Egyszerű koncentráció monitorozó rendszer.
Soha ne maradjon le a koncentráció
változásról a valós idejű leolvasásokkal!

Digitális bemerülő
Refraktométer
Alkalmazási területek

REFRACTOMETER

PAN-1
Cat. No.3596

Folyadékok fémfeldolgozáshoz
Vízalapú tisztítófolyadékok
Élelmiszer

Automatikus
folyamatos mérés
A START gomb
megnyomásával a
készülék 30
másodpercenként
automatikus
mérést végez.

Egyszerűen csatolja
a készüléket a tároló
vagy az edény szélére.
A felállításhoz nincs
szükség speciális
felszerelésre.

Masszív kialakítás a
megbízható hosszú
távú működésért!
A bemerülő rész
SUS 316 minőségű
rozsdamentes
acélból készült.

Digitális Bemerülő Refraktométer

PAN-1 Cat. No.3596

Mérési módszer
Merítse el a prizmát
a folyadékban.

Az összetevők nevei és funkciói

30 másodpercenként
mérni fog a készülék

Háromszor villan.
Folyadékkristályos Kijelző (LCD)
A digitális mérési
eredmény nagyméretű,
könnyen leolvasható
megjelenítése

Elem tartó
D méretű elem.
Kompatibilis az
LSD NiMH elemmel.

ZERO gomb
Merítse a prizmát
vízbe és nyomja
meg a nullázáshoz.

Brix

Nyomja meg a

Hőmérséklet

START gombot.
Brix

Rögzítő
Ezt különböző formájú
tárolókhoz is tudja
csatlakoztatni.

START gomb
Nyomja meg ezt a gombot
egyszer a folyamatos
mérések elindításához.

A leolvasás megjelenítésének sorrendje Brix
hőmérséklet aztán Brix.
A Brix és a hőmérséklet 30
másodpercenként mérésre
kerül és a fent említett
sorrendben megjelenik.

Megjelenített érték

Bemerült rész

A készülék a folyadék refraktív idexének Brix-be
átszámolt értékét jeleníti meg, amely a víz
cukortartalmának százalékos eredménye. Cukortól
eltérő más anyag koncentrációjának kiszámítása egy, a
kívánt koncentráció % és a megfelelő Brix % értéket
tartalmazó átváltási táblázat segítségével oldható meg.
Lépjen kapcsolatba az ATAGO-val további részletekért.

Prizma
Használjon a mérendő mintával hasonló hőmérsékletű vizet.

Méretek

Specifikáció

80mm

PAN-1
Mérési tartomány
Felbontás

Cat. No.3596
Brix 0.0 - 42%
Hőmérséklet 10.0 - 99.9°C
Brix 0.1% Hőmérséklet 0.1°C

300mm

69mm

ABS

Rögzítő rész Állítható
magasságtartomány

SUS316L

152mm

Optikai üveg
SUS316L

Mérési pontosság

Brix ±0.2% Hőmérséklet ±0.5°C

Mérési hőmérséklet

10 - 95°C

Nemzetközi
védelmi osztály

Elmerülő rész
Kijelző

Méretek és súly

80(W)× 300(L)× 72(H)mm
610g (csak a fő egység)

Elem élettartam

2 hónap (alkáli elem esetén)

Tápellátás
Környezeti hőmérséklet

Szilikon (csomagolás)

Minden ATAGO refraktométert Japánban terveznek és gyártanak.

Kiegészítők

IP67
IP65

1db D méretű elem.
Kompatibilis az LSD NiMH elemmel.
10 - 45°C

D méretű elem
használati utasítás
Minden ATAGO termék megfelel a
HACCP, GMP és GLP szabványoknak.

* A specifikáció és a kivitel külön értesítés nélkül is változhat.
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