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Pomiary rutynowe
Pomiary rutynowe z dokumentacją

Multi 9310

Cond 3110

3 parametery jednocześnie

ProfiLine

Cond 3310

✔

MultiLine® IDS

pH/Cond 3320

✔

Cond 7110

Multi 9620

2 parametery jednocześnie

inoLab®

Cond 7310

✔ zalecane
✔ zalecane do niektórych
aplikacji
— niezalecane

Multi 9630

inoLab® IDS

Analogowe
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Wyświetlacz graficzny (czarno-biały)
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✔
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Fotometria

Pomiary laboratoryjne
Pomiary terenowe

Przewodność

●

BZT/Respiracja

●

Tlen rozpuszczony

✔

Edukacja

Wyświetlacz graficzny (kolorowy)

Jony

Analogowe

Konduktometry laboratoryjne

Multi 3320

Cyfrowe

✔ tak
● tak

Redoks

Przewodność jest parametrem sumarycznym, ponieważ wszystkie jony rozpuszczone w wodzie mają
na nią wpływ. Pomiar bazuje na elektrochemicznym pomiarze rezystancji. Stosowany w tym celu czujnik
konduktometryczny składa się, w najprostszym przypadku, z dwóch jednakowych elektrod. Napięcie
przyłożone do elektrod powoduje przemieszczanie się pomiędzy elektrodami jonów zawartych w badanym
roztworze. Im więcej jonów znajduje się w roztworze, tym większy jest prąd płynący między elektrodami.
Konduktometr ze zmierzonego prądu, na podstawie prawa Ohma, oblicza przewodność czynną,
a następnie uwzględniając stałą K [cm-1] czujnika, wartość przewodności elektrolitycznej właściwej dalej
nazywaną krótko przewodnością, wyrażaną najczęściej w S/cm lub μS/cm.

pH

Przegląd mierników i aplikacji

Wieloparametrowe

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Przewodność > Przegląd mierników i aplikacji

✔

Kompatybilny rodzaj czujników

34

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Czujniki analogowe

106

Cond 7310

Cond 7110

Multi 3630

Multi 3620

Multi 3510

Multi 3320

pH/Cond 3320

Cond 3310

Cond 3110

✔

Multi 9310

✔

Multi 9620

patrz str.

✔
Multi 9630

Czujniki konduktometryczne
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Czujniki konduktometryczne IDS

Mętność

Cyfrowe czujniki IDS

95
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Konduktometry laboratoryjne
Wykorzystywanie różnych czujników konduktometrycznych jest powszechne w laboratoriach. Technologia IDS
posiada tutaj wyraźne zalety: bezbłędne, automatyczne odczytywanie przez miernik ustawień (stałych K,
wybranego typu kompensacji temperatury) podłączanych czujników, zwiększa wiarygodność wyników.

Cyfrowe mierniki inoLab® lDS
Pomiar przewodności wieloparametrowymi cyfrowymi miernikami laboratoryjnymi inoLab® IDS:

inoLab® Multi 9630 IDS: pomiar 3 parametrów
jednocześnie
Cyfrowy miernik wieloparametrowy inoLab® Multi pozwala na równoległy
pomiar trzech tych samych lub różnych parametrów. Można do niego
podłączyć do trzech sond. Czujniki konduktometryczne IDS obejmują szeroki
zakres zastosowań. Ze względu na galwaniczną separacje kanałów
pomiarowych, pomiędzy sondami nie występują zakłócenia.
patrz str. 40

inoLab® Multi 9630 IDS

inoLab® Multi 9620 IDS: pomiar 2 parametrów
jednocześnie
Wersja 2-kanałowa miernika inoLab® Multi 9630 IDS.
patrz str. 40

inoLab® Multi 9310 IDS: pomiar 1 wybranego parametru

inoLab® Multi 9620 IDS

InoLab® Multi 9310 IDS współpracuje z każdym czujnikiem
konduktometrycznym IDS i nadaje się do wszystkich rutynowych
laboratoryjnych.
patrz str. 41

inoLab® Multi 9310 IDS
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Analogowe mierniki inoLab®
3

lata
gwarancji

IP 43

Przewodność

Tlen rozpuszczony

Jony

Redoks

pH

Wszystkie mierniki laboratoryjne dostępne
są w zestawach dedykowanych do konkretnych
aplikacji, wyposażonych w niezbędne elektrody
oraz akcesoria.

Wieloparametrowe

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Przewodność > Konduktometry laboratoryjne > Analogowe mierniki inoLab®

BZT/Respiracja

inoLab® Cond 7310 SET 1

Dane teczniczne: Analogowe konduktometry laboratoryjne inoLab®
inoLab® Cond 7110
wszystkie wartości ±1 cyfra

Przewodność

0,000 µS/cm … 1000 mS/cm ± 0,5 % mierzonej wartości

0,000 µS/cm … 1000 mS/cm ± 0,5 % mierzonej wartości

Zasolenie

0,0 … 70,0 (według z IOT)

0,0 … 70,0 (według z IOT)

Opór właściwy

1,000 Ω·cm … 20,0 MΩ·cm

1,000 Ω·cm … 20,0 MΩ·cm
0 mg/l … 199,9 g/l

-5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C

-5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C

Stałe K

ustalona: 0,010 cm ,
kalibrowalne: 0,450…0,500 cm-1,
0,800…0,880 cm-1,
nastawiane ręcznie: 0,090…0,110 cm-1
0,250…25,000 cm-1

ustalona: 0,010 cm-1,
kalibrowalne: 0,450…0,500 cm-1,
0,800…0,880 cm-1,
nastawiane ręcznie: 0,090…0,110 cm-1
0,250…2,500 cm-1

-1

Mętność

0 mg/l … 199,9 g/l

Kalibracja

1-punktowa

1-punktowa

Temperatura odniesienia

20°C/25°C

20°C/25°C

Kompensacja temperatury

nieliniowa, liniowa (0,000...10,000 %), nieaktywna

nieliniowa, liniowa (0,000...3,000 %), nieaktywna
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dokumentacja

TDS
Temperatura

Fotometria

inoLab® Cond 7310
wszystkie wartości ±1 cyfra
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inoLab® Cond 7310: Niezawodna dokumentacja przewodności

•

Interfejs USB do szybkiego przesyłania danych

•

Dane wyjściowe w formacie *.csv lub na wydrukach
z wbudowanej drukarki (opcjonalnie)

•

Zasilanie sieciowe i bateryjne

inoLab® Cond 7310

Miernik inoLab® Cond 7310 doskonale nadaje się do precyzyjnego pomiaru
z automatyczną dokumentacją zgodną z GLP/AQA w laboratoriach jakości wszystkich
branż. Opcjonalnie dostępny również z zainstalowaną drukarką.

Niezawodne pomiary
• P
 owtarzalne wyniki pomiarów dzięki aktywnej
automatycznej funkcji AutoRead do wykrywania stabilnych
wartości pomiarowych
• Symbol czujnika informuje o jego kondycji
• Wyświetlacz graficzny z przejrzystym menu tekstowym
zapewnia wygodną i bezpieczną obsługę
Dokumentacja zgodna z GLP/AQA
• Wprowadzanie numeru seryjnego używanego czujnika
• Oprogramowanie MultiLab® Importer, porzez
interfejs USB miernika, umożliwia przesyłanie danych
w formacie *.csv do komputera i arkuszy Excel
• Możliwość wydruku danych dzięki zintegrowanej
drukarce (opcja)
Elastyczny i wysokowydajny
• Dla wszystkich nowoczesnych czujników
konduktometrycznych
• Mierzy także TDS, zasolenie i opór właściwy
• Podświetlany ekran graficzny
• Nadaje się do pomiarów zgodnych z Farmakopeą
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Parametry
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•

Zakres pomiarowy do 1000 mS/cm

•

Miernik w komplecie ze statywem

pH

Prosta, intuicyjna obsługa

Redoks

•

Wieloparametrowe

inoLab® Cond 7110: Dokładny pomiar przewodności

inoLab® Cond 7110

Tlen rozpuszczony

Jony

InoLab® Cond 7110 to laboratoryjny miernik do rutynowych oznaczeń
przewodności, wyposażony w duży wyświetlacz i wszystkie funkcje, ułatwiające
dokładne pomiary.

Niezawodne pomiary

Przewodność

 owtarzalne wyniki pomiarów dzięki aktywnej
• P
automatycznej funkcji AutoRead do wykrywania stabilnych
wartości pomiarowych
• Timer kalibracyjny do regularnego sprawdzania czujników
konduktometrycznych
• Precyzyjna rejestracja wartości pomiarowej dzięki
zaawansowanej elektronice

BZT/Respiracja

Elastyczny i wysokowydajny

Fotometria

• Mierzy także TDS, zasolenie i opór właściwy
• Zgodny ze specjalnymi czujnikami konduktometrycznymi
• Możliwość wyboru kompensacji temperatury liniowej
i nieliniowej, a także jej wyłączenia
• Prosta, intuicyjna obsługa
• Zakres pomiarowy do 1000 mS/cm
• Miernik w komplecie ze statywem

Opis

inoLab® Cond 7110 SET 1

Łatwy w obsłudze konduktometr laboratoryjny do rutynowych oznaczeń. Miernik w zestawie z
zasilaczem, statywem, czujnikiem konduktometrycznym TetraCon® 325 i standardem 1413 µS/cm

inoLab® Cond 7310P

Profesjonalny konduktometr laboratoryjny z dokumentacją GLP/AQA. Miernik ze zintegrowaną
drukarką termiczną; pojedyncze urządzenie.

inoLab® Cond 7310 SET 1

Profesjonalny konduktometr laboratoryjny z dokumentacją GLP/AQA. Miernik w zestawie z
zasilaczem, statywem, czujnikiem konduktometrycznym TetraCon® 325 i standardem 1413 µS/cm

Nr kat.
1CA101
1CA300P
1CA301

Inne zestawy i konfiguracje dostępne są na zapytanie.
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Oprogramowanie,
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Model

Mętność

Informacje do zamówień: Analogowe konduktometry laboratoryjne inoLab®
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Konduktometry terenowe
Cyfrowe mierniki MultiLine® IDS
Pomiar przewodności wieloparametrowymi miernikami MultiLine®:

Multi 3630 IDS: pomiar trzech parametrów jednocześnie
Trzy separowane galwanicznie kanały pomiarowe mogą być równocześnie
wykorzystywane dla tych samych lub różnych parametrów. Pozwala także
na pomiar przewodności głębinowymi sondami z serii MPP IDS.
patrz str. 44
MultiLine® Multi 3630 IDS

Multi 3620 IDS: pomiar dwóch parametrów jednocześnie
Dwa separowane galwanicznie kanały pomiarowe mogą być równocześnie
wykorzystywane dla takich samych lub różnych sond. Umożliwia pomiar
przewodności z dowolnym innym parametrem.
patrz str. 45
MultiLine® Multi 3620 IDS

Multi 3510 IDS: pomiar jednego wybranego parametru
Wieloparametrowy miernik jednokanałowy Multi 3510 IDS doskonale nadaje
się do pomiaru przewodności od wody ultraczystej po skoncentrowane
roztwory.
patrz str. 46

MultiLine® Multi 3510 IDS
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Analogowe mierniki ProfiLine

lata
gwarancji

IP 67

Przewodność

3

Tlen rozpuszczony

Jony

Redoks

pH

Wszystkie przenośne mierniki są dostępne wraz z elektrodami i akcesoriami w praktycznych walizkach
terenowych.

Wieloparametrowe

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Przewodność > Konduktometry terenowe > Analogowe mierniki ProfiLine

ProfiLine Cond 3310 SET 1

temperatura -5,0 °C … +105,0 °C ±0,1 °C
zasolenie 0,0 … 70,0 (według IOT)
TDS

0,0 μS/cm … 1000 mS/cm ±0,5 % mierzonej wartości
0,000 ... 1,999 µS/cm (przy stałej K = 0,01 cm-1)
0,00 ... 19,99 μS/cm (przy stałej K= 0,1 cm-1)
-5,0 °C … +105,0 °C ±0,1 °C
0,0 … 70,0 (według IOT)
0 … 1999 mg/l; 2,00 ... 19,99 g/l; 20,0 … 199,9 g/l

opór właściwy
Temperatura odniesienia

Cond 3310

1,000 Ωcm ... 199,9 MΩcm
20 °C lub 25 °C

20 °C lub 25 °C

ustalone: 0,475 cm-1
Stałe K
kalibrowalne: 0,450 … 0,500 cm–1, 0,800 … 0,880 cm–1

ustawiane ręcznie: –

0,475 cm-1, 0,010 cm-1
0,450 … 0,500 cm–1, 0,800 … 0,880 cm–1
0,090 … 0,110 cm–1, 0,250 … 25,000 cm–1

Kompensacja temperatury

automatyczna lub ręczna

automatyczna

Współczynnik temperaturowy
• funkcja nieliniowa dla wód naturalnych (nLF)
zgodnie z EN 27 888

• funkcja nieliniowa dla wód naturalnych (nLF)
zgodnie z EN 27 888
• liniowa w zakresie 0,000 ... 10,000 %/K
• nieaktywna

–

zapis ręczny: 200 zest. / zapis automatyczny: 5000 zest.

Wyświetlacz

7-zegmentowy LCD

graficzny LCD, podświetlany

Czas pracy ciągłej

do 1000 h

do 800 h bez / do 100 h z podświetleniem
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Oprogramowanie,
dokumentacja

Pamięć danych/logger

Fotometria

Cond 3110
przewodność 0,0 μS/cm … 1000 mS/cm ±0,5 % mierzonej wartości

Mętność

ProfiLine ...
Zakresy
pomiarowe/
rozdzielczość/
dokładność

BZT/Respiracja

Dane techniczne: Analogowe terenowe konduktometry ProfiLine

www.WTW.pl

101

urządzenia lab & teren > Parametr > Przewodność > Konduktometry terenowe > Analogowe mierniki ProfiLine

ProfiLine Multi 3320: Specjalista ds. środowiska
Multi 3320 do pomiarów pH, jonoselektywnych, potencjału redoks,
przewodności i tlenu rozpuszczonego (metodą elektrochemiczną),
jest idealnym miernikiem do zastosowań środowiskowych. Pomiar
przewodności pokrywa wszystkie aplikacje dzięki czujnikom
standardowym, specjalnym i do wód ultraczystych.
patrz str. 49
ProfiLine Multi 3320

ProfiLine pH/Cond 3320: Idealna kontrola procesów
pH/Cond 3320 z dwoma wejściami do pomiarów pH,
jonoselektywnych, potencjału redoks i przewodnośc jest
wszechstronnym rozwiązaniem dla prawie wszystkich aplikacji
w chemii procesowej od nauk przyrodniczych po przemysł
spożywczy i farmaceutyczny (pomiar pH i przewodności zgodnie
z wymogami Farmakopea).
patrz str. 50
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ProfiLine pH/Cond 3320
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Wieloparametrowe

ProfiLine Cond 3310: Wiarygodny pomiar przewodności
z dokumentacją

Wodoszczelny interfejs USB do szybkiej
wymiany danych

•

Zapis danych w formacie *.csv

•

Zakres pomiarowy od 0,001 µS/cm do 1000 mS/cm

Jony

Redoks

pH

•

Tlen rozpuszczony

ProfiLine Cond 3310

Przewodność

Miernik Cond 3310 jest efektywnym połączeniem urządzenia
przenośnego i rejestratora, szczególnie przydatny tym, którzy
wymagają automatycznego zapisu wyników oraz dalszej
obróbki danych na PC.
Niezawodne pomiary

Fotometria

BZT/Respiracja

• Powtarzalne wyniki pomiarów dzięki aktywnej
automatycznej funkcji AutoRead do wykrywania stabilnych
wartości pomiarowych
• Automatyczna kompensacja temperatury, także wyłączana
lub liniowa do 10%/K
• Silikonowa klawiatura z wyraźnym potwierdzeniem
naciśnięcia i terenowa obudowa ochronna
Dokumentacja zgodna z GLP/AQA

Mętność

• Obszerna pamięć na 500 zestawów zapisanych ręcznie
i na 5000 zarejestrowanych automatycznie
• Przesyłanie danych w formacie *.csv przy pomocy interfejsu
USB, pełna zgodność z Excel
Elastyczny i wysokowydajny
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• Mierzy także TDS, zasolenie i opór właściwy
• Przesyłanie danych bezpośrednio do arkuszy Excel
• Nadaje się do pomiarów zgodnie wymogami farmakopea
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ProfiLine Cond 3110: Proste pomiary przewodności

•

Zgodny z TetraCon® 325 i KLE 325

•

Automatyczna kompensacja temperatury

•

Pomiar zasolenia

ProfiLine Cond 3110

Cond 3110 jest idealny dla każdego, kto szuka prostego, wytrzymałego i wodoszczelnego miernika do
pomiaru przewodności z kompensacją temperatury zgodną z DIN EN 27888 do pomiarów rutynowych w
wodach naturalnych i ściekach.

Niezawodne pomiary
• P
 owtarzalne wyniki pomiarów dzięki aktywnej automatycznej funkcji
AutoRead do wykrywania stabilnych wartości pomiarowych
• Bezpieczna obsługa: automatyczne funkcje redukują ilość potrzebnych
klawiszy
• Wodoodporne gniazdo 8-pinowe umożliwia pomiar również w wilgotnych
warunkach
Łatwość obsługi i niezawodność
 zytelny i klarowny wyświetlacz mierzonej wartości i temperatury
• C
• Silikonowa klawiatura z wyraźnym potwierdzeniem naciśnięcia umożliwia
obsługę w grubych rękawicach
• Dostępny w gotowych zestawach walizkowych ze sprawdzonymi czujnikami
do pracy w terenie
• Kompatybilny z czujnikami TetraCon® 325 i KLE 325
• Automatyczna kompensacja temperatury
• Pomiar zasolenia

Informacje do zamówień: Terenowe konduktometry ProfiLine
Model

Opis

Nr kat.

Cond 3110 SET 1

Wytrzymały i wodoszczelny konduktometr terenowy zasilany bateryjnie, w walizce z czujnikiem
TetraCon® 325

2CA101

Cond 3310 SET 1

Wytrzymały i wodoszczelny konduktometr terenowy z pamięcią danych, gniazdem USB, zasilany
bateryjnie, w walizce z czujnikiem TetraCon® 325

2CA301

Inne zestawy i konfiguracje dostępne są na zapytanie.
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Wieloparametrowe

Czujniki konduktometryczne
W zależności od zastosowania, dostarczamy czujniki z elektrodami wykonanymi z grafitu lub stali
nierdzewnej, aby zapewnić ich niereaktywność w stosunku do mierzonej próbki.

Czujniki 2-elektrodowe wykonane ze stali nierdzewnej
Zoptymalizowane czujniki pomiarowe, szczególnie do pomiarów w wodzie ultraczystej
Brak zakłóceń spowodowanych CO2 dzięki elektrodom ze stali nierdzewnej i naczyniu przepływowemu
Precyzyjny pomiar w dolnym zakresie pomiarowym dzięki zoptymalizowanej geometrii
Nadaje się do pomiarów w wodzie ultraczystej zgodnie z farmakopeą

Jony

•
•
•
•

Czujniki 2-elektrodowe wykonane z grafitu

Tlen rozpuszczony

Wytrzymały czujnik pomiarowy do prostych pomiarów oraz do nauczania i szkolenia
Solidna konstrukcja z wytrzymałym epoksydowym trzonkiem
Dla wszystkich próbek wodnych
Dla wszystkich aktualnych mierników przewodności

Przewodność

•
•
•
•

Redoks

Uniwersalność zastosowań dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu od 1 µS/cm do 2000 mS/cm
Wymagany jest tylko jeden punkt kalibracji ze względu na liniowość w całym zakresie pomiarowym
Czujniki pomiarowe w różnych wersjach wykonania dla niemal wszystkich aplikacji
Najwyższa dokładność dzięki precyzyjnemu procesowi produkcji
Duży zakres zastosowań w roztworach wodnych dzięki unikalnej technologii elektrod

Cyfrowe czujniki konduktometryczne IDS
Szczegółowe informacje o cyfrowych czujnikach 2- i 4-elektrodowych, do szerokiego spektrum zastosowań,
można znaleźć w rozdziale “Pomiar wieloparametrowy”.

Mętność

Fotometria

patrz str. 34

BZT/Respiracja

•
•
•
•
•

pH

Czujniki 4-elektrodowe wykonane z grafitu

(3)
(2)

(4)

(5)

(6)
(7)

Od lewej do prawej:
- cyfrowe czujniki IDS z kablami: (1) TetraCon® 925, (2) LR 925/01, (3) TetraCon® 925/C, (4) TetraCon® 925/LV;
- cyfrowe czujniki IDS do wymiennych kabli, gotowe do pracy bezprzewodowej: (5) TetraCon® 925-P, (6) TetraCon® 925/LV-P, (7) LR 925/01-P
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Analogowe czujniki konduktometryczne
do wszystkich zastosowań

Dane techniczne: Analogowe czujniki konduktometryczne
Do zastosowań uniwersalnych
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TetraCon® 325

TetraCon® 325-3

TetraCon® 325-6

TetraCon® 325-10

TetraCon® 325-15

TetraCon® 325-20

Nr kat.

301960

301970

301971

301972

301973

301974

Typ

4-elektrodowy

4-elektrodowy

4-elektrodowy

4-elektrodowy

4-elektrodowy

4-elektrodowy

Materiał elektrod

grafit

grafit

grafit

grafit

grafit

grafit

Naczynie
przepływowe

-

-

-

-

-

-

Materiał trzonka

epoksyd

epoksyd

epoksyd

epoksyd

epoksyd

epoksyd

Długość trzonka

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Stała K

0,475 cm -1

0,475 cm -1

0,475 cm -1

0,475 cm -1

0,475 cm -1

0,475 cm -1

Średnica trzonka

15,3 mm

15,3 mm

15,3 mm

15,3 mm

15,3 mm

15,3 mm

Długość kabla

1,5 m

3m

6m

10 m

15 m

20 m

Zakres pomiarowy od 1 µS/cm do
2000 mS/cm

od 1 µS/cm do
2000 mS/cm

od 1 µS/cm do
2000 mS/cm

od 1 µS/cm do
2000 mS/cm

od 1 µS/cm do
2000 mS/cm

od 1 µS/cm do
2000 mS/cm

Pomiar
temperatury

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

Min./maks.
gł. zanurzenia

36/120 mm

36/120 mm

36/120 mm

36/120 mm

36/120 mm

36/120 mm
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301602

Typ

4-elektrodowy

4-elektrodowy

Materiał elektrod

grafit

grafit

Materiał trzonka

epoksyd, PEEK (górna obudowa)

epoksyd, POM (górna obudowa)

Długość trzonka

120 mm

120 mm

Stała K

0,475 cm -1

0,491 cm -1

Średnica trzonka

15,3 mm

15,3 mm

Długość kabla

1,5 m

1,5 m

Zakres pomiarowy

1 µS/cm ... 2000 mS/cm

1 µS/cm ... 2000 mS/cm

Pomiar temperatury

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

Min./maks. głębokość zanurzenia

36/120 mm

40/120 mm

pH

TetraCon® 325/S

301900

Redoks

TetraCon® 325/C
Nr kat.

Wieloparametrowe

Do zastosowań specjalnych

301963

Materiał elektrod

stal nierdzewna

stal nierdzewna

Naczynie przepływowe

szklane

ze stali nierdzewnej

Materiał trzonka

stal nierdzewna

stal nierdzewna

Długość trzonka

120 mm

120 mm

Stała K

0,1 cm -1

0,01 cm -1

Średnica trzonka

12 mm

20 mm

Długość kabla

1,5 m

1,5 m

Zakres pomiarowy

0,001 ... 200 µS/cm

0,0001 µS … 30 µS/cm

Pomiar temperatury

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

Objętość wypełnienia

17 ml (bez czujnika)

ok. 10 ml (bez czujnika)

Min./maks. głębokość zanurzenia

30/120 mm

40/120 mm

Przewodność

LR 325/001

301961

BZT/Respiracja

LR 325/01
Nr kat.

Tlen rozpuszczony

Jony

Do niskich wartości przewodności

TetraCon® DU/T or DU/TH

Nr kat.

301995

301252 or 301254

Typ

2-elektrodowy

4-elektrodowy

Materiał elektrod

grafit

grafit

Naczynie przepływowe

-

epoksyd

Materiał trzonka

epoksyd

-

Długość trzonka

120 mm

Stała K

0,84 cm

Średnica trzonka

15,3 mm

-

Długość kabla

1,5 m

-

Zakres pomiarowy

1 µS/cm ... 20 mS/cm

10 µS/cm ... 1000 mS/cm

Pomiar temperatury

0 ... 80 °C

0 ... 60 °C

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

Min./maks. głębokość zanurzenia

36/120 mm

-

Mętność

KLE 325

Fotometria

Do prostych aplikacji i pomiarów przepływowych w laboratorium

0,778 cm -1
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4-elektrodowe czujniki konduktometryczne

TetraCon® 325

TetraCon® S

TetraCon® 325/C

Grafitowy czujnik
uniwersalnego zastosowania

Grafitowy czujnik do
specjalnych aplikacji

Grafitowy czujnik do
specjalnych aplikacji

• TetraCon® 325

• TetraCon® 325 S

• TetraCon® 325/C

Nadaje się do prawie wszystkich
pomiarów przewodności w
próbkach wodnych; do użytku
na zewnątrz, dostępne z kablami
o długości do 20 m.

Z obszarem elektrod w kształcie
łopaty, szczególnie przydatny do
pomiarów w pastach.

Ten czujnik pomiarowy jest
przeznaczony do pomiaru
w próbkach kwaśnych.

Laboratoryjny czujnik przepływowy
• TetraCon® 325 DU
4-elektrodowy czujnik konduktometryczny, (również ze
złączami Hansena, DU/TH), do standardowych aplikacji.
Wymaga kabla przyłączeniowego KKDU 325.

TetraCon® DU, DU/TH
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KLE 325

BZT/Respiracja

LR 325/001

Przewodność

Tlen rozpuszczony

Jony

Redoks

pH

Wieloparametrowe

2-elektrodowe czujniki konduktometryczne

2-elektrodowy czujnik
konduktometryczny
z koncentrycznymi elektrodami
ze stali nierdzewnej i szklanym
naczyniem przepływowym, do
pomiaru niskich przewodności
do 200 μS/cm.

Prosty 2-elektrodowy czujnik
grafitowy

• LR 325/001

• KLE 325

2-elektrodowy czujnik
z koncentrycznymi elektrodami
i naczyniem przepływowym
ze stali nierdzewnej, do pomiaru
śladowych wartości
przewodności do 30 μS/cm.

2-elektrodowy czujnik
z grafitowymi elektrodami
do pomiaru średnich wartości
do 20 mS/cm, przeznaczony
do prostych aplikacji, szkoleń
i edukacji.
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• LR 325/01

Czujnik do śladowych wartości
przewodności
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Czujnik do wody ultraczystej

Fotometria

LR 325/01
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Zestawy kalibracyjno-kontrolne

Zestaw do pomiarów w wodach czystych
zgodnie z wymogami Farmakopea
Zestaw ten zawiera czujnik do wód ultraczystych LR 325/01,
naczynie przepływowe D01/T wykonane ze szkła (USP-KIT 1)
lub ze stali nierdzewnej (USP-KIT 2), roztwór standardowy
5 μS/cm zgodny z NIST (dokładność ±2%) oraz rezystancyjny
zestaw kontrolny dla mierników 6R/SET/Lab.

Testowy zestaw rezystancyjny 6R/SET/Lab 1

Standard kalibracyjny 100 µS/cm
Okres trwałości 2 lata, zgodny z NIST, dokładność ±3%

Standard kalibracyjny 5 µS/cm
Standard kalibracyjny 5 µS/cm

Okres trwałości 1 rok, zgodny z NIST, dokładność ±2%

Informacje do zamówień: Zestawy kalibracyjno-kontrolne
Model

Opis

Nr kat.

USP Kit 1

Zestaw do pomiarów przewodności zgodnie z Farmakopeą, zawierający czujnik do wód
ultraczystych LR 325/01, szklane naczynie przepływowe D01/T, roztwór standardowy 5 μS ±2%
zgodny z NIST oraz rezystancyjny zestaw kontrolny 6R/SET/Lab dla konduktometrów

300569

USP Kit 2

jak USP Kit 1, ale z naczyniem przepływowym ze stali nierdzewnej zamiast szklanego

300568

KS 100µS

Standard kalibracyjny 100 μS/cm, trwałość 2 lata, zgodny z NIST, dokładność ±3%, butelka 300 ml

300578

KS 5µS

Standard kalibracyjny 5 μS/cm, trwałość 1 rok, zgodny z NIST, dokładność ±2%, butelka 300 ml

300580

E-SET Trace

Zestaw standardów kalibracyjnych (6 x 50 ml, KCl 0,01 mol/l), zgodny z NIST, dokładność ±0,5 %

300572

Środki kalibracyjno-kontrolne

Pozostałe akcesoria dostępne na zapytanie.
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Wieloparametrowe

Naczynia przepływowe
W przypadku czujników konduktometrycznych WTW istnieją różne możliwości pomiaru w przepływie.

Naczynie przepływowe D 201 dla czujników
o średnicy 15,3 mm

Informacje do zamówień: Naczynia przepływowe
Model

Opis

Nr kat.

D 201

Naczynie przepływowe z przezroczystego PVC, średnica wewnętrzna 18 mm, V* = 13 ml
(dla czujników TetraCon® 325 i KLE 325)

203730

D 01/T

Naczynie przepływowe ze szkła, średnica wewnętrzna 18 mm, V* = 17 ml
(dla czujników LR 325/01)

302750

Pozostałe akcesoria dostępne na zapytanie.
V* = objętość wypełnienia naczynia bez czujnika
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Mętność

Fotometria

Czujnik konduktometryczny LR 325/001
z naczyniem przepływowym ze stali
nierdzewnej, przeznaczony do pomiarów
śladowych wartości przewodności

BZT/Respiracja

Przewodność

Tlen rozpuszczony

Jony

Dla czujników konduktometrycznych o średnicy 12 mm dostępne
jest przepływowe naczynie pomiarowe D01/T.
W przypadku standardowych czujników pomiarowych o średnicy
15,3 mm należy użyć naczynia D 201, które zapewnia bezproblemowy
pomiar przewodności.

Redoks

pH

Czujniki do wody ultraczystej są dostarczane w zestawie
z kompatybilnym naczyniem przepływowym, ponieważ przy
pomiarach w bardzo niskim zakresie, absolutnie wykluczone jest
dopuszczenie do zanieczyszczenia próbek dwutlenkiem węgla.
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