
Sıvı ve yarı-katı gıda uygulamaları için uygundur

Dahili sıcaklık sensörü

Bakım gerektirmeyen jel elektrolit

Sağlam, su geçirmez ve bulaşık makinesinde yıkanabilir

koruma kılıfı (Topsafe, IP65 koruma sınıfı)

Otomatik son değer tanıma (Auto-hold)

2 satır ekran

1,2 veya 3 nokta kalibrasyon imkanı

ph/sıcaklık ölçüm
cihazı

testo 206

PH

°C

testo 206 serisi, sıvı ve yarı-katı gıda maddelerindeki

ölçümler için uygundur. Cihaz, hızlı ve hassas sıcaklık

dengelemesi için pH daldırma probu ve sıcaklık probunun

kombinasyonu sayesinde dikkat çeker. testo pH probu

sızdırmazdır, bakımı kolaydır, çift katmanlı diyaframı ve

saklama jeli sayesinde daha dayanıklıdır ve kirden kolay

etkilenmez. 

Otomatik son değer tanıma özelliği, ölçüm sırasında

kullanıcıyı destekler. Koruma kılıfı ''Topsafe'' (IP 65);

hijyeniktir, cihazı kirden ,sudan, darbeden korur ve bulaşık

makinesinde yıkanabilir.

testo 206-pH1; sıvılarda pH kontrolleri için özel olarak

tasarlanmıştır.

testo 206-pH2; yarı-katı gıda maddelerinde pH kontrolleri

için uygundur; örn: jöle, krema, peynir, meyve, v.b.

testo 206-pH3; uygulamaya bağlı olarak, cihaza herhangi bir

prob bağlamayı sağlayan BNC soketi ile donatılmıştır. Bu da

cihazı evrensel olarak uygulanabilir yapar.

We measure it.
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testo 206

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 206 pH1

testo 206-pH1 Başlangıç Seti

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH1
probu, jelli saklama başlığı, TopSafe koruma kılıfı
ve duvara/kemere tutturma kiti ile birlikte

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH1
probu, jelli saklama başlığı, 250 ml pH 4 ve 7
kalibrasyon çözeltileri, TopSafe koruma kılıfı ve
duvar/kemere tutturma kiti ve alüminyum taşıma
çantası ile birlikte

Ürün kodu 0563 2061

Ürün kodu 0563 2065

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı 0 ... +60 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C

Ölçüm kanalı 2 kanallı

Sıcaklık dengelemesi Otomatik

Ölç. hızı Saniyede 2 ölçüm

Batarya tipi 1x CR2032

Malzeme/Gövde

Pil ömrü

Boyutlar

Ağırlık

Ekran

ABS, Topsafe ile birlikte; Koruma sınıfı IP 68

80 sa (Otomatik kapanma 10 dk)

197 x 33 x 20 mm

69 g

LCD, 2 satır

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0650 2061

0554 2067

0515 0028

0554 2061

0554 2063

testo 206 için yedek pH probu, jelli saklama başlığı

testo 206 için KCI jelli koruma başlığı

Lityum, düğme tip pil

pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile

pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile

testo 206-pH1/-pH2/-pH3 probları
kolayca değiştirilebilir

testo 206-pH1:
sıvılar için pH1 prob başlığı

Sensör tipi pH elektrod

Ölçüm aralığı

Hassasiyet
±1 basamak

Çözünürlük

0 ... 14 pH

±0.02 pH

0.01 pH

Sensör tipi NTC

Ölçüm aralığı

Hassasiyet
±1 basamak

Çözünürlük

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

±0.4 °C

0.1 °C

We measure it.
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testo 206-pH2:
yarı-katı gıdalar için pH2 prob
başlığı

Hassasiyet
±1 basamak

±0.02 pH ±0.4 °C

Çözünürlük 0.01 pH 0.1 °C

testo 206

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 206-pH2

testo 206-pH2 Başlangıç Seti

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH2
probu, jelli saklama başlığı, TopSafe koruma kılıfı
ve duvara/kemere tutturma kiti ile birlikte

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH2
probu, jelli saklama başlığı, 250 ml pH 4 ve 7
kalibrasyon çözeltileri, TopSafe koruma kılıfı,
duvara/kemere tutturma kiti ve alüminyum taşıma
çantası ile birlikte

Ürün kodu 0563 2062

Ürün kodu 0563 2066

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı 0 ... +60 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C

Ölçüm kanalı 2 kanallı

Sıcaklık dengelemesi Otomatik

Ölç. hızı Saniyede 2 ölçüm

Batarya tipi 1x CR2032

Malzeme/Gövde

Pil ömrü

Boyutlar

Ağırlık

Ekran

ABS, Topsafe ile birlikte; Koruma sınıfı IP 68

80 sa (Otomatik kapanma 10 dk)

197 x 33 x 20 mm

62 g

LCD, 2 satır

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0650 2062

0554 2067

0515 0028

0554 2061

0554 2063

testo 206 için yedek pH probu, jelli saklama başlığı

testo 206 için KCI jelli koruma başlığı

Lityum, düğme tip pil

pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile

pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile

Sensör tipleri

pH elektrod NTC

Ölçüm aralığı 0 ... 14 pH 0 ... 60 °C (Kısa süre için +80 °C max. 5 dk)

We measure it.
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testo 206

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 206-pH3

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH3
BNC arayüz ile prob başlığı, TopSafe (koruma
kılıfı) ve kemere/duvara tutturma kiti ile birlikte

Ürün kodu 0563 2063

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı 0 ... +60 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C

Pil ömrü

Boyutlar

Ağırlık

Ekran

80 sa (Otomatik kapanma 10 dk)

197 x 33 x 20 mm

69 g

LCD, 2 satır

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0650 2063

0650 2064

0650 1623

0650 0245

0515 0028

0554 2318

0554 2053

0554 2061

0554 2063

sıcaklık sensörü hariç, pH universal plastik elektrod

sıcaklık sensörü ile pH universal plastik elektrod

sıcaklık sensörü ile cam pH elektrodu

sıcaklık sensörü hariç pH gıda elektrodu

Lityum, düğme tip pil

Saklama çözeltisi; 50 ml, 0650 0245 elektrodu için

Standart elektrodlar için jelli saklama başlığı

pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile

pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile
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Sensör tipi pH elektrod / NTC

Ölçüm aralığı

Arayüz

0 ... 14 pH
0....80 °C (kullanılan pH probuna bağlı
olarak)

BNC

We measure it.

testo 206-pH3:
BNC arayüzü ile pH3 prob başlığı
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