
Najwyższej jakości elektrody i sensory w unikalnym wykonaniu.
Elektrody pH z opatentowanym czujnikiem temperatury ContATC. Elektrody jonoselektywne ISE bez elektrolitu.

Precyzyjne: przenośne i stacjonarne mierniki do pomiarów pH, mV, REDOX, I.S.E, EC, D.O. i ˚C.
Proste i zaawansowane. Do pomiarów rutynowych oraz wymagających maksymalnej precyzji badawczej.

Oprogramowanie ComLabo (opcja) do dwukierunkowej komunikacji z PC. Zapewnia komunikację PC z 
urządzeniami SERII+ CRISON oraz automatyzację procesów oznaczania pH + CE + ISE (z autopodajnikiem próbek).

Nowe biurety i automatyczne analizatory do miareczkowań wolumetrycznych. Szczegóły str. 16 i 18.
Mikrodozowanie z maksymalną precyzją. Automatyzacja - maksymalna wydajność, dokładność i precyzja analityczna. 

2010

Ogólny katalog LABORATORYJNY
1 Edycja PL

Jakość za rozsądną cenę

pH-metrPatrz        Analizatory, strona 18



Urządzenia, sensory i akcesoria do:
• badań i edukacji,
• przemysłu chemicznego i farmaceutycznego,
• rolnictwa, przemysłu spożywczego itp…
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Model PH 25 PH & REDOX 26 MM 40 CM 35 OXI 45 TM 65
Parametry
pomiarowe

+ or + + +++ + or + or ºF

Zakresy pomiarowe pH -2 … 16
±1500 mV

-20 … 150 ˚C 
-200 … 600 ˚C

pH -2 … 16
±1999 mV

-20 … 150 ˚C 

pH -2 … 16
0.01 μS/cm  … 200 mS/cm
 TDS, 0.01 … 199.9 mg/l

-9.9 … 99.9 ˚C

0.01 μS/cm … 500 mS/cm
NaCl, 0.0 … 1999 mg/l

-20 … 150 ˚C
-200 … 600 ˚C

0.1 … 600 %
0.01 … 60.0 mg/l

0.0 … 50.0 ˚C

-200 … 850 ˚C
-328 … 1562 ˚F

Kompensacja temp. Ręczna / Automatyczna Ręczna / Automatyczna Automatyczna Automatyczna Automatyczna --

Kalibracja 1, 2 lub 3 punktowa pH, 1, 2 lub 3 punktowa
Redox, 1 punktowa

pH, 1, 2 lub 3 punktowa
EC, 1, 2 lub 3 punktowa

EC, 1, 2 lub 3 punktowa Automatyczna Kompensacja błędu 
sondy w 2 punktach

Lekkie, funkcjonalne i bardzo solidne
Zaprojektowane do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych, 
w laboratoriach oraz do prowadzenia pomiarów w terenie.
Charakterystyka mierników przenośnych CRISON:

• Prawdziwie przenośne.
• Intuicyjne w obsłudze i prowadzeniu pomiarów.
• Ergonomiczny kształt.
• Solidne wykonanie, odporne na wstrząsy.
• Minimalne zużycie baterii.
• Przemysłowa klawiatura. 
• Bardzo atrakcyjna cena.
• Pełna dostępność autoryzowanego serwisu.

Mierniki przenośne

Wyświetlacz LCD do jednoczesnego 
odczytu mierzonych wartości oraz
temperatury.  

Obudowa ABS
IP 65 wodoodporna.

Bardzo trwała klawiatura
membranowa, zaprojektowana 
do warunków przemysłowych.

Opcjonalna walizka ochronna. Za-
pewnia miejsce na wszystkie elementy
do prowadzenia pomiarów.

Wtyk MP-5. Najwyższej jakości sen-
sory z wodoodpornym łączem IP 67.

Termometr cyfrowy TM 65.
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50 60
50 61

50 62 50 63 50 6450 55

Elektrody i sensory do mierników przenośnych

Elektrody pH
Najlepsze elektrody na rynku. Różne rodzaje 
elektrolitów, diafragm, układów referencyjnych 
w pełnym zakresie pomiarowym.
Elektrody w wersji z wbudowanym czujnikiem 
temperatury Pt 1000.
50 50, do ogólnych zastosowań.
50 50T, dodatkowo z wbudowaną Pt 1000.
50 51, z diafragmą otwartą.
50 51T, dodatkowo z wbudowaną Pt 1000.
50 52, do trudnych, “brudnych” próbek.
50 52T, dodatkowo z wbudowaną Pt 1000.
50 53, do pomiarów penetracyjnych, INOX.
50 53T, dodatkowo z Pt 1000.
50 54TC, z nożem do nakłówania, z Pt 1000.

Redox
Elektroda podobna 
do elektrody pH, w 
której szklana 
membrana została 
zastąpiona drutem 
platynowym. 
50 55, platyna.

Protektor 
ochronny.

Wkręcany bezpośrednio 
w uchwyt elektrody.
Zapobiega uszkodzeniom  
pod wpływem zginania.
Eliminuje powstawanie 
ciśnienia na  diafragmę. 
Zapobiega zatykaniu lub 
zapychaniu diafragmy.

Celki-pomiar
    przewodnictwa
        z wbudowaną czujką Pt 1000. 

50 60,  0.2...200.000 μS/cm,
            uniwersalna, plastik i platyna.
50 61, 0.2...200.000 μS/cm,
            uniwersalna, szkło i platyna. 
50 62,  5...50.000 μS/cm,
            do trudnych, brudnych i lepkich
            próbek, wykonana z TYTANU. 
50 63,  100...500.000 μS/cm, do
            górnych zakresów
            przewodnictwa, szkło i platyna. 
50 64,  5...50.000 μS/cm, ABS oraz
            tytan, NISKA CENA... 

50 50
50 50T

50 51
50 51T

50 52
50 52T

50 53
50 53T 50 54TCT= czujnik temperatury

50 5950 45 51 20

Sensor TLENU
51 20, niezwykle trwała membrana,  
wykonana z cienkiej, stalowej siatki 
pokrytej warstwą silikonu. Pomiar 
polarograficzny.

Sensor o maksymalnej jakości w 
stosunku do bardzo rozsądnej ceny, 
polecamy...

Czujniki
temperatury
Pt 100, Pt 1000 i termopary typ K. 
Różne długości, kształt oraz typ 
końcówek pomiarowych.

MultiSensory
50 45, elektroda 

pH, REDOX i czujka tempera-
tury  Pt 1000 w jednym 
sensorze. Do współpracy z 
multimiernikiem PH & REDOX 
26. pH, 0 ... 14, Temp. 0 ... 80 
˚C, ORP/REDOX, ± 2000 mV.

50 59, elektroda 
pH, celka konduktometryczna 
oraz czujka temperatury Pt 
1000 w jednym sensorze.
Do MultiMiernika MM 40.
pH, 0 ... 14, Temp. 0 ... 80 ˚C,
CE, 5 ... 30.000 μS/cm.

50 90

50 91

50 92

50 94

50 95

50 96

50 97

50 98

50 99
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Ogólna specyfi kacja techniczna

Statywy do wygodnego 
składowania elektrod i 
sensorów w protektorach 
ochronnych.

Duży, grafi czny wyświetlacz.
Obsługa w języku polskim.

Zespolone mieszadło magnetyczne 
we wszystkich modelach, sterowane
i kontrolowane z poziomu urządzenia.

Przemysłowej jakości, intuicyjna 
w obsłudze klawiatura.

Statyw na roztwory buforowe pH.
Naczynia kalibracyjne z dipolami mieszającymi.
50 ml roztworu buforowego wystarcza na 10 kalibracji.

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

Model pH-Metr BASIC 20

Parametry pomiarowe + +

Zakresy pomiarowe pH -2 … 16
± 2000 mV

-20 … 150 ˚C 

Rozdzielczość pomiarowa pH 0.01
1 mV
0.1 ˚C

Kanały pomiarowe 1

Mieszadło magnetyczne 1

pH-metry stacjonarne: BASIC 20 

pH-metr do rutynowych zastosowań 
Idealnie opracowany do rutynowych, precyzyjnych pomiarów pH / mV.
Intuicyjny w obsłudze i funkcjonalny. Dokładny i powtarzalny pomiar pH.
BASIC 20 + cechują trzy podstawowe zalety: intuicyjna obsługa, 
doskonałe wykonanie oraz wysoka precyzja pomiarowa.
Charakterystyka ogólna:

• Automatyczna kontrola i uruchamianie / zatrzymywanie mieszadła
   z możliwością płynnej regulacji intensywności w trakcie pomiaru.
• Dwa tryby pomiarowe: według stabilności oraz pomiar ciągły.
• Kalibracja pH na 1, 2 lub 3 bufory oraz mV na 1 standard redox.
• Programowanie częstości oraz okresu ważności kalibracji.
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Duży ekran grafi czny. 
Obsługa po polsku.

Zespolone mieszadło 
magnetyczne.

Uchwyt na elektrodę. 
Z prowadnicą na kabel, 
zapobiegającą zaginaniu.

GLP 22 z drugim mieszadłem jako opcja.

Przemysłowej jakości klawiatura,
intuicyjna w obsłudze.

Model pH-Metr GLP 21 pH & Jono-Metr GLP 22

Parametry pomiarowe

Zakresy pomiarowe pH -2 … 16,  -20 … 150 ˚C 
± 2000 mV

pH -2 … 16,  -20 … 150 ˚C 
± 2000 mV

ISE, 10-6 M … 10-1 M (ppm, g/l lub mmol/l)

Rozdzielczość pomiarowa Defi niowana, 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Defi niowana, 1 / 0.1 mV

0.1 ˚C

Defi niowana, 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Defi niowana, 1 / 0.1 mV

ISE, Defi niowana
0.1 ˚C

Kanały pomiarowe 1 2

Mieszadło magnetyczne 1 1 + 1 opcjonalnie

Rejestrator danych 400 kolejnych pomiarów 400 kolejnych pomiarów / kanał

Przesyłanie danych Na drukarkę lub PC (Hyperterminal) Na drukarkę lub PC (Hyperterminal)

+ + + + + ++

pH-metry stacjonarne: GLP 21  i GLP 22  (jonometr)

pH-metry o najwyższej precyzji pomiarowej. GLP 22 + to dodatkowo precyzyjny jonometr
posiadający 2 kanały pomiarowe. Charakterystyka ogólna: 

• Automatyczna kontrola i uruchamianie / zatrzymywanie mieszania
   z możliwością płynnej regulacji intensywności w trakcie pomiaru.
• Trzy tryby pomiarowe: wg stabilności, czasu lub pomiar ciągły.
• Kalibracja pH na 1, 2 lub 3 bufory oraz mV na 1 standard redox.
• Możliwość kompensowania odchylenia czujnika temperatury Pt-1000.
• Programowanie częstości oraz okresu ważności kalibracji.
• Bezpośrednie przesyłanie danych na PC (HyperTerminal w Windows).
•  Dodatkowo NOWY program ComLabo (opcja) pozwala na sterowanie
   i prowadzenie pomiarów z poziomu PC, dla przykładu: 
 – zapis wyników do bazy danych z wizualizacją graficzną podczas pomiarów,
 – automatyzacja pomiarów przez połączenie z autopodajnikiem próbek,
 – przyłączanie różnych modeli serii PLUS.       Szczegóły na zapytanie.

Dwa modele, idealne dla rozbudowanych potrzeb

Ogólna specyfi kacja techniczna

Opcjonalna drukarka:
termiczna lub igłowa.

Podłączenie do PC.
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T = sensor
temperatury 

T = sensor
temperatury 

T = sensor
temperatury

T = sensor 
temperatury 

T = sensor
temperatury 

Nr katalogowy 50 10          50 10 T 50 11          50 11 T 50 14           50 14 T
Zakres pomiaru pH i temperatury pH 0 … 14,   0 … 80 ˚C pH 2 … 14,   0 … 80 ˚C pH 0 … 14,   -10 … 100 ˚C

Układ referencyjny Drut Ag/ AgCl Drut Ag/ AgCl, zamknięty Zamknięty Ag/AgCl + bariera Ag+

Diafragma 1 ceramiczna 1 otwarty pierścień 2 ceramiczne

Elektrolit Żel (nie wymaga uzupełniania) Stały (nie wymaga uzupełniania) CRISOLYT

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

Układ referencyjny Zamknięty Ag/AgCl + bariera Ag+ Zamknięty Ag/AgCl + bariera Ag+

Diafragma 3 ceramiczne Typu “kołnierz” z PTFE

Elektrolit CRISOLYT G CRISOLYT

Specyfi kacja

Specyfi kacja

Elektrody kombinowane pH

Podstawowe
Elektrody pH z kablem i wtykiem BNC. 
Modele podstawowe. W 90% pokrywają 
wymagania związane z precyzyjnym 
pomiarem pH. Dostępne w wersji z wbudo-
waną czujką temperatury Pt 1000.
50 10, “niski koszt”, obudowa plastikowa.
50 10 T, z wbudowaną czujką Pt 1000.
50 11, do analiz żywności.
50 11 T, z wbudowaną czujką Pt 1000.
50 14, ogólnego zastosowania.
50 14 T, z wbudowaną czujką Pt 1000.

Najwyższej precyzji
Najwyższej klasy elektrody z kablem i 
wtykiem BNC. Posiadają zamknięty układ 
odniesienia oraz barierę jonową dla jonów 
srebra Ag+. Wszystkie modele dostępne w 
wersji z wbudowaną czujką temperatury Pt 
1000.
50 15, do żywności, chemii oraz farmacji.
50 15 T, z wbudowaną czujką Pt 1000.
50 21, do wszystkich rodzajów próbek.
50 21 T, z wbudowaną czujką Pt 1000.
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Nr katalogowy 50 26 50 27 50 28 50 29 50 46 50 56 50 57 50 58
Zakres pomiarowy pH 1 … 11

0 … 80 ˚C
pH 0 … 14
0 … 80 ˚C

pH 0 … 14
0 … 80 ˚C

pH 0 … 14
0 … 80 ˚C

± 2000 mV
0 … 80 ˚C

± 2000 mV
0 … 80 ˚C

± 2000 mV
0 … 80 ˚C

± 2000 mV
0 … 80 ˚C

Układ referencyjny Zamknięty Ag/AgCl Zamknięty Ag/AgCl 

Diafragma 1 ceramiczna płaska z PTFE 1 ceramiczna 1 ceramiczna 1 ceramiczna 1 ceramiczna 1 ceramiczna 1 ceramiczna

Elektrolit CRISOLYT CRISOLYT CRISOLYT CRISOLYT KNO31M ŻEL (bezobsługowa) CRISOLYT CRISOLYT

Ø 3 Ø 6 Ø 6Ag
sheet 

Pt
sheet 

50 44I.S.E.

Nr kat. Jon
96 50 Sodowa (Na+)

96 51 Bromkowa (Br-)

96 52 Chlorkowa (Cl-)

96 53
Cyjankowa (CN-),
Jodkowa (I-)

96 54
Srebrowa / Siarczkowa
(Ag+/S2-)

96 55 Fluorkowa (F-)

96 57 Miedziowa (Cu2+)

96 58 Kadmowa (Cd2+)

96 60 Wapniowa (Ca2+)

96 61 Potasowa (K+)

96 62 Azotanowa (NO3
-)

96 63 Amonowa (NH4
+)

96 64 Azotynowa (NO2
-)

Specyfi kacja

Elektrody pH, metalowe, ISE, referencyjne

Elektrody pH
specjalistyczne
Elektrody z kablem i wtykiem BNC.
50 26, do próbek z HF
(do 1g/l przy pH 3).
50 27, do pom. powierzchniowych.
50 28, do “mikro” próbek, Ø=3mm.
50 29, do “mikro” próbek, Ø=6mm.

Elektrody metalowe
Elektrody z kablem i wtykiem BNC.
50 46, srebrowa, elektrolit ciekły.
50 56, platynowa, bezobsługowa.
50 57, platynowa, elektrolit ciekły.
50 58, platynowa, “mikro”.

Jonoselektywne I.S.E.
Najnowszej generacji, bezobsługowe.
Bez wewnętrznego elektrolitu oraz 
konieczności stosowania zapasowych 
membran. Najwyższa czułość i trwałość.
Z kablem z wtykiem BNC. Dostępne w 
wersji z gwintem  S7. Szczegółowe dane 
na zapytanie.

Elektroda referencyjna
50 44, elektroda referencyjna wypełniona 
octanem litu 0,1 M, do zastosowań ISE. Do 
współpracy ze wszystkimi elektrodami jonose-
lektywnymi ISE firmy CRISON.
Elektroda z kablem i wtykiem typu “banan”.

Elektrody serii 52 XX
z gwintem S7
Klasyczna linia elektrod fi rmy CRISON do wszystkich mier-
ników na rynku. Szczegółowe dane na zapytanie.
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Duży, grafi czny wyświetlacz.
Obsługa w języku polskim.

Przemysłowej jakości, intuicyjna 
w obsłudze klawiatura.

Statyw na wzorce konduktometryczne.
Naczynia kalibracyjne z dipolami mieszającymi.
50 ml roztworu wzorcowego wystarcza na 10 kalibracji.

Zespolone mieszadło magnetyczne 
we wszystkich modelach, sterowane
i kontrolowane z poziomu urządzenia.

Statyw na celkę kondukto-
metryczną. Posiada prowad-
nice do zamocowania kabla, 
zapobiegające załamywaniu
i zginaniu podczas pracy.

Model Konduktometr EC-Metr BASIC 30

Parametry pomiarowe + +

Zakresy pomiarowe 0.01 μS/cm … 500 mS/cm
NaCl (Sól), 5.85 mg/l … 311.1 g/l

-20 … 150 ˚C

Kompensacja temperatury Liniowa, TC 0.00 … 5.00 %/ ˚C

Temperatura referencyjna 20 lub 25 ˚C

Kalibracja Automatyczne rozpoznawanie standardów CRISON. 
Możliwość ręcznego wprowadzania stałej celki. 

Ogólna specyfi kacja techniczna

Konduktometry stacjonarne: BASIC 30 

Konduktometr do rutynowych zastosowań
Idealnie opracowany do rutynowych, precyzyjnych pomiarów przewodnictwa
i zasolenia. Intuicyjny w obsłudze i funkcjonalny. Dokładny i powtarzalny pomiar.
BASIC 30 + cechują trzy podstawowe zalety: intuicyjna obsługa,
doskonałe wykonanie oraz wysoka precyzja pomiarowa.
Charakterystyka ogólna:

• Automatyczna kontrola i uruchamianie / zatrzymywanie mieszadła
   z możliwością płynnej regulacji intensywności w trakcie pomiaru.
• Dwa tryby pomiarowe: według stabilności oraz pomiar ciągły.
• Kalibracja celki konduktometrycznej CE na 1, 2 lub 3 standardy.
• Programowanie częstości oraz okresu ważności kalibracji.
• Pomiar zasolenia (NaCl).
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Model Konduktometr EC-Metr GLP 31

Parametry pomiarowe + + ++  

Zakresy pomiarowe 0.001 μS/cm … 1000 mS/cm
NaCl (Sól), 5.85 mg/l … 311.1 g/l 

TDS, 0 mg/l … 500 g/l
-20 … 150 ˚C

Kompensacja temperatury Liniowa, TC 0.00 … 5.00 %/ ˚C
Nieliniowa dla wód naturalnych, UNE-EN 27888

Temperatura referencyjna 20 lub 25 ˚C lub dowolna wartość od 0 do 99 ˚C

Kalibracja Automatyczne rozpoznawanie standardów CRISON 
Możliwość ręcznego wprowadzania stałej celki

Rejestrator danych 400 kolejnych pomiarów

Przesyłanie danych Na drukarkę lub PC (Hyperterminal)

Ogólna specyfi kacja techniczna

Konduktometry stacjonarne: GLP 31 

KoKoo dndndn kkukuktototommemetrtr EEC

czzznanaanahhniiniczczzcznananan

Duży ekran grafi czny. 
Obsługa po polsku.

Zespolone mieszadło 
magnetyczne.

Uchwyt na elektrodę. 
Z prowadnicą na kabel, 
zapobiegającą zaginaniu.

Model idealnie dostosowany do rozbudowanych potrzeb
Do pomiarów przewodnictwa, zasolenia (NaCl) oraz TDS z maksymalną rozdzielczością i precyzją.
Charakterystyka ogólna:

• Automatyczna kontrola i uruchamianie / zatrzymywanie mieszadła
   z możliwością płynnej regulacji intensywności w trakcie pomiaru.
• Trzy tryby pomiarowe: wg stabilności, czasu lub pomiar ciągły.
• Kalibracja przewodnictwa EC na 1, 2 lub 3 standardy .
• Możliwość kompensowania odchylenia czujnika temperatury Pt-1000.
• Programowanie częstości oraz okresu ważności kalibracji.
• Bezpośrednie przesyłanie danych na PC (HyperTerminal w Windows).
•  Dodatkowo NOWY program ComLabo (opcja) pozwala na sterowanie
   i prowadzenie pomiarów z poziomu PC, dla przykładu: 
 – zapis wyników do bazy danych z wizualizacją graficzną podczas pomiarów,
 – automatyzacja pomiarów przez połączenie z autopodajnikiem próbek,
 – przyłączanie różnych modeli serii PLUS.             Szczegóły na zapytanie.

Przemysłowej jakości klawiatura,
intuicyjna w obsłudze.

Podłączenie do PC. 

Opcjonalna drukarka:
termiczna lub igłowa.
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Automatyzacja pomiarów. Auto-
podajniki próbek - SAMPLERY w 

połączeniu z GLP 31+.



Zaprojektowane 

do  Basic 30 ,

GLP 31  i MM 41.

Sensor
temperatury 

Sensor
temperatury

Sensor
temperaturySensor

temperatury

Sensor
temperatury 

Wtyk
telefonowy

Nr katalogowy 50 70 50 71 50 72 50 73
Zakres pomiaru przewodnictwa (μS/cm) 0.2 … 200.000 0.05 … 30.000 100 … 500.000 100 … 50.000

Zakres pomiaru temperatury (˚C) -30 … 85 -30 … 85 -30 … 85 0 … 85

Stała celki ok. (cm-1) 0.7 0.1 10 0.3

Materiały Szkło / platyna Szkło / platyna Szkło / platyna TYTAN

Nr katalogowy 52 93 52 92 52 95 52 98 52 87
Zakres pomiaru przewodnictwa (μS/cm) 0.2 … 100.000 0.2 … 100.000 0.1 … 10.000 100 … 500.000 1 … 80.000

Zakres pomiaru temperatury (˚C) -30 … 85 -30 … 85 -30 … 85 -30 … 85 -30 … 85

Stała celki ok. (cm-1) 0.7 1 0.1 10 1

Materiały Szkło / platyna Szkło / platyna Szkło / platyna Szkło / platyna Szkło / platyna

Specyfi kacja

Specyfi kacja

Precyzyjne celki konduktometryczne

Do Basic 30 , GLP 31  i MM 41
Z wtykiem „telefonowym”, 8 kontaktowym.
Do pomiarów w pełnym zakresie przewodnictwa.
Wszystkie z wbudowaną czujką temperatury Pt 1000.
50 70, uniwersalna.
50 71, do niskich wartości przewodnictwa.
50 72, do wysokich wartości przewodnictwa.
50 73, do zanieczyszczonych oraz lepkich próbek.

Do konduktometrów 
z podłączeniem typu “banan”
Celki z podłączeniem typu “banan” do większości dostęp-
nych na rynku mierników przewodnictwa - konduktometrów.
52 93, uniwersalna, wbudowana czujka temperatury Pt1000.
52 92, ogólne zastosowanie.
52 95, do niskich wartości przewodnictwa.
52 98, do wysokich wartości przewodnictwa.
52 87, do pomiarów w przepływie - wody ultra czyste.

Zaleca się stosowanie celek 52 92, 52 95 oraz 52 98 razem z 
automatycznym kompensatorem temperatury A.T.C. 55 31.
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Urządzenia wieloparametrowe: MultiMiernik MM 41

Duży ekran grafi czny. 
Obsługa po polsku.

Przemysłowej jakości klawiatura,
intuicyjna w obsłudze.

Model MultiMiernik MM 41
Trzy kanały Jeden podwójny Jeden pojedynczy

Parametry pomiarowe + or or +or or +or

Zakresy pomiarowe pH -2 … 16
± 2000 mV

0.001 μS/cm … 1000 mS/cm
NaCl (Sól), 5.85 mg/l … 311.1 g/l 

TDS, 0 mg/l … 500 g/l
-20 … 150 ˚C

pH -2 … 16
± 2000 mV 

ISE, 10-6 M … 10-1 M (ppm, g/l lub mmol/l)
-20 … 150 ˚C

Rejestrator danych 400 kolejnych pomiarów / kanał

Mieszadło magnetyczne 1 + 1 opcjonalna

Wyjście danych Na drukarkę lub PC (Hyperterminal)

Ogólna specyfi kacja techniczna

Statyw na 
1, 2 lub 3 sensory. 
Posiada prowadnice 
do zamocowania 
kabli, zapobiegające 
zaginaniu.

Cała elektrochemia w 1 urządzeniu
MultiMiernik MM41 to suma: pH/jonometr GLP 22+ i konduktometr GLP 31+.
Posiada 3 kanały pomiarowe

• Kanał A podwójny: pomiar pH, przewodnictwa i temperatury.
• Kanał B: pomiar pH lub redox lub ISE (elektrodą jonoselektywną).
• Opcjonalna możliwość podłączenia drugiego mieszadła magnetycznego.
• Bezpośrednie przesyłanie danych na PC (HyperTerminal w Windows).
•  Dodatkowo NOWY program ComLabo (opcja) pozwala na sterowanie
   i prowadzenie pomiarów z poziomu PC, dla przykładu: 
 – zapis wyników do bazy danych z wizualizacją graficzną podczas pomiarów,
 – automatyzacja pomiarów przez połączenie z autopodajnikiem próbek,
 – przyłączanie różnych modeli serii PLUS.       
           Szczegóły na zapytanie.

Opcjonalna drukarka:
termiczna lub igłowa.

Podłączenie do PC. 
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Automatyzacja pomiarów. Auto-
podajniki próbek - SAMPLERY w 

połączeniu z MM 41+.

Zespolone mieszadło
magnetyczne.



Roztwory
buforowe pH

Wzorce
przewodnictwa CE

Roztwór
wzorcowy redox

Roztwory
elektrolitów

Roztwory
regeneracyjne Roztwory ISE

Wartości 7.00 (w 25 ˚C)
4.01 (w 25 ˚C)
9.21 (w 25 ˚C)

147 μS/cm (w 25 ˚C)
1413 μS/cm (w 25 ˚C)
12.88 mS/cm (w 25 ˚C)
80.4 mS/cm (w 25 ˚C)
111.8 mS/cm (w 25 ˚C)

220 mV (w 25 ˚C) CRISOLYT
CRISOLYT A
CRISOLYT G
CRISOLYT V

LiCl 1M w etanolu
KNO3 1M

Czyszczące elektrody
Czyszczące diafragmy

Reaktywujące membrany

TISAB III
Al2(SO4)3
Octan litu

Certyfi kat Tak Tak Nie Nie Nie Nie

Pojemności 125 / 250 / 1000 ml 125 / 250 / 1000 ml 125 / 250 / 1000 ml 250 ml 250 ml 125 / 250 ml

Roztwory

Roztwory

• Certyfi kowane bufory pH.
• Certyfi kowane wzorce przewodnictwa.
• Roztwory elektrolitów.
• Roztwory do regeneracji elektrod.
• Roztwory do pomiarów jonoselektywnych ISE.

Do kalibracji mierników i konserwacji sensorów
Certyfi kowane bufory pH i wzorce przewodnictwa:

• zgodne z wymaganiami NIST.
• dostarczane z Certyfi katem Analizy.

Dostępne w 

butelkach

1 litr

1000 ml 1000 ml 1000 ml
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Model Biureta 1S DPD Biureta 1S Multi-Biureta 2S Multi-Biureta 4S
Liczba biuret 1 1 2 4

Mieszadło magnetyczne (opcja) 1 1 2 4

Programy do rozcieńczeń Tak — — —

Programy miareczkowania Tak

Programy do preparatyki — Tak

Pompy perystaltyczne — Opcjonalnie wersje z 1 lub 2 pompami w standardzie

Ogólna specyfi kacja techniczna

Precyzyjne, automatyczne biurety cyfrowe

Rodzina najwyższej jakości i precyzji 
biuret cyfrowych w rozsądnej cenie
Pokrywają zakres zastosowań pomiędzy ręcznym, cyfrowym dozowaniem 
a drogimi, automatycznymi titratorami.
Skok tłoka podzielony na maksymalnie 40 000 kroków.
Rozdzielczość dozowania 0,001ml (1μl).
Programowanie i obsługa w języku polskim.
Główne zastosowania:

• Preparatyka roztworów.
• Powtórzeniowe i powtarzalne dozowanie reagentów.
• Standardowe wykonywanie rozcieńczeń.
• Miareczkowania z użyciem wskaźnika.
• Pozostałe aplikacje i zastosowania...
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Model Rozcieńczenia ChZT Nadtlenki
Ilość biuret 1 2 2

Mieszadło magnetyczne — — •

Pompy perystaltyczne — — 2

Precyzję dozowania biurety zapewnia silnik 
krokowy (40.000 kroków)

• • •

Rozdzielczość 1 μl 1 μl 1 μl

Program autokalibracji biurety • • •

eenin a ChChChZTZTZT NNaNadtdtdtllele knknkiii

Automatyczne biurety cyfrowe do gotowych aplikacji

Naprawdę pomocne w laboratorium
Biurety programowane do realizacji konkretnych, powtarzalnych prac. 
Wersje opracowywane pod nietypowe zapotrzebowania.
Wersje urządzeń zaprogramowanych pod konkretne aplikacje:
• Biureta do wykonywania rozcieńczeń.
•  Biureta przystosowana do vialek stosowanych w analizie ChZT.

- Zgodnie z ISO 15705 (niski zakres...).
- Zgodnie z ISO 6060.

•  Przygotowywanie próbek do analizy nadtlenków.

Firma CRISON oferuje możliwość fabrycznej adaptacji produkowanych biuret 
do konkretnych zastosowań, według wymagań i potrzeb analitycznych.
MOŻLIWOŚCI: kombinacja 1, 2 lub 4 biuret z dwoma pompami perystaltycz-
nymi z wykorzystaniem mieszadła. 

PRZYKŁAD: Biureta przysto-
sowana do vialek ChZT, 
zgodnie z ISO 15705.

Charakterystyka podstawowa
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• Precyzyjny pomiar pH.
• Regulacja pH, funkcja pH-Stat.
• Kwasowość całkowita.
• Preparatyka roztworów, rozcieńczenia.
• Preparatyka enzymów.
• itp…

Model pH-Biureta 24 1S pH-Biureta 24 2S

Parametry pomiarowe + + +

Zakresy pomiarowe (z funkcją pH-metru) pH -2 … 16
± 2000 mV

-20 … 150 ˚C 

Jako biureta Precyzyjny silnik krokowy o rozdzielczości 1 / 40000

1 biureta 2 biurety

Jako titrator Miareczkowanie do punktu końcowego w trybie ręcznym lub sekwencyjnym 

Jako regulator pH W 1 kierunku (kwas lub zasada) W 2 kierunkach (kwas lub zasada)

Ilość kanałów pomiarowych 1 2

Przyłączenia 1 elektroda
1 mieszadło

2 elektrody
2 mieszadła

Przesyłanie danych Na drukarkę lub komputer PC

PH-Biureta 24

Połączenie pH-metru z precyzyjną biuretą cyfrową
Rozwiązanie unikalne na rynku. Programowanie i obsługa w języku polskim.
Dwie wersje: z jednym (1 biureta) lub dwoma (2 biurety) stanowiskami pracy.
Pół-automatyczny titrator w cenie biurety cyfrowej.
Oszczędność zużycia reagenta dzięki wysokiej rozdzielczości dozowania biurety.
W standardzie wbudowane oprogramowanie do auto-kalibracji biuret.

Zastosowania

Charakterystyka podstawowa
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Charakterystyka PH- Matic SALT - Matic SO2 - Matic
Precyzję dozowania biurety zapewnia silnik krokowy 
o rozdzielczości 40.000 kroków (min.doza 0.001ml)

• • •

Pompy dozujące w standardzie – 1 2

Rejestrator danych • • •

Funkcja pH-metru • – –

Przeliczanie wyników na dowolne jednostki • • •

Przesyłanie danych na drukarkę lub PC • • •

ANALIZATORY do gotowych aplikacji:     Niski Koszt

PHPH Matic

PRZYKŁAD: Analizator SO2-Matic 23

Opracowane pod konkretne analizy 
Cena startowa od 5.000 PLN (1 APLIKACJA).
W pełni wyspecjalizowane titratory - ANALIZATORY. Gotowe do rozpoczęcia 
pracy bezpośrednio po zmontowaniu. W dostawie komplet: urządzenie + 
akcesoria + pakiet startowych odczynników.
Najwyższa wydajność analityczna oraz precyzja i powtarzalność analityczna.
Koszt pojedynczej analizy ograniczony do minimum.
Modele:
PH-Matic 23, automatyczna analiza pH i kwasowości.
SALT-Matic 23, automatyczna analiza chlorków (NaCl).
SO2-Matic 23, automatyczna analiza SO2 (wolne i całkowite).

Szczegóły Szczegóły 
na zapytaniena zapytanie

Podłączenie do PC.

Opcjonalna drukarka:
termiczna lub igłowa.

Specyfi kacja podstawowa

Zakres opracowanych zastosowań:
• Produkcja wina: pH + Kwasowość ogólna • Siarka ogólna i całkowita
• Pzetwórstwo owoców i warzyw: pH + Kwasowość • Sól (NaCl)
• Przetwórstwo mleka: pH + Kwasowość • Chlorki w serach (NaCl)
• Analizy przemysłowe: pH + Kwasowość • Sól w zalewach (NaCl)
• Analiza wody: pH + Zasadowość • Chlorki (NaCl) • Analiza Kjeldahl’a
• Przemysł spożywczy: Analiza Kjeldahl’a • Chlorki (NaCl) • Kwasowość
CRISON oferuje możliwość adaptacji i przystosowania produkowanych anali-
zatorów do konkretnej analizy od potrzeb.           Szczegóły na zapytanie.
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Model TitroMatic KF 1S TitroMatic KF 1S 2B TitroMatic KF 2S 2B
Ilość biuret 5ml w standardzie 1 1 2

Pompy do automatyzacji analizy KF — 2 2

Wszystkie programy standaryzacji Tak

Wszystkie programy miareczkowania Tak

Program autokalibracji biurety Tak

Przesyłanie danych Na drukarkę lub komputer PC

Automatyczne TITRATORY Karla Fischera 

Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera
Trzy wersje urządzenia. Każda spełnia normę oznaczania wody metodą Karla Fischera.
Charakterystyka:

• Intuicyjna obsługa, programowanie w języku polskim.
• Automatyczna, okresowa eliminacja pęcherzy powietrza z cyrkulującego titranta w przewodach i biurecie.
• Automatyczna, inteligentna kontrola wartości „dryftu” z możliwością własnej regulacji w naczyniu KF.
• Możliwość adaptacji wszystkich rodzajów odczynników Karla Fischara dostępnych na rynku.
• Najwyższa precyzja i powtarzalność oznaczania zawartości wody metodą KF.
• Niska cena analizy KF (od 10 ppm do 100% H2O) !!!
• Wszystkie metody KF zaprogramowane w aparacie...

Specyfi kacja podstawowa
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Urządzenia opracowane i produkowane przez CRISON INSTRUMENTS, S.A.

www.crisoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel CRISON na POLSKĘ:
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Najwyższej jakości elektrody i sensory


