
NOVÉ!



Speciální-pH elektrody rozšiřují  řadu  IDS pH elektrod
pro pokročilé aplikace  v "Life Science" a v příbuzných oborech.
.

 Měření pH v 
 oborech
Life Science

... jednoduše s IDS.

Další IDS elektrody, jakož i všeobecné informace k IDS sondám
najdete na našem webu a na: www.wtw.de/de/ids  
(viz QR-code).

pH elektrody IDS

•  jistá měření díky zpracování signálu přímo v elektrodě

•      jednoduchá výměna elektrody, jelikož jsou v sensoru
 uložena data o kalibraci 

•     nejlepší možná GLP podpora prostřednictvím 
automatické dokumentace všech údajů

•     přesný monitoring kvality elektrody skrze QSC funkce



SenTix® 945 
univerzální, rychlá, perfektní gelová elektroda do laboratoře
•     rychlá a precizní odezva díky třem diafragmám
•     gelová náplň zaručuje provoz nenáročný na údržbu po celou dobu životnosti
•     snadné čištění díky hladkému skleněnému tělu 

SenTix® Micro 900 
štíhlé řešení pro malé množství vzorku
•    jednoduchá měření v malých nádobkách a malého objemu vzorku s extra

             dlouhým štíhlým tělem
              •    rychlá, stabilní měření díky platinové diafragmě 
              •    přesné výsledky měření s pomocí integrovaného teplotního čidla

          SenTix® Sp-T 900 
          pro spolehlivá vpichovací měření
              •   perfektní měření polotuhých vzorků se zaostřenou špičkou

              •   odolná a snadno se čistí díky diafragmě s otvorem a polymerovému

                   elektrolytu 

              •   přesné výsledky měření s pomocí integrovaného teplotního čidla 

          SenTix® HW-T 900 
          specifické vzorky potřebují speciální pH elektrody
              •   měření obtížných vzorků, s nastavitelnou diafragmou s kruhovou mezerou
              •   příjemné ovládání, s velkou zásobou elektrolytu, snadná údržba
              •   přesné výsledky měření s pomocí integrované teplotního čidla 

            Technické parametry

Model SenTix® 945 SenTix® Micro 900 SenTix® Sp-T 900 SenTix® HW-T 900

Objednací číslo                               103743 103751                       103752                               103753              

                                                                             pH: 0,000 … 14,000 ± 0,002
pH: 2,000 … 13,000 ± 

0,002
pH: 0,000 … 14,000 ± 

0,002

Teplotní rozsah použití                         0 … 80 °C 0 … 100 °C   0 … 80 °C 0 … 60 °C

Referenční elektrolyt            gel KCl 3 mol/ l                        polymer KCl 3 mol/l

Tvar membrány                                  kužel                                       válec                                 špička                                   válec

Diafragma 3 x keramika                          Pt drát             otvor                                    zábrus           

Materiá těla                                                                   sklo                                                          plast                       sklo

Délka těla                 120 mm                               70/130 mm                        65/ 25 mm       170 mm

Průměr           12 mm 12/5 mm                          15/5mm                                12 mm

Teplotní čidlo                          NTC 30 kOhm

Připojovací kabel                                                                                     1,5 m s digitálním konektorem

Uložené kalibrační
protokoly
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 Přesnost se vztahuje na integrovanou měřicí elektroniku
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        *Pro všechny multiparametrické přístroje MultiLine® IDS a inoLab® Multi IDS, ale i pro pH 3310 IDS.
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Rozsah



V roce 2015 slaví WTW jubileum, 
již 75 let od svého založení! 
 
Naším cílem je dosáhnout inovativního řešení. Hlavním hlediskem naší práce je vývoj 
nových technologií, které zlepší v budoucnu způsoby a druhy využití vody.
Analyzujeme vodu a přirozeně se jí snažíme vracet zpět do přírody a pomáháme 
tak lidem v domácnostech, budovách, továrnách a v zemědělství s jejím lepším 
využitím.
  
Stavíme na pevných a dlouhodobých vztazích s našimi zákazníky, kterým přinášíme 
tradiční a kvalitní výrobky. Naše technická řešení se stala celosvětovým standardem.
  
                                          

Oslovte nás, při řešení Vašich problémů a potřeb.

 

   
WTW, měřicí a analytická technika, s.r.o.
Dopraváků 3
Praha 8, 184 00

Tel:  +420 286 850 331
Fax:  +420 286 850 330
E-Mail:  Info@wtwcz.com
Internet:  www.wtwcz.com         Eshop:  eshop.wtwcz.com

 

 
 

                                                                                                              




