
 
 

 

 

PH-METR PRZENOŚNY 

SensoDirect pH 110 
FIRMY LOVIBOND TINTOMETER 
 

>>  
pH-metr SensoDirect pH110 jest wysokiej jakości przenośnym pH-metrem zasilanym 
bateryjnie i umożliwia pomiar w zakresie od 0 do 14 jednostek pH. Miernik wyposażony jest 
standardowo w obudowę ochronną i uchwyt do elektrody, co ułatwia posługiwanie się nim    
w trudnych warunkach terenowych.  

Elektroda żelowa do SensoDirect pH110 przeznaczona jest do pomiarów w pełnym zakresie 
pH od 0 do 14 i jest odporna na temperaturę od 0 do 80°C. Standardowo wyposażona jest w 
złącze BNC. 

SensoDirect pH110 dostarczany jest w odpornej plastikowej walizce łącznie z elektrodą i 
roztworami buforowymi pH4 i pH7. 

>>
  

 
APLIKACJE: 

• woda pitna 

• woda chłodnicza i kotłowa 

• ścieki 

• woda rekreacyjna 

• woda powierzchniowa 

• stacje uzdatniania wody 

• laboratoria przemysłowe i inne 
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ZALETY: 

• duża dokładność pomiaru  

• niewielki ciężar 

• obudowa ochronna 

• duży wyświetlacz 

• wskaźnik zużycia baterii 

• kalibracja 2-punktowa 
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DANE TECHNICZNE: 

Zakresy 0 - 14 pH 

Rozdzielczość 0,01 pH 

Kompensacja 
temperatury nie jest konieczna 

Dokładność 

+0.07 pH (pH5 – pH9) 
+ 0,1 pH (pH4 – pH10) 
+ 0,2 pH (pH1 – pH 3,9) 
+ 0,2 pH (pH10,1 – pH13) 
23 + °C, po kalibracja 

Warunki pracy 0 - 50°C 
0 – 80% wilgotności wzgl. 

Zasilanie bateria 9V 
Wymiary 208 x 110 x 34 mm 

Ciężar ok. 380 g 

CE: 
EN 55022 – klasa B (EN 50081-1) 
IEC 801-2 (EN 50082-1) 
IEC 801-3 (EN 50082-1) 

Numery katalogowe  

721300 pH-metr SensoDirect pH110 z baterią, buforami pH 4 i pH 7, elektrodą plastikową 
typ 110 i walizką 
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DODATKOWE WYPOSAŻENIE: 

721330 Elektroda pH plastikowa, żelowa typ 110 

721247 Bufor pH 4.0 (25°C), 90 ml 

721248 Bufor pH 7.0 (25°C), 90 ml 

721249 Bufor pH 10.0 (25°C), 90 ml 
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