Měření pH
Hodnota pH
Molekula vody má tu vlastnost, že ve vodných roztocích disociuje na dvě iontové složky:
 H+



H2O

+ OH-

H+ se nazývá vodíkový ion nebo proton, OH- je označován
jako hydroxidový ion.
Hodnota pH popisuje aktivitu vodíkových iontů ve vodných
roztocích. Pohybuje se v rozmezí –1 až 15. Roztoky se
podle této stupnice označují jako kyselé, zásadité nebo
neutrální. Pokud není roztok ani kyselý nebo zásaditý, je
neutrální. Tomu odpovídá na stupnici pH hodnota 7. Kyselý
znamená zvýšenou aktivitu vodíkových iontů a hodnoty pH
nižší než 7. Zásadité roztoky se vyznačují sníženou aktivitou
vodíkových iontů, resp. zvýšenou aktivitou hydroxidových
iontů a hodnotami pH vyššími než 7. Následující grafika na
příkladech ozřejmuje stupnici pH.
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pH stupnice má logaritmický průběh. Změna o jednotku pH
znamená v roztoku 10násobné zvýšení nebo snížení aktivity
vodíkových iontů. To vysvětluje, proč se agresivita roztoku
rapidně zvětšuje se zvyšujícím se odstupem od neutrálního
bodu.
Ke stanovení pH existují elektrochemické pH měřicí systémy, testovací tyčinky, indikátory nebo kolorimetry.
Z těchto postupů poskytuje definované výsledky pouze
elektrochemické měření. Jako senzor slouží pH měřicí
článek.
pH měřicí článek je elektrochemický senzor, sestávající
z měřicí a referenční elektrody. Měřicí elektroda je vyrobena
ze speciálního skla, které díky vlastnostem svého povrchu
je obzvlášť citlivé vůči vodíkovým iontům. Vnitřní náplň tvoří
roztok pufru s pH 7. Ponoření do měřeného roztoku vyvolá
změny potenciálu na měřicí elektrodě v porovnání s referenční elektrodou. Tyto změny zaznamená měřicí přístroj
a přepočte je na hodnotu pH.
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Parametry

pH metry

Oblasti měření pH
 neúplné využití

pH 3310

pH/ION 340i
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AQA s dokumentací
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Výzkum/vývoj – vysoké rozlišení/přesnost
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Kontrolní měření
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LIMS návaznost
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Zajišťění kvality
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Výuka























Služby, servis

–

–

–
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Laboratorní měření
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Terénní měření

–
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Hloubková měření

–

–

–
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–

–

–

–

–
–
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–
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–
–
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Vnější ovládání
PC přípoj
PC ovládání

–

–

–
–
–

–

–

–
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–

Funkce pH/ION

–

–
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–

–

–

–

–
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ISE měřicí programy

–

–
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–

–

–

–

–

–

–
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viz strana

měření pH s víceparametrovými přístroji viz strana 14 a strana 18
Konvenční
Oblasti použití elektrod

Digitální
Speciální
elektrody

Gelové
elektrody

Kapalný
elektrolyt

Speciální
elektrody

Gelové
elektrody

Kapalný
elektrolyt

Chemické vody













Vysoce čistá voda (farmaka)

–





–





Podzemní voda





–





–

s adaptérem

Povrchová voda





–





–

Hloubková měření

–

–



–

–

–

Laboratorní měření













Potravinářský průmysl













Plavecké bazény



–

–



–

–

Kosmetika/Detergenty

–





–





Průmysl polovodičů

–





–





Barvy/Laky (vodou rozpustné)













Galvanovny





–





–

Použitelné přístroje

všechny konvenční přístroje

pH

pH 3210



–

Redox

pH 3110





ISE

MultiLine®
IDS





Rozpuštěný
kyslík

VARIO® pH





Konduktivita
a

ProfiLine pH
1970i



–

Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické

pH/ION 7320





BSK/
respirometrie
e

pH 7310



Fotometrie

pH 7110

Rutinní měření
Rutinní měření s dokumentací

Oblasti použití přístrojů

Zákaloměry//
Refraktometry
y

Multi IDS

ProfiLine

Počítač
kolonií

Kapesní přístroje

Multiparametry

– nedoporučeno
inoLab®

Software

 od WTW doporučeno

všechny MultLine® IDS a inoLab® IDS
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NOVÉ
Laboratorní pH metry
Měření pH má v laboratoři velkou důležitost. Patří, spolu
s vážením a měřením teploty, ke třem nejčastěji měřeným
parametrům. S inovovanou IDS technologií lze nyní jednoduše a efektivně splnit všechny požadavky na jistotu
měření a na dokumentaci podle GLP/AQA.

inoLab®
Měření pH s novými
digitálními víceparametrovými měřicími
přístroji inoLab® IDS
viz strana 14

INTELIGENTNÍ
DIGITÁLNÍ
SENZORY

pH stanovit s jistotou…
… s inovovaným inoLab® Multi 9310 IDS
Nový inoLab® Multi 9310 IDS se výborně hodí pro měření pH v laboratoři. IDS technologie umožňuje nejjednodušší cestou
optimální měření a efektivní dokumentaci.

inoLab® Multi 9310 IDS
• Jistota měření bez kompromisů
• Digitální rozeznání senzoru
• Inteligentní hodnocení senzoru

Jistota měření
•
•

•
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S digitálním přenosem signálu bezchybné
přiřazení senzorových dat.
Inteligentní vyhodnocení senzoru (QSC)
informuje o skutečném stavu elektrody
a zvyšuje tak provozní jistotu.
CMC funkce vizualizuje optimální rozsah
měření a podporuje korektní měření.

pH
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Parametry

Digitální laboratorní přístroje

Dokumentace podle GLP/AQA

•

Automatická digitální evidence všech senzorových dat pro jednoznačnou návaznost měřených hodnot.
Možnost aktivace uživatelské správy pro bezpečné přiřazení uživatele k měřeným výsledkům.
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do PC, na přání formátované převzetí do Excelu
(MultiLab® Importer je součástí dodávky nebo ke stažení).
Možnost přímého výstupu přes v přístroji volitelně vestavěnou tiskárnu.

Multiparametry

•
•
•

S adaptérem ADA S7/IDS na inoLab® Multi 9310
IDS lze snadno připojit speciální elektrody
s konektorovou hlavou S7.

Redox

•

pH

Kompatibilita pro konvenční měření pH

Flexibilní a vysoce výkonný

•

BSK/
respirometrie
e

Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické

Konduktivita
a

•

ISE

•

1 až 5bodová kalibrace s kalibračním
timerem pro všechny úlohy měření.
22 uložených sad pufrů pro snadnou
kalibraci.
1 až 5bodová kalibrace s pufry, vybranými z uložených sad uživatelem.
Podsvícený grafický displej s ukazateli
CMC a QSC.

Rozpuštěný
kyslík

•

1 (univerzální)

Displej

LCD grafický, podsvícený

CMC/QSC

Ano/Ano

Datová paměť

Ruční 500/5000 automaticky

Zápisník

Ručně/Intervalově

Rozhraní

Mini USB-B

Tiskárna (volitelně)

Termotiskárna, šířka 58 mm

Napájení

Univerzální napáječ 100 až 240 V,
50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA nebo 4 x 1,2
V NiMH akubaterie

Zákaloměry//
Refraktometry
y

Měřicí kanál

Informace pro objednávky
Digitální inoLab® víceparametrové soupravy

Obj. číslo

inoLab® Multi 9310 IDS SET 1

Digitální víceparametrový laboratorní měřicí přístroj v soupravě včetně IDS senzoru pro měření/
dokumentaci podle GLP/AQA. S jedním univerzálním měřicím kanálem pro pH/mV, rozpuštěný kyslík
a konduktivitu. Přístroj s univerzálním síťovým napáječem, stativem a návodem pro obsluhu,
s digitální IDS pH elektrodou SenTix® 940, s pufry 4, 7 a 10,01, s 3 mol/l KCl, s CD-ROM se
softwarem a USB kabelem.

1FD351

inoLab® Multi 9310 IDS SET 2

Jako SET 1, avšak s digitální IDS pH elektrodou SenTix® 980.

1FD352

IP 43

cETLus

3

roky
záruka

Další soupravy a měřicí články v soupravách viz ceník
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Počítač
kolonií

inoLab® Multi 9310 IDS

Software

Model

Fotometrie

Technická data
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pH spolehlivě dokumentovat…
… s inoLab® pH 7310
Nový inoLab® pH 7310 je ten správný přístroj pro precizní
měření a automatickou dokumentaci podle GLP/AQA
v laboratořích kvality všech branží. Na přání, také s volitelně vestavěnou tiskárnou.

inoLab® pH 7310
• USB rozhraní pro rychlý přenos dat
• Výstup dat v *.csv formátu nebo na
volitelně vestavěnou tiskárnu
• CMC funkce pro kontrolu rozsahu
měření

Jistota měření
•

•
•

Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou
AutoRead funkci s automatickým rozeznáním stability
měřené hodnoty.
CMC funkce vizualizuje optimální rozsah měření a podporuje korektní měření.
Grafický displej se srozumitelným menu pro pohodlnou
a bezchybnou obsluhu.
Flexibilně a výkonně

Dokumentace podle GLP/AQA
•
•

•
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Alfanumerické zadání výrobního čísla elektrody.
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní
do PC, na přání formátované převzetí do Excelu
(MultiLab® Importer je součástí dodávky
nebo ke stažení).
Možnost přímého výstupu na volitelně vestavěnou
tiskárnu přímo v přístroji.

•
•
•
•

1 až 5bodová kalibrace s kalibračním timerem pro
všechny úlohy měření.
22 uložených sad pufrů pro snadnou kalibraci.
1 až 5bodová kalibrace s pufry, vybranými z uložených
sad uživatelem.
Podsvícený grafický displej s ukazatelem CMC.
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Jistota měření

… s inoLab® pH 7110

•

Nový inoLab® pH 7110 se optimálně hodí pro rutinní
měření v laboratoři, kde není až tak důležitá automatická
dokumentace. S hladkým, snadno čistitelným povrchem.

•

pH

•

Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou
AutoRead funkcí s automatickým rozeznáním stability
měřené hodnoty.
Bezproblémová obsluha: Automatizované funkce redukují počet kláves.
Nastavitelný timer upomíná na příští kalibraci a přispívá
k vyšší přesnosti měření.

Multiparametry

pH přesně měřit…

Parametry

Laboratorní přístroje

inoLab® pH 7110
Jednoduše a spolehlivě

• Snadná kalibrace s nastavitelným
timerem

•

•

Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické

Konduktivita
a

Rozpuštěný
kyslík

• Intuitivní obsluha pomocí přehledné
klávesnice

•

1 až 3bodová kalibrace,
kalibrační timer.
MultiCal® kalibrační
systém.
Automatická teplotní
kompenzace.
Velký multifunkční
ukazatel pro pH a teplotu.

Redox

•

ISE

• Aktivní AutoRead funkce

Přesnost
(±1 digit)

pH ±0,1 pH, ±0,01 pH
±0,005 pH
mV ±0,3 mV, ±1 mV
Tepl. ±0,1 K

±0,1 pH, ±0,01 pH
±0,005 pH
±0,3 mV, ±1 mV
±0,1 K

Kalibrace

1-, 2- nebo 3bodová s WTW technickými pufry
nebo DIN/NIST

1-, 2-, 3-, 4-, až 5bodová s WTW techn. pufry, DIN/NIST,
stejně jako s dalšími 20 sadami pufrů

Objednávkové informace
Soupravy inoLab® laboratorních pH metrů

Obj. číslo.

inoLab® pH 7110 SET 2

Jednoduchý a na obsluhu snadný laboratorní pH/mV metr (DIN) pro rutinní měření. Přístroj
s univerzálním síťovým napáječem, stativem a návodem pro obsluhu. pH elektroda SenTix® 41, pufry
4, 7 a 10,01, 3 mol/l KCl.

1AA112

inoLab® pH 7310 SET 4

Komfortní, podle menu řízený laboratorní pH/mV metr (DIN) pro měření/dokumentaci podle GLP/AQA.
Přístroj s univerzálním síťovým napáječem, stativem a návodem pro obsluhu. pH elektroda SenTix®
81, pufry 4, 7 a 10,01, 3 mol/l KCl, CD-ROM se softwarem a USB kabel.

1AA314

inoLab® pH 7310P

Komfortní, podle menu řízený laboratorní pH/mV metr (DIN) pro měření/dokumentaci podle GLP/AQA,
s vestavěnou termotiskárnou. Samotný přístroj s univerzálním síťovým napáječem, stativem
a návodem pro obsluhu. CD-ROM se softwarem a USB kabel.

1AA310P

IP 43

cETLus

3

roky
záruka

Další soupravy a kombinované pH elektrody v soupravě nebo BNC
varianty viz ceník
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Zákaloměry//
Refraktometry
y

-2,0 … 20,0 ±0,1 pH
-2,00 … 20,00 ±0,01 pH
-2,000 … 19,999 ±0,005 pH
±(1200,0 ±0,3) mV, ±(2500 ±1) mV
-5,0 … +105,0 ±0,1 °C

Počítač
kolonií

pH -2,0 … 20,0 ±0,1 pH
-2,00 … 20,00 ±0,01 pH
-2,000 … 19,999 ±0,005 pH
mV ±(1200,0 ±0,3) mV, ±(2000 ±1) mV
Tepl. -5,0 … +105,0 ±0,1 °C

Fotometrie

inoLab® pH 7310

Měřicí rozsahy/
Rozlišení

Software

inoLab® pH 7110

Modely

BSK/
respirometrie
e

Technická data
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NOVÉ
Přenosné pH metry
pH kapesní přístroje
Hodnota pH je parametr, který také hraje důležitou roli při
měření v terénu. Rozpětí aplikací sahá od stanovení pH
v povrchových vodách až po měření v procesech chemických továren.

INTELIGENTNÍ
DIGITÁLNÍ
SENZORY

pH měření s novými
digitálními MultiLine®
víceparametrovými měřicími
přístroji viz strana 18

pH s jistotou stanovit…
… s mno
mnohostranným Multi 3410

Jednokanálový víceparametrový měřicí přístroj Multi 3410 se báječně hodí pro přenosné měření pH za všech venkovních
a provozních podmínek. IDS technologie umožňuje nejjednoduším způsobem optimální měření a efektivní dokumentaci.
Vedle toho dovoluje Multi 3410, po výměně senzoru, měření dalšího parametru.

Multi 3410
• Jistota měření bez kompromisů
• Digitální rozeznání senzoru

pH

• Bezporuchové měření pH

Jistota měření
•

•

Digitálním přenosem signálu se eliminují poruchy, kalibrační data se bezchybně přiřazují, data senzorů
snadno předávají.
Inteligentní vyhodnocení senzoru (QSC) informuje
o skutečném stavu elektrody a zvyšuje tak
provozní jistotu.
CMC funkce vizualizuje optimální měřicí rozsah a podporuje tak korektní měření.

Obecné znaky
Model

Multi 3410

Datová paměť

Ručně: 500 datových vět/
Automaticky: 10000 datových vět

Záznamník dat

Ručně/Intervalově

Rozhraní

USB-A a Mini USB

Dokumentace podle GLP/AQA

Napájení

Univerzální napáječ s dobíjecí funkcí
nebo 4 x 1,2 V NiMH akubaterie

•

Informace pro objednávky

•

•
•

Automatická digitální evidence všech senzorových dat
pro jednoznačnou návaznost měřených hodnot.
Možnost aktivace uživatelské správy pro bezpečné
přiřazení uživatele k měřeným výsledkům.
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do
PC, nebo na USB paměťový klíč, na přání formátované
převzetí do Excelu (MultiLab® Importer je součástí
dodávky nebo ke stažení).

MultiLine®

IP 67

34

Obj. číslo.

Multi 3410 SET 1 Profesionální digitální víceparametrový
měřicí přístroj pro mobilní měření. pH
souprava v přenosném kufříku s IDS
digitálním pH senzorem SenTix® 940,
s QSC sadou, se zkráceným návodem
pro obsluhu, stativem, kádinkou,
CD-ROM se softwarem ovladače pro
USB, s akubateriemi a s USB kabelem.
cETLus

3

roky
záruka

2FD 451

Další elektrody
v soupravě viz ceník
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• Dataloger pro 5000 datových vět

Jistota měření
•

•
•

Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou
AutoRead funkcí s automatickým rozeznáním stability
měřené hodnoty.
CMC funkce vizualizuje optimální měřicí rozsah
a podporuje tak korektní měření.
Grafický displej se srozumitelným menu pro
pohodlnou a bezchybnou obsluhu.

Dokumentace podle GLP/AQA
•

Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní
do PC, na přání formátované převzetí do Excelu
(MultiLab® Importer je součástí dodávky nebo ke
stažení).

Flexibilní a výkonný
•

Multiparametry
pH
Redox
ISE
Software

•
•

1 až 5bodová kalibrace s kalibračním timerem pro
všechny úlohy měření.
22 uložených sad pufrů pro zjednodušenou kalibraci.
Podsvícený grafický displej s ukazatelem CMC.

Rozpuštěný
kyslík

• Výstup dat v *.csv formátu

Konduktivita
a

• Vodotěsné USB rozhraní pro rychlý
datový přenos

Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické

ProfiLine pH 3310

BSK/
respirometrie
e

pH 3310 je elegantní kombinací robustního kapesního
přístroje a datalogeru pro všechny, kteří chtějí měření
v intervalech automaticky ukládat a dále
zpracovávat na PC.

Fotometrie

… s ProfiLine pH 3310

Zákaloměry//
Refraktometry
y

pH spolehlivě dokumentovat…

Počítač
kolonií

ProfiLine pH kapesní přístroje

Parametry

Kapesní přístroje
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pH přesně měřit…
… s ProfiLine pH 3210
ProfiLine pH 3210 je komfortní pH/mV všeuměl
pro mnoho aplikací.

ProfiLine pH 3210
• Grafický displej s jasným menu
• 1 až 5bodová kalibrace
• CMC funkce pro kontrolu rozsahu
měření

Jistota měření
•

Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou
AutoRead funkcí s automatickým rozeznáním stability
měřené hodnoty.

Měřené hodnoty
•
•

CMC funkce vizualizuje optimální měřicí rozsah
a podporuje tak korektní měření.
Silikonová klávesnice s patrným tlačítkovým klikem,
umožňuje obsluhu i v rukavicích.

Dokumentace
•

Paměť s výstupem na displej pro příležitostnou dokumentaci.

Flexibilní a výkonný
•
•
•
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1 až 5bodová kalibrace s kalibračním timerem pro
všechny úlohy měření.
22 uložených sad pufrů pro snadnou kalibraci.
Podsvícený grafický displej s ukazatelem CMC.
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Parametry

Kapesní přístroje

pH snadno měřit…

Multiparametry

… s ProfiLine pH 3110

pH

pH 3110 je ideální pro všechny, kteří hledají jednoduchý,
robustní a vodotěsný přístroj pro přenosné měření pH.

ProfiLine pH 3110

Redox

• Měření pH nebo ORP
• Jednoduchá 1 až 3bodová kalibrace, nastavitelný kalibrační timer

•

•
•

BSK/
respirometrie
e

Technická data
pH -2,000 … +19,999 ±0,005 pH
mV -1200,0 ... +1200,0 ±0,03 mV
-2000 … +2000 ±1 mV
Teplota -5,0 … +105,0 ±0,1 °C

Kalibrace

1-,2- nebo 3bodová
WTW technické pufry, DIN/NIST pufry

ProfiLine pH 3210

ProfiLine pH 3310

Fotometrie

ProfiLine pH 3110

Měřicí rozsahy/
Rozlišení/
Přesnost

-2,000 … +19,999 ±0,005 pH
-1200,0 ... +1200,0 ±0,03 mV
-2000 … +2000 ±1 mV
-5,0 ... +105,0 ±0,1 °C
1-,2-,3,-4- nebo 5bodová
WTW technické pufry, DIN/NIST pufry a dalších 20 sad pufrů

Datová paměť/záznam

–

Ruční 200

Displej

7segmentový LCD přizpůsobený

LCD grafický, podsvětlený

Ruční 200/5000 automatická

Doba provozu (na baterie)

cca 2500 hodin

cca 1000 hodin bez/150 hodin s osvětlením displeje

Informace pro objednávky
ProfiLine kapesní pH metry v kufříkové soupravě

Obj. číslo

pH 3110 SET 2

Robustní a vodotěsný kapesní pH metr na bateriový provoz, v kufříkovém setu se SenTix® 41

2AA112

pH 3210 SET 2

Robustní a vodotěsný kapesní pH metr s pamětí dat na bateriový provoz, v kufříkovém setu se
SenTix® 41

2AA212

pH 3310 SET 2

Robustní a vodotěsný kapesní pH metr s datalogerem a USB mini B rozhraním, v kufříkovém setu se
SenTix® 41

2AA312

IP 66
IP 67

cETLus

3

roky
záruka

Další pH elektrody v soupravě viz ceník
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Zákaloměry//
Refraktometry
y

Modely

Počítač
kolonií

•

•

Dobře čitelný ukazatel měřené hodnoty a teploty.
Silikonová klávesnice s patrným tlačítkovým klikem,
umožňuje obsluhu i v rukavicích.
Pro nasazení v terénu v kufříkové soupravě
s osvědčenými elektrodami.

Software

•

Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou
AutoRead funkcí s automatickým rozeznáním stability
měřené hodnoty.
Bezproblémová obsluha: Automatizované funkce redukují počet tlačítek (6).
Vodotěsná DIN zásuvka umožňuje spolehlivé měření
také ve vlhkém prostředí.

Konduktivita
a

Snadno a spolehlivě

Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické

Jistota měření

Rozpuštěný
kyslík

ISE

• Robustní a vodotěsný (IP 67)
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Přenosné pH metry
ProfiLine pH – terénní měřicí přístroje
WTW pH metry modelové řady ProfiLine 1970i jsou vodotěsné proti stříkající vodě (IP 66) i při ponoření (IP 67).
Přesvědčují svým vysokým obslužným komfortem, GLP konformní pamětí s hodinami reálného času (800 datových
vět) a podle displeje přesným výstupem na zapisovač. Standardně s držadlem, opěrkou a závěsným řemínkem.

ProfiLine pH 1970i
• Robustní, nárazuvzdorný

pH 1970i se zabudovaným výkonným NiMH akumulátorem
obsahuje vestavěný předzesilovač, a je tak vhodný v kombinaci s hloubkovou armaturou TA 197 pH pro měření do
hloubek až 100 m.

• Absolutně vodotěsný
• Standardní měření pH a hloubková
měření pH až do 100 m

Hloubková armatura TA 197 pH

Technická data
Model

ProfiLine pH 1970i

Měřicí rozsahy/
rozlišení

pH -2,00 ... +19,99 pH
mV -199,9 ... +199,9 mV; -1999… +1999 mV
Tepl. -5,0 ... +105,0 °C

Přesnost (± 1 digit)

pH ±0,01 pH
mV ±0,5 při +15 °C ... +35 °C, ±1 při +15 °C ... +35 °C
Tepl. ±0,1 K
MultiCal®-kalibrační automatika
1, 2, 3bodová kalibrace, AutoCal, AutoCal-Tec a ConCal®

Kalibrace

Objednávkové informace
ProfiLine pH – terénní měřicí přístroje

Obj. číslo

ProfiLine pH 1970i

3A30-110

IP 66
IP 67
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cETLus

Robustní, vodotěsný, ponoření odolný pH/mV metr

3

roky
záruka

Hloubkové armatury do 100 m viz ceník
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VARIO®
Co Vás kromě moderního ergonomického tvaru okamžitě zaujme, je to, že nové VARIO® nemá žádná tlačítka, nýbrž inovační
dotykový displej. Veškeré funkce lze velmi snadno vyvolat a nastavit - v jedné ruce.

Stačí krátký dotyk prstu na
obrazovku a VARIO® je připraveno k měření. Ponořením
elektrody do měřeného roztoku se automaticky zahájí
měření. Stabilní měřená hodnota je na velkém displeji
včetně teploty snadno čitelná
a lze ji „zmrazit“. Pro pozdější
vyhodnocení má VARIO®
paměť pro 50 naměřených
hodnot.

VARIO® ale umí mnohem víc
V příslušenství souprav VARIO® Set
obsažené adaptéry činí přístroj kompatibilním se všemi komerčně běžnými precizními elektrodami. S nimi pak VARIO®,
i když ruční přístroj, měří přesně a spolehlivě.

Do ruky lehké, robustní
a vodotěsné VARIO® najde
místo v kapse každého laboratorního pláště.

Zákaloměry//
Refraktometry
y

Fotometrie

VARIO® neztrácí dech, může
kontinuálně pracovat 1000
hodin. Pokud to nestačí, dá se

VARIO® pH

Rozsah pH

- 2,00 ... +16,00

Přesnost měření

±0,01 pH ±1 digit

Rozsah měření teploty

+ 5,0 °C ... +100,0 °C

Automatické rozeznání pufrů

TEC/NIST

Kalibrační body

3 (MultiCal®)

Počítač
kolonií

Technická data
Model

Obj. informace
VARIO®

Redox
BSK/
respirometrie
e

Neměří-li se pH, může
VARIO® pracovat také jako laboratorní hodiny nebo timer.

Můžete jej otáčet a používat, jak chcete,
VARIO® je nepostradatelným pomocníkem, který si rychle
nachází cestu do laboratoří a do výroby.

ISE

Měření obratem ruky

Rozpuštěný
kyslík

• Otočný displej

Konduktivita
a

• Obsluha z jedné ruky

Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické

Inteligentní elektroda a elektrodové sklo jsou
chráněny proti rozbití plastikovým
pouzdrem. Kónická
ochranná krytka nevyžaduje roztok KCl a tak zabraňuje stékání kapek
z elektrody a chrání ji před
vyschnutím.

• Variabilní pH elektrody

pH

běžná 1,5 V (AA) baterie snadno vyměnit.

VARIO® pH

VARIO® v kufříkovém setu včetně krátké elektrody s vestavěným teplotním čidlem
a s technickými pufry STP 4 a STP 7

3

roky
záruka

2V00-001V

Další elektrody viz ceník
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Software

Obj. číslo

VARIO® pH SET V

IP 65

Multiparametry

Parametry

Terénní přístroje a VARIO®
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SenTix® pH elektrody
pro každou aplikaci

Elektrody
IDS pH/ORP
elektrody
viz strana 10

SenTix® kvalitní pH elektrody od WTW – komfort měření
a přesnost v jednom.
•

Nízkoohmická membránová skla garantují stabilní
měřicí signály také při nízkých teplotách.

•

Referenčním elektrolytem bez stříbrných iontů, ve spojení s osvědčenou diafragmou s platinovými drátky, se
předchází problémům, způsobovaným sraženinami
sloučenin stříbra.

•

Funkční přesuvný uzávěr pro otevření a bezpečné uzavření plnicího otvoru u elektrod s kapalným elektrolytem.

•

Připojovací možnosti: vodotěsná DIN zástrčka, BNC
zástrčka, pevný kabel (1 nebo 3 m) nebo konektorová
hlava (S7 nebo SMEK).

Na údržbu nenáročné
pH elektrody s gelovým
elektrolytem
Ideální pro přenosné měření, ale také pro rutinní měření
v laboratořích. Bez nebo s vestavěným teplotním čidlem.
Všechny elektrody mají robustní pláště z umělé hmoty
a na údržbu nenáročný gelový referenční systém.

SenTix® 42
103 637

SenTix® 41-3
103 636
0 ...14 pH

0 … 80 °C

0 … 80 °C

Odpor membrány
Diafragma

gel

gel

cylindrická

cylindrická

<1 GΩ při 25 °C

<1 GΩ při 25 °C

vlákno

vlákno

umělá hmota

umělá hmota

Délka těla (±2 mm)

120 mm

120 mm

Průměr těla (±0,5 mm)

12 mm

12 mm

—

integr. NTC (30 kΩ)

Materiál těla

Teplotní čidlo
Přípoj
Kabel elektrody
Kabelová zástrčka
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SenTix® 41
103 635

0 ...14 pH

Teplotní rozsah
Referenční elektrolyt

 Konekt. hlava,

SenTix® 22
103 633

Rozsah měření pH

Tvar membrány

* není součástí dodávky

SenTix® 21-3
103 632

SenTix® 21
103 631

Model

SenTix® 20
103 630

SenTix® pH elektrody

Pevný kabel,


*
/







+

 AS/DIN, AS/DIN-3 nebo AS/BNC, Délka kabelu 1 m,
 DIN zástrčka,  BNC zástrčka,

+

+

Délka kabelu 3 m,
Banánkový kolík
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Multiparametry
BSK/
respirometrie
e

Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické

425

mm

Konduktivita
a

Rozpuštěný
kyslík

ISE

Redox

Pro náročná měření v laboratoři: SenTix® elektrody
s kapalným elektrolytem, ve snadno omyvatelném
skleněném těle a s platinovou diafragmou. Také pro nasazení v obtížných vzorcích. A kdo potřebuje elektrodu
s kapalným elektrolytem pro přenosné měření:
SenTix® 51/52 s umělohmotovým pláštěm, vestavěným
teplotním čidlem a s keramickou diafragmou zvládá téměř
každou měřicí úlohu.

pH

Rychle a precizně – pH elektrody s kapalným elektrolytem

Parametry

pH elektrody

* není součástí dodávky

+

+


*
+





 Konekt. hlava,

 DIN zástrčka,  BNC zástrčka,

+

+

+

+

Fotometrie

0 … 14 pH
10 … 100 °C
KCl 3 mol/l, bez Ag+
kopule
< 600 MΩ při 25 °C
platina
sklo
425 mm
12 mm
integr. NTC (30 kΩ)


*
+ /+

Pevný kabel,  AS/DIN,AS/DIN-3 nebo AS/BNC,
Délka kabelu 1 m,
Banánkový kolík,
AS S/D1 nebo AS S/D3 nebo AS S/B1 nebo AS S/B3
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Zákaloměry//
Refraktometry
y

SenTix® L
103 655

SenTix® 92
103 696

0 ...14 pH
0 … 100 °C
KCl 3 mol/l, bez Ag+
kopule
<600 MΩ při 25 °C
platina
sklo
170 mm
12 mm
integr. NTC (30 kΩ)

Počítač
kolonií

0 ... 14 pH
0 ... 100 °C
KCl 3 mol/l, bez Ag+
kužel
<600 MΩ při 25 °C
platina
sklo
120 mm
12 mm
integr. NTC (30 kΩ)

SenTix® 91
103 695

SenTix® 82
103 643

SenTix® 81
103 642

SenTix® 62
103 641

SenTix® 61
103 640

0 ...14 pH
0 ...100 °C
KCl 3 mol/l, bez Ag+
kužel
<600 MΩ při 25 °C
platina
sklo
120 mm
12 mm
–

Software

0 ...14 pH
0 … 80 °C
KCl 3 mol/l, bez Ag+
válec
<1 GΩ při 25 °C
keramika
umělá hmota
120 mm
12 mm
integr. NTC (30 kΩ)

SenTix® 60
103 639

SenTix® 52
103 652

Model
Rozsah měření pH
Teplotní rozsah
Referenční elektrolyt
Tvar membrány
Odpor membrány
Diafragma
Materiál těla
Délka těla (±2 mm)
Průměr těla (±0,5 mm)
Teplotní čidlo
Přípoj
Kabel elektrody
Kabelová zástrčka

SenTix® 51
103 651

SenTix® pH elektrody
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Specialisté WTW pro všechny
případy – pH elektrody pro
zvláštní aplikace
Konzistence vzorků, ve kterých se měří pH, jsou velice
různé. Kapalné nebo tuhé, iontově chudé nebo vysoce
koncentrované, vodné nebo nevodné fáze, s nebo bez
podílu pevných látek. Občas se musí měřit v nejmenších
objemech, někdy zase nesmí být použito sklo. To všechno
se nechá snadno zvládnout se specialisty WTW.
Pro měření uvnitř nebo na povrchu pevných látek se
doporučují hrotové vpichovací nebo ploché povrchové
elektrody. Stanovení pH hodnoty v iontově chudých nebo
koncentrovaných roztocích, stejně jako v emulzích, zvládají
elektrody se zábrusovou diafragmou. Vzorky se suspendovanými látkami mohou být nejjednodušeji proměřeny elektrodami s polymerovaným elektrolytem. Mikroelektrody
pomáhají, když je k dispozici jen malý objem vzorku.
A nežádoucí sklo, například v oblasti potravin, je ten pravý
úkol pro flexibilně použitelné ISFET elektrody.

SenTix® speciální pH elektrody
Model
Rozsah měření pH
Teplotní rozsah
Referenční elektrolyt
Tvar membrány
Odpor membrány
(při 25 °C)
Diafragma
Materiál těla
Délka těla (±2 mm)
Průměr těla (±0,5 mm)
Teplotní čidlo
Přípoj
Kabel elektrody
Kabelová zástrčka
* není součástí dodávky
** od horní hrany zábrusu
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SenTix® H
SenTix® HW
103 644
103 650
0 ... 14 pH
0 ...14 pH
0 ... 80 °C
0 ... 60 °C
KCl 3 mol/l, bez Ag+
válec
válec
< 2 GΩ
< 800 MΩ

SenTix® HWS
103 662
0 … 14 pH
-5 … 100 °C

zábrus
sklo
170 mm
12 mm
—


*
/

kopule
< 600 MΩ

SenTix® SP SenTix® SP-DIN
103 645
103 730
2 ... 13 pH
0 ... 80 °C
Polymer
hrot
< 400 MΩ

SenTix® Sur
103 646
2 ...13 pH
0 ... 50 °C
Polymer
plocha
< 1 GΩ

SenTix® FET-D …/-B
103 700
103 702
0 … 14 pH
0 ... 60 °C
KCl 3,3 mol/l, bez Ag+
ISFET
—

zábrus

zábrus

volný otvor

sintrovaný polyetylen

sklo
170 mm
12 mm
—

sklo
170 mm
12 mm
integr. NTC (30 kΩ)

umělá hmota
65/25 mm
15/5 mm
—

kruhová
štěrbina
sklo
120 mm
12 mm
—


*
/


+

*

/+

 Konekt. hlava,
 DIN zástrčka,  BNC zástrčka,


*
/




*
/

umělá hmota
86 mm
17 … 13 mm
NTC (30 kΩ)

+

+

Pevný kabel,  AS/DIN,AS/DIN-3 nebo AS/BNC,
Délka kabelu 1 m,
Banánkový kolík,
AS S/D1 nebo AS S/D3 nebo AS S/B1 nebo AS S/B3
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* není součástí dodávky
** od horní hrany zábrusu

SenTix® pH
103 667
0 … 14 pH
0 … 80 °C
—

válec
< 700 MΩ

kopule
< 600 MΩ
kruhová štěrbina
sklo
120 mm
12 mm
integr. NTC (30 kΩ)

keramika
sklo
40/80 mm
12/5 mm


*
/

< 1 GΩ
platina
96 mm **
3 mm
—


/

+

*

/+

SenTix® B
103 669
–
-5 … 100 °C
dvouelektrolytový systém
—
—

SenTix® V
103 690
0 … 14 pH
0 … 80 °C
gel

kužel
< 600 MΩ

SenTix® R
103 668
–
-5 … 100 °C
KCl 3 mol/l,
bez Ag+
—
—

—
sklo
120 mm
12 mm
—

platina
sklo
120 mm
12 mm
—

zábrus
sklo
103 mm **
12 mm
—

vlákno
umělá hmota
31/20 mm
17/19 mm
NTC (30 kΩ)
—


*
/



10 *



plocha
< 500 MΩ

10 *

 Konekt. hlava, Pevný kabel,  AS/DIN,AS/DIN-3 nebo AS/BNC, Délka kabelu 1 m,
 DIN zástrčka,  BNC zástrčka, Banánkový kolík, AS S/D1 nebo AS S/D3 nebo AS S/B1 nebo AS S/B3, 10 AS S/R
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Zákaloměry//
Refraktometry
y

Tvar membrány
Odpor membrány
(při 25 °C)
Diafragma
Materiál těla
Délka těla (± 2 mm)
Průměr těla (± 0,5 mm)
Teplotní čidlo
Přípoj
Kabel elektrody
Kabelová zástrčka

SenTix® RJS
103 663
2 … 13 pH
0 ... 80 °C
polymer

Počítač
kolonií

Model
Rozsah měření pH
Teplotní rozsah
Referenční elektrolyt

SenTix®
Mic
Mic-D Mic-B
103 647
103 660 103 661
0 … 14 pH
0 ... 100 °C
-5 … 100 °C
KCl 3 mol/l, bez Ag+

Software

SenTix® speciální pH elektrody

Fotometrie

BSK/
respirometrie
e

Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické

Konduktivita
a

Rozpuštěný
kyslík

ISE

Redox

pH

Multiparametry

Parametry

pH elektrody
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Kalibrační a údržbové prostředky
V praxi se užívají pracovní referenční roztoky pufrů, které
se získávají porovnáním proti primárním nebo sekundárním
materiálům. Odstupňované WTW pH pufry odpovídají
těmto požadavkům. Certifikáty dokumentují příslušnou
nejistotu hodnoty pH v roztoku pufru.
(viz strana 160 Služby)

WTW lahve pro pufry
• Jednoduché dávkování
• Jednoduché používání
• Zaručená kalibrace
QSC (Kontrola kvality senzoru)
S QSC sadou, sestávající ze tří přesných DIN pufrů (pH
4,01, pH 6,87 a pH 9,18 s odchylkami ± 0,01 pH při 25 °C)
ve skleněných ampulích, se může u IDS pH elektrod provést inicializační kalibrace. Ideální pro zajištění kvality.
Všechny následující kalibrace se porovnávají s touto kalibrací, a poskytuje se tak exaktní aktuální stav senzoru.

Technické pufry TB 4, TB 7 a TB 10
Nabídka ekonomické varianty technických KA direct
pufrů s atestem metrologického ústavu.

TEP 10
Trace

TEP 10
TB 10 (1000 ml)

TPL 10
Trace

TPL 10
TB 10 (250/500 ml)









–
–







–
–









–





–

**

**





–





–







–





–



TB 4/7 (250/500 ml)

TEP 4/7 Trace
TB 4/7 (1000 ml)




TPL 4/7 Trace

STAPL 4/7/9
DIN/NIST

inoLab®, Multi 350i
VARIO® pH
pH 3110, pH 3210, pH 3310, pH 315i, pH 330i,
pH 340i, pH/ION 340i, pH 197i/1970i
pH/Cond 340i, pH/Oxi 340i, Multi 340i,
Multi 3410, 3420, 3430, Multi 197i/1970i
inoLab® Level 1, 2, 3/pH 197

PL 4/7/9
DIN/NIST

Používané pufry

Objednávkové informace ke kalibračním a údržbovým prostředkům viz ceník
** ne Multi 340i, Multi 197i / 1970i0i
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Aplikace pro SenTix® kombinované elektrody
 pro tuto aplikaci lze použít




















































































RJS*



RJS*



SenTix® SenTix® SenTix®
H
HW, HWS
Sp,
Sp-DIN

SenTix®
Sur

SenTix®
Mic,
MIC-D,
MIC-B

SenTix®
FET

SenTix®
ORP**,
ORP 900**,
PtR, Ag, Au
ORP,PtR*






















pH

SenTix®
91, 92, L






Redox

SenTix®
81, 82,
980





ISE

SenTix®
60, 61
62






* doporučeno pouze pro vyjmenované provedení

SenTix®
51, 52,
950













Rozpuštěný
kyslík



Au, ORP










RJS*







































PtR*






































































PtR*
























MIC-D/-B*/










RJS*
RJS*











RJS*





RJS*





PtR*


































SenTix®
60, 61
62

SenTix®
81, 82,
980

SenTix®
91, 92, L

SenTix® SenTix® SenTix®
H
HW, HWS
Sp,
Sp-DIN





SenTix® SenTix®
20
41, 41-3,
21-..., 22 42, RJS,
940

SenTix®
51, 52,
950



ORP,PtR*


SenTix®
V










Fotometrie











Konduktivita
a




Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické

RJS*

BSK/
respirometrie
e









SenTix® SenTix® SenTix® SenTix®
Sur
Mic, MICFET
ORP**,
D, MIC-B
ORP 900**,
PtR, Ag, Au

Zákaloměry//
Refraktometry
y

Akvarijní voda
Amoniak
Bazénová voda
Bělící lázně
Čistící prostředky
Demineralizovaná voda
Destilovaná voda
Dešťová voda
Disperzní barviva
Džusy
Extrakty
Galvanické lázně
Chléb
Jogurty
Kávové extrakty
Kondenzát
Kosmetika
Kotelní napájecí voda
Kůže
Kyseliny
Laky, vodou rozpustné
Limonády
Louhy
Margarín
Maso
Minerální voda
Mléko
Mořská voda
Nápoje
Nevodné kapaliny
Odpadní voda
Odpadní voda z galvanoven
Olejové vodné emulze
Ovoce
Ovocné šťávy
Papír
Papírové výluhy
Pevné látky (povrch)
Pevné látky (vpich)
Pitná voda
Pivo
Podzemní voda
Pokožka
Povrchová voda
Protein obsahující roztoky
Půdní výluhy
Salámy
Sliny
Solné roztoky
Sulfidové roztoky
Suspenze
Sýry
Šampóny
TRIS pufry
Ustalovače
Víno
Vodovodní voda
Vývojky
Zelenina
Zeleninové šťávy

SenTix® SenTix®
20
41, 41-3,
21-... 22 42, RJS,
940

Počítač
kolonií

SenTix®
V

Software

 od WTW doporučeno

Multiparametry

Parametry

pH elektrody a příslušenství

** pro redox měření, viz strana 46
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