testo 205, 206, 230

Kompaktowy przyrz¹d do pomiaru pH
z wymiennymi elektrodami pomiarowymi
pH

°C

Nowy przyrz¹d do pomiaru pH

G³owica sondy pH1 do cieczy

Pomiary wartoœci pH odgrywaj¹ istotn¹ rolê w
wielu aplikacjach. Wszêdzie, gdzie zachodz¹
chemiczne i biochemiczne reakcje,wartoœæ pH
jest znacz¹c¹ wartoœci¹ przy ocenie takiej
reakcji.
Mimo, ¿e producenci sprzêtu pomiarowego
dysponuj¹ wysokim poziomem wiedzy i
zaawansowaniem technologicznym,wci¹¿
wystêpuj¹ pewne problemy przy pomiarach
zwi¹zane m.in. z:
* krótk¹ ¿ywotnoœci¹ sond pH uwarunkowan¹
materia³em z którego wykonane s¹ sondy
(szk³o)-podatnoœæ na mechaniczne uszkodzenia.
* wra¿liwoœci¹ sond na zabrudzenia poprzez
stosowanie diafragmy, której pory ulegaj¹c
zatykaniu poprzez cz¹stki sta³e,wywo³uj¹
efekt pamiêci -niedok³adnoœæ pomiaru.
* brakiem sond pH zintegrowanych z
pomiarem temperatury.

G³owica sondy pH2 do
produktów pó³sta³ych

Razem z ekspertami, którzy wykonuj¹ pomiary
pH w szeroko rozumianym przemyœle, firma
Testo rozwi¹za³a te problemy poprzez
zastosowanie innowacyjnych rozwi¹zañ.
Zamiast stosowaæ p³ynne elektrolity, sondy
pomiarowe Testo posiadaj¹ elektrolit ¿elowy.
Gwarantuje on d³ug¹ stabilnoœæ i ¿ywotnoœæ
sondy, co zmniejsza koniecznoœæ czêstej
kalibracji.

Wymienna sonda

¯elowy roztwór chlorku potasu brak mo¿liwoœci rozlania lub
wycieku
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Sondy pomiarowe wykonane s¹ w g³ównej
mierze z plastiku, dziêki czemu s¹ mniej
podatne na uszkodzenia mechaniczne.
Zastosowanie diafragmy ze szczelinkami (a
nie z porami), czyni sondê odporn¹ na
mikrocz¹steczki “biozabrudzeñ” z przemys³u
spo¿ywczego i farmaceutycznego.
Zastosowanie tego rodzaju rozwi¹zania
gwarantuje u¿ytkownikowi szybkie i proste
czyszczenie sodny.
Sonda pH posiada zintegrowany czujnik
temperatury, który automatycznie kompensuje
wartoœæ temperatury wp³ywaj¹c¹ na
dok³adnoœæ pomiaru pH. Konsekwencj¹ tego
gwarantowane s¹ dok³adne odczyty pomiaru.

Elektrody pH musz¹ byæ sk³adowane w
odpowiednich warunkach, je¿eli nie s¹
u¿ywane.
Zapobiega to wysychaniu pow³oki membrany
elektrody, jak równie¿ samej diafragmy.
Zwykle do sk³adowania elektrod pH
stosowany jest roztwór chlorku potasu. Tak jak
ka¿da ciecz, roztwór ten mo¿e siê rozlaæ,
wyciec i spowodowaæ ska¿enie medium
pomiarowego.
Testo wyeliminowa³o to niebezpieczeñstwo
stosuj¹c do sk³adowania elektrod ¿elowy
roztwór chlorku potasu, znajduj¹cy siê w
odpowiednim zbiorniczku.

testo 205

Szybki i wygodny pomiar
podczas produkcji

Koñcówka zatopiona w
odpornym na uszkodzenia
plastiku

Zestaw walizkowy z testo 205,
buforami pH 4.0 i 7.0,
pojemnikiem z ¿elem

Roztwór buforowy pH z
dozownikiem

Profesjonalny przyrz¹d do pomiaru pH
dla przemys³u spo¿ywczego
Przyrz¹d do pomiaru pH typ testo 205
zosta³ zaprojektowany specjalnie dla
przemys³u spo¿ywczego. Znajduje on
g³ównie zastosowanie przy rozbiorze miêsa.
Jego ergonomiczny kszta³t i czytelny
wyœwietlacz powoduje, ¿e testo 205
znajduje idealne zastosowanie przy
produkcji, sprawdzaniu produktów
wprowadzanych, do magazynu jak i przy
dokonywaniu powtarzaj¹cych siê pomiarów.
Unikalnym rozwi¹zaniem jest po³¹czenie
koñcówki penetracyjnej elektrody pH z
sond¹ temperatury, które umo¿liwia
natychmiastow¹ i bardzo dok³adn¹
kompensacjê temperatury.Funkcja
“zatrzymywania” wyniku informuje o
ustabilizowaniu siê pomiaru.

Pañstwa korzyœci:
• Zintegrowany czujnik temperatury
z elektrod¹ pH
• Koñcówka pomiarowa mo¿e byæ
wymieniana przez u¿ytkownika
• Nie wymagaj¹ca konserwcji elektroda
¿elowa
• Podœwietlany wyœwietlacz
• Sygna³ klawiatury
• 2 -liniowy wyœwietlacz
• Funkcja zatrzymania wyników
• Kalibracja w 1, 2 lub 3 punktach
Zestaw walizkowy do u¿ywania w terenie
Wysokiej klasy walizka aluminiowa posiada
miejsce na wszystkie niezbêdne akcesoria
jak równie¿ przyrz¹d testo 205. Pojemniki z
roztworami buforowymi, które umo¿liwiaj¹
przeprowadzenie kalibracji miernika, mo¿na
równie¿ umieœciæ w walizce.
Zestaw awiera:
• testo 205
• roztwory buforowe pH4 i 7 (250 ml ka¿dy)
• pojemnik z ¿elem do sk³adowania sond
• instrukcjê obs³ugi
• baterie

Mocnej konstrukcji miernik pH/C do ¿ywnoœci, z
automatyczn¹ kompensacj¹ temperatury.
Dane techniczne
Przyrz¹d

testo 205

Parametry
Sensor

pH / °C
elektroda pH / NTC
2
0 ... 14 pH

Iloœæ kana³ów pomiarowych
Zakres pomiarowy
Rozdzielczoœæ
Dok³adnoœæ
Kompensacja temperatury
Wyœwietlacz
Sondy
Cykl pomiarowy
Temperatura pracy

0.01 pH
0.1 °C
±0.02 pH
±0.4 °C
Automatyczna
LCD, 2 linie
Zintegrowane pH / °C

Temperatura sk³adowania
Typ baterii

2 pomiary na sekundê
0 ...60 °C (krótkotrwa³e do +80 °C)
-20 ... +70 °C
4x litowe baterie LR44

¯ywotnoœæ baterii
Materia³/obudowa

ABS -klasa IP 65

Wymiary
Waga

197 x 33 x 20 mm
135 g

80 godz. (Auto Off 10 Min)
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testo 206-pH1 / pH2 / pH3 – Uniwersalny, kieszonkowy pehametr

g³owica sondy pH1 do cieczy

g³owica sondy pH2 do produktów pó³sta³ych

Dane techniczne

Korzyœci
testo 206 pH1 i pH2
• odporny na zabrudzenia w zwi¹zku z
zastosowaniem diafragmy ze szczelinkami
i referencyjnego elektrolitu ¿elowego
• du¿a iloœæ referencyjnego elektrolitu
¿elowego gwaratuje d³ug¹ ¿ywotnoœæ
bezobs³ugowe elektrody. Nie ma potrzeby
dolewania roztworu elektrolitu
• bardzo uniwersalne, praktycznie do
wszystkich aplikacji
- do produktów zawieraj¹cych proteiny
- do wysoce zanieczyszczonych
roztworów
• ma³a opornoœæ membrany powoduje
szybki i stabilny odczyt
• zintegrowana koñcówka elektrody
penetracyjnej pH z sond¹ temperatury
testo 206 pH3
• pod³¹czenie wszystkich sond
zewnêtrznych ze z³¹czem BNC
• mo¿liwoœæ automatycznej i rêcznej
kompensacji temperatury
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g³owica sondy pH3 ze z³¹czem BNC

testo 206 pH1, pH2 i pH3
• Przyrz¹d odpowiedni do dokonywania
pomiarów w terenie jak równie¿ w
warunkach przemys³owych, dziêki
futera³owi ochronnemu “TopSafe”, który
jest w standardowym wyposa¿eniu.
• 2 liniowy wyœwietlacz
• funkacja “zatrzymywania” wyniku po
stabilizacji pomiaru
• kalibracja w 1,2 lub 3 punktach

Przyrz¹d

testo 206-pH1 i pH2

Parametry
Sensor

pH / °C
pH elektroda / NTC

Iloœæ kana³ów pom.
Zakres pomiarowy

2 kana³y
0 ... 14 pH

Rozdzielczoœæ

0.01 pH
0.1 °C
±0.02 pH
±0.4 °C
Automatyczna

Dok³adnoœæ
Kompensacja temp.
Wyœwietlacz
Sondy
Cykl pomiarowy
Temperatura pracy.
Temp.sk³adowania
Typ baterii
¯ywotnoœæ baterii
Materia³/obudowa
Wymiary
Waga

LCD, 2 linie
Zintegrowana,modu³owa
sonda pH / °C
2 pomiary/sek.
0...+60 °C
-20...+70 °C
1x CR2032
80 godz (Auto Off 10 min)
ABS z futera³em TopSafe,
klasa IP 68
197 x 33 x 20 mm
69 g

Dane techniczne dla testo 206-pH3:
patrz odpowiednie sondy pH i dok³adnoœci
temperatur.

testo 206-pH1, kompaktowy miernik do cieczy

testo 206-p
pH1, kompaktowy miernik do
cieczy
Testo 206-pH1 to kompaktowy miernik pH w
cieczach. Wbudowana sonda temperatury
zapewnia skuteczn¹ kompensacjê
temperatury. Futera³ zabezpieczaj¹cy
TopSafe, który jest dostarczany w
standardzie wraz z miernikiem sprawia, ¿e
przyrz¹d idealnie nadaje siê do pomiarów w
terenie, jak równie¿ w warunkach
przemys³owych.
testo 206-pH1 idealny miernik do pomiarów
w cieczach

testo 206-pH1 zastosowania
• pomiar pH w œrodowisku (woda, œcieki...)
• neutralizacja kondensatu (ogrzewnictwo/
kot³y kondensacyjne)
• pH w sektorze przemys³owym (np.:
wartoœæ pH smaru)
• pomiar pH w przemyœle spo¿ywczym (np.:
przy produkcji soków)
• generalnie: pomiar pH w cieczach we
wszystkich sektorach

Pañstwa korzyœci
• uniwersalny, dok³adny przyrz¹d do
pomiaru pH
• odporny na kurz i zabrudzenia dziêki
futera³owi TopSafe
• nie wymagaj¹ca konserwacji elektroda
¿elowa
• wbudowana sonda temperatury
• wyœwietlacz 2-liniowy
• funkcja zatrzymania wyniku, po
ustabilizowaniu pomiaru
• kalibracja w 1, 2 lub 3 punktach

Futera³ TopSafe - zabezpieczenie miernika
w trudnych, przemys³owych warunkach

testo 206-pH1 zestaw

testo 206-pH1 Starter Set
testo 206-pH1 zestaw: przyrz¹d
pH z uniwersaln¹
sond¹, zbiornik z
¿elem do
sk³adowania
elektrody, futera³
TopSafe

Nr kat.

0563 2061

testo 206-pH1 zestaw startowy:
przyrz¹d pH z
uniwersaln¹
sond¹, zbiornik z
¿elem do
sk³adowania
elektrody, futera³
TopSafe, bufor
pH4 (250ml), bufor
pH7 (250ml),
walizka
aluminiowa

Nr kat.

0563 2065
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testo 206-pH2, kompaktowy tester pH w substancjach lepkich

Automatyczna funkcja zatrzymywania wyniku
informuje o stabilizacji pomiaru

testo 206-pH2 idealny do pomiarów w
substancjach lepkich

testo 206-pH2, kompaktowy tester pH w
substancjach lepkich
testo 206-pH2 jest przyrz¹dem do pomiaru
pH takich produktów jak galaretki, kremy,
miêso, ser, marmolada i owoce. Unikalnym
rozwi¹zaniem jest po³¹czenie koñcówki
penetracyjnej elektrody pH z sond¹
temperatury, która umo¿liwia
natychmiastow¹ kompensacjê temperatury.
Funkcja “zatrzymania” wyniku informuje o
ustabilizowaniu siê pomiaru. Futera³
zabezpieczaj¹cy TopSafe, który jest
dostarczany w standardzie z miernikiem,
pozwala na pracê w terenie jak równie¿ w
warunkach przemys³owych.
Pañstwa korzyœci
• kompaktowy miernik pH z elektrod¹
penetracyjn¹
• odporny na kurz i zabrudzenia dziêki
futera³owi TopSafe
• nie wymagaj¹ca konserwacji sonda
¿elowa
• funkcja zatrzymania wyniku po
stabilizacji pomiaru
• wbudowana sonda temperatury
• wyœwietlacz 2-liniowy
• kalibracja w 1, 2 lub 3 punktach

testo 206-pH2 zestaw

testo 206-pH2 zestaw startowy
testo 206-pH2 zestaw: przyrz¹d
pH z sond¹
penetracyjn¹,
zbiornik z ¿elem
do sk³adowania
elektrody, futera³
TopSafe, uchwyt
œcienny

Nr kat.
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testo 206-pH2 - zastosowania:
• mleko, produkty mleczne (jogurt, ser...)
• wartoœæ pH zacieru podczas produkcji
alkoholu
• wartoœæ pH podczas produkcji ¿ywnoœci
(np.: sosy do sa³atek)
• przy produkcji kosmetyków (produkcja
kremów)
• monitoring pH podczas procesu rozbioru
miêsa

0563 2062

testo 206-pH2 zestaw startowy:
przyrz¹d pH z
sond¹
penetracyjn¹,
zbiornik z ¿elem do
sk³adowania
elektrody, futera³
TopSafe, uchwyt
œcienny, bufor pH4
(250ml), bufor pH7
(250ml), walizka
aluminiowa

Nr kat.

0563 2066

testo 206-pH3, kompaktowy pehametr do pod³¹czenia sond zewnêtrznych

testo 206-pH3 umo¿liwia pod³¹czenie
zewnêtrznych sond pH

testo 206-pH3, pehametr do pod³¹czenia
sond zewnêtrznych
testo 206-pH3 jest wyposa¿ony w z³¹cze
BNC, które umo¿liwa pod³¹czenie
wszystkich elektrod pH do miernika. Je¿eli
u¿ywane s¹ elektrody pH f-my Testo z
wbudowanym sensorem temperatury,
tempertaura jest automatycznie
kompensowana. W przypadku elektrod bez
pomiaru temperatury, jej wartoœæ mo¿e byæ
rêcznie wprowadzona. Automatyczne
“zatrzymanie” wyniku pomiaru po jego
ustabilizowaniu, sprawia ³atwoœæ w
obs³udze. Dziêki futera³owi ochronnemu
TopSafe, przyrz¹d jest idealym miernikiem
do pomiarów w terenie, jak równie¿ w
przemyœle.

Pañstwa korzyœci
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznych
elektrod
• odporny na kurz i zabrudzenia, dziêki
futera³owi ochronnemu TopSafe
• 2-liniowy wyœwietlacz
• automatyczna funkcja zatrzymania
wyniku, po ustabilizowaniu pomiaru
• mo¿liwoœæ 1, 2 lub 3 punktowej kalibracji
testo 206-pH3 - zastosowanie
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia wszystkich
dostêpnych na rynku elektrod,
posiadaj¹cych z³¹cze BNC
• kompensacja temperatury w sondach
Testo z jej pomiarem
• idealny przyrz¹d do pomiarów w
laboratoriach
• monitoring pH œrodowiska ( jakoœæ wody)
• monitoring pH w sektorze przemys³owym

testo 206-pH3 - zestaw
testo 206-pH3 zestaw: przyrz¹d
pH z gniazdem
BNC, futera³em
ochronnym
TopSafe i
uchwytem
œciennym

Automatyczna kompensacja temperatury z
zewnêtrznymi elektrodami, zintegrowanymi
z sond¹ temperatury

Nr kat.

testo 206 pH3 – zestaw

0563 2063

testo 206 pH3 – zestaw
testo 206-pH3 przyrz¹d pH z
gniazdem BNC,
sonda pH typ 14,
zbiornik z ¿elem
do sk³adowania
elektrody, futera³
TopSafe, uchwyt
œcienny, bufor pH4
(250ml), bufor pH7
(250ml), walizka
aluminiowa

Nr kat.

0563 2068

testo 206-pH3 przyrz¹d pH z
gniazdem BNC,
sonda pH typ 01,
zbiornik z ¿elem
do sk³adowania
elektrody, futera³
TopSafe, uchwyt
œcienny, bufor pH4
(250ml), bufor pH7
(250ml), walizka
aluminiowa

Nr kat.

0563 2067
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Dane zamówieniowe
Iloœæ

Iloœæ

Przyrz¹d

Nr kat.

testo 205 zestaw startowy: testo 205 z sond¹ penetracyjn¹, pojemnik z ¿elem do przechowywania
elektrody, uchwyt œcienny, bufor (250 ml) pH 7, bufor (250 ml) pH 4, walizka aluminiowa

0563 2052

testo 205 z sond¹ penetracyjn¹, pojemnik z ¿elem do przechowywania elektrody i uchwytem
œciennym

0563 2051

testo 206-pH1 - zestaw startowy: testo 206-pH1 z uniwersaln¹ sond¹,pojemnikiem z ¿elem, TopSafe, buforem pH4
(250 ml), buforem pH7 (250 ml), walizk¹ aluminiow¹

0563 2065

testo 206-pH1 - zestaw startowy: testo 206-pH1 z uniwersaln¹ sond¹, pojemnikiem z ¿elem ,TopSafe

0563 2061

testo 206-pH2 - zestaw startowy:testo 206-pH2 z sond¹ penetracyjn¹,pojemnikiem z ¿elem do sk³adowania
elektrody,TopSafe,buforem pH4 (250 ml), buforem pH7 (250 ml),walizk¹ aluminiow¹

0563 2066

testo 206-pH2 - zestaw startowy : testo 206-pH2 z sond¹ penetracyjn¹, pojemnikiem z ¿elem do
sk³adowania elektrody, TopSafe

0563 2062

testo 206-pH3 - zestaw startowy: testo 206-pH3 ze z³¹czem BNC, , TopSafe

0563 2063

testo 206-pH3 - zestaw startowy: testo 206-pH3 ze z³¹czem BNC, elektrod¹ pH typ 01, pojemnikiem z
¿elem, buforem pH4 (250 ml), buforem pH 7 (250 ml),walizk¹ aluminiow¹.

0563 2067

testo 206-pH3 - zestaw startowy:testo 206-pH3 ze z³¹czem BNC, elektrod¹ pH typ 14, pojemnikiem z ¿elem,
TopSafe, buforem pH4 (250 ml), buforem pH7 (250 ml),walizk¹ aluminiow¹

0563 2068

Akcesoria

Part no.

Zapasowa elektroda pH do testo 205 ze zbiornikiem z ¿elem

0650 2051

Zapasowa elektroda pH do testo 206 ze zbiornikiem z ¿elem

0650 2061

Zapasowa elektroda pH2 do testo 206 ze zbiornikiem z ¿elem

0650 2062

Zapasowa elektroda typ 01 do testo 206-pH3 ze zbiornikiem z ¿elem
Zapasowa elektroda typ 14 do testo 206-pH3 ze zbiornikiem z ¿elem

0650 2063
0650 2064

Pojemnik z ¿elem KCL do testo 205

0554 2051

Pojemnik z ¿elem KCL do testo 205 (3 szt.)

0554 2052

Pojemnik z ¿elem KCL do testo 206
Pojemnik z ¿elem KCL do testo 206 (3 szt.)

0554 2067
0554 2068

Roztwór buforowy pH 4.01 w butelce z dozownikiem (250 ml)

0554 2061

Roztwór buforowy pH 4.01 w butelce z dozownikiem (3x 250 ml w opakowaniu)

0554 2062

Roztwór buforowy pH 7.00 w butelce z dozownikiem (250 ml)

0554 2063

Roztwór buforowy pH 7.00 w butelce z dozownikiem (3 x 250 ml w opakowaniu)
Roztwór buforowy pH10.01 w butelce z dozownikiem (250 ml)

0554 2064
0554 2065

Roztwór buforowy pH 10.01 w butelce z dozownikiem (3 x 250 ml w opakowaniu)

0554 2066

testo 230, Klasyka w klasie kompaktowej
Przyrz¹d testo 230 jest po³¹czeniem pehametru i wysokiej jakoœci termometru,
w wodoszczelnej obudowie.Przy pod³¹czeniu elektrody redox typ 06 nastêpuje
jego wskazanie.
Miernik posiada automatyczn¹ kompensacjê temperatury i mo¿e byæ
kalibrowany w zakresach pH standardowymi lub DIN buforami.
Nr kat.

0560 2304

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, celem przes³ania
szczegó³owego prospektu.
Do:

Od:

Firma

Telefon

Treœæ mo¿e ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.

0981.1124/hd/AC/Q/10.2004

Adres

