We measure it.

Tek elle kullanılabilen
pH/sıcaklık ölçüm cihazı
testo 205

Dayanıklı plastik içine yerleştirilmiş pH ucu

PH

pH probu ile sıcaklık probu bir arada
°C

Bakımı kolay, jel saklama solüsyonu
Kullanıcı tarafından değiştirilebilen ölçüm ucu
Ölçüm tamamlandığında bilgi verme
2 satır, aydınlatmalı ekran
1, 2 veya 3 nokta kalibrasyonu

Otomatik sıcaklık kompanzasyon özellikli dayanıklı gıda

Et ve yarı katı gıdaların ölçümü için idealdir. Probu

pH/sıcaklık

kullanmadığınız zamanlarda saklamanız için özel saklama kabı

ölçüm

cihazıdır.

Ölçüm

değiştirilebilir, kirden ve tozdan etkilenmez.

ucu

kolaylıkla

ve solüsyonu vardır.
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testo 205

We measure it.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

Genel teknik veriler

testo 205
Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı;
batırma probu, saklama kabı ve kemere/duvara
tutturma kiti ile birlikte

Ürün kodu 0563 2051

Saklama sıcaklığı

-20 ... +70 °C

Çalışma sıcaklığı

0 ... +50 °C

Batarya tipi

4 x Düğme tipi pil LR44

Batarya ömrü

80 sa (Auto Off 10 dk.)

Ağırlık

135 g

Boyutlar

145 x 38 x 167 mm

Ekran

LCD, 2 satır

testo 205, Başlangıç seti
Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm
cihazı; batırma tipi probu, jelli saklama
başlığı, 250 ml pH 4 ve 7 kalibrasyon
çözeltileri, duvara/kemere tutturma kiti
ve alüminyum taşıma çantası ile birlikte
Ürün kodu 0563 2052

pH elektrod

NTC

Ölçüm aralığı

0 ... 14 pH

0 ... 60 °C (Kısa süre için +80 °C maks. 5 dk)

Doğruluk ±1 dijit

±0.02 pH

±0.4 °C

Çözünürlük

0.01 pH

0.1 °C

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar
testo 205 için yedek pH probu, jelli saklama başlığı

0650 2051

testo 205 için KCI jelli koruma başlığı

0554 2051

LR 44 Tip pil, 1.5 Volt (4 adet)

0515 0032

pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile

0554 2061

pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile

0554 2063
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Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sensör tipleri

