg/L
2.0 - 50.0 g/L NaCl

Μέτρηση βαροµετρικής πίεσης :

Manual introduction

Μέτρηση θερµοκρασίας :

-20.0 - 150.0 °C
(-4.0 - 302.0 °F)

Μοντέλο :

MM156

Οθόνη:

Backlit LCD with pictograms

Παράµετρος :

pH, Conductivity, Salinity, Dissolved Oxygen, Temperature

Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερµοκρασία : 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική
υγρασία :

< 80 % relative humidity (non-condensing)

Περιλαµβάνονται τα αισθητήρια :

No

Τύπος οθόνης :

128 x 64 pixel, simultaneous readings

Ύψος (συνολικό):

-
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