
pH-Metr GLP 21 Opis techniczny

GLP 21  to pH-metr laboratoryjny z programowaniem rozdzielczości odczytu 0.1, 0.01 lub 0.001 pH.
Interfejs RS 232 C do drukarki lub PC. Raport z kalibracji i pomiarów “zredukowany” lub “pełny” w formacie zgodnym z GLP.

Dostarczany z naczyniami kalibracyjnymi i mieszadłem magnetycznym, kontrolowanym z pH-metru.
Ponad 10, powtarzalnych kalibracji z wykorzystaniem porcji 40 ml certyfikowanego bufora pH. Oszczędność kosztów !!!

Kilka trybów kalibracyjnych: z rozpoznawaniem 3 grup buforów, w określonej wartości pH i inne.
Automatyczne rozpoznawanie buforów: technicznych DIN 19267/19266 oraz 3 własnych, w pamięci urządzenia.

Precyzyjne wyznaczanie izopotencjału elektrody pH, ważne dla pomiarów pH w wysokich temperaturach.
Kalibracja temperatury... limity: minimalnej i maksymalnej wartości pH... rejestracja 400 kolejnych wartości pomiarowych...    

Oprogramowanie ComLabo (opcja). Dwukierunkowa komunikacja z 
PC. Zapewnia łatwą, programowaną współpracę między miernikami 
CRISON, np. pomiar pH z wykorzystaniem podajnika próbek. 

Statyw z uchwytem na 1, 2 lub 3 
sensory. Posiada prowadnice do 
zamocowania kabla, zapobiegające 
załamywaniu i zaginaniu podczas 
pracy.

Graficzny, duży, czytelny 
wyświetlacz. Obsługa w 
języku polskim.

Przemysłowej jakości 
klawiatura, intuicyjna w 
obsłudze.

Naczynia kalibra-
cyjne z dipolem w 
środku. 

Zintegrowane mieszadło magnetyczne.

Otwory do wygodnego 
składowania elektrod i 
sensorów w protektorach 
ochronnych.

Termiczna lub igłowa 
drukarka. Opcja.

Bezpośrednie podłączenie do PC
z użyciem opcji HYPERTERMINAL
środowiska WINDOWS.

Klawiatura PC.
Opcja.

Autoryzowany dystrybutor urządzeń CRISON na Polskę:

                                             www.labindex.pl
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Parametry pomiarowe pH mV °C
Zakres -2...16   2000 -20...150
Rozdzielczość 0.1/0.01/0.001 0.1/1  0.1
Błąd pomiaru (  1 cyfra)  0.005  0.5  0.2

Automatyczna kompensacja temperatury
Wprowadzanie ręczne lub z czujnika temperatury Pt 1000 (A.T.C.)
Programowanie izopotencjału pH, wartość standardowa 7.00.

Kalibracja pH
Na bufory techniczne wg DIN 19267: 2.00, 4.01, 7.00, 9.21 i 10.90 (25˚C).
Na bufory wg DIN 19266: 1.679, 4.006, 6.865, 9.180 i 12.454 (25˚C). 
Na specyficzne bufory wprowadzone przez użytkownika.
Na 1, 2 lub 3 bufory wybrane spośród przywołanych powyżej.
Kalibracja na dowolną, 1 wartość pH (kalibracja bezpośrednia).
Ręczne wprowadzanie parametrów kalibracji.
Programowanie ważności kalibracji w przedziale 0 h ... 7 dni.
Automatyczne odrzucanie elektrod o słabych parametrach.

Kalibracja mV
Automatyczne rozpoznawanie standardu “redox” 220 mV w 25ºC.
Kalibracja w dowolnym punkcie - wartości mV.

Korygowanie temperatury
Korekcja odchylenia czujki temperatury (A.T.C.) w 25 ºC i 85 ºC.

Rejestrator danych
Pojemność pamięci dla 400 kolejnych wartości pomiarowych.

Programowanie i obsługa w językach
Polski, Angielski, Hiszpański, Włoski i Francuski.

Wyświetlacz
Graficzny, podświetlany typu LCD, 128 x 64 punkty. 

Podłączenia sensorów
Kombinowane lub wskaźnikowe elektrody, wtyk BNC (Imp. >1012 ).
Elektroda referencyjna, wtyk typu “banan”.
Czujka temperatuty A.T.C. typ Pt 1000, wtyk typu “banan” lub wtyk 
telefonowy.

Przyłącza peryferyjne
Mieszadło magnetyczne CRISON, wtyk typu RCA.
Drukarka lub komputer PC.
Zewnętrzna klawiatura PC lub czytnik kodów kreskowych.

Dyrektywy niskiego napięcia i E.M.C.
Zgodnie z 2004/95/EC. Zgodnie z 2004/108/EC.

Zasilanie
Zewnętrzny zasilacz sieciowy 220-230VCA/12 VDC, 3.3 W.

Materiały
Obudowa, ABS i PC. Klawiatura, PET.

Parametry fizyczne
Masa: 800 g. Wymiary: 325 x 155 x 98 mm.
Przedmiot specyfikacji może ulec zmianie i modyfikacji bez powiadamiania.

pH-Metr GLP 21    . Specyfikacja

Główne, rekomendowane elektrody pH
• Z kablem na stałe i wtykiem BNC.
• Najwyższej jakości elektrody z zamkniętym 

układem referencyjnym i barierą jonów Ag+ . 
• Wersje T z wbudowaną czujką temperatury Pt 

1000 dla każdej elektrody.

5014, do pomiarów w roztworach wodnych.
5014 T, z wbudowaną czujką Pt 1000.
5014 to jedna z najlepiej sprzedawanych 
elektrod. Idealna relacja jakość / cena.
5015, do żywności, chemii i farmacji.
Znakomita stabilizacja czasu odpowiedzi w 
przy dużych wahaniach temperatury. Specjalny 
elektrolit do pomiarów w białkach.
5015 T, z wbudowaną czujką Pt 1000.
5021, do próbek “trudnych”.
Brak zapychania diafragmy dzięki systemowi 
zwiększonego wypływu elektrolitu.
5021 T, z wbudowaną czujką Pt 1000.
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T= czujnik temperatury

Urządzenie produkowane w Hiszpanii przez CRISON INSTRUMENTS, S.A. www.crisoninstruments.com

Nr katalogowy 50 14 50 14 T 50 15 50 15 T 50 21 50 21  T
Zakres pomiarowy pH i temperatury pH 0 … 14,   -10 … 100 ˚C pH 0 … 14,   -5 … 100 ˚C pH 0 … 14,   0 … 60 ˚C

Układ referencyjny kartridż Ag/AgCl + bariera jonów Ag+ kartridż Ag/AgCl + bariera jonów Ag+ kartridż Ag/AgCl + bariera jonów Ag+

Diafragma 2 ceramiczne 3 ceramiczne otwarta z kołnierzem z PTFE

Elektrolit CRISOLYT CRISOLYT G CRISOLYT


