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Prenosný analyzátor na meranie pH / Redox 

Portamess 910 pH 
Prenosný analyzátor na meranie pH / Redox. Jednoduché ovládanie a nastavovanie, 
Zabudovaný LCD displej a klávesnica.  Zabudovaný držiak na sondu. Ergonomický tvar, 
materiál odolný aj agresívnym chemikáliám. Krytie IP66. Konektor pre kábel sondy, Praktický 
popruh na nosenie.  
 
Špecifikácia analyzátora: 
Merací rozsah: -2,00 ... +16 pH 
 -1300 ... +1300 mV 
 -20,0 ... +120°C 
Presnosť merania: < 0,01 pH 
 < 0,1 % mV 
Pamäť: 100 nameraných hodnôt 
 (len model 912 a 913) 
Kalibrácia: automatická pomocou pufrov 
Teplotná kompenzácia: automatická 
Ex certifikát: EEx ia IIC T6 
 (len model 911 X, 912 X a 913 X) 
Komunikačné rozhranie: RS 232 C 
 (len model 913) 
Materiál telesa: PA 
Rozmery: 133 x 160 x 30 mm 
Batérie: 3 x AA, 2000 h prevádzky 
Hmotnosť: cca. 560 g 

 

 
 
Typ Popis Obj. číslo 
Portamess 911 pH Prístroj vrátane batérií, držiak elektródy, 

nosný popruh, bez senzoru 
911 pH 

Portamess 911 X pH Ex prístroj vrátane batérií, držiak 
elektródy, nosný popruh, bez senzoru 

911 X pH 

Portamess 912 pH Prístroj vrátane batérií, pamäť na údaje, 
dátum a čas, držiak elektródy, nosný 
popruh, bez senzoru 

912 pH 

Portamess 912 X pH Ex prístroj vrátane batérií, pamäť na 
údaje, dátum a čas, držiak elektródy, 
nosný popruh, bez senzoru 

912 X pH 

Portamess 913 pH Prístroj vrátane batérií, pamäť na údaje, 
dátum a čas, datalogger, komunikačné 
rozhranie, software SW 105, prepojovací 
kábel 2 m, držiak elektródy, nosný 
popruh, bez senzoru 

913 pH 

Portamess 913 X pH Ex prístroj vrátane batérií, pamäť na 
údaje, dátum a čas, datalogger, 
komunikačné rozhranie, software SW 
105, prepojovací kábel 2 m, držiak 
elektródy, nosný popruh, bez senzoru 

913 X pH 

 


