
ESPECIFICAÇÕES 

Instrumento EcoSense pH100A pH/ORP/mV/Temperatura 
Medições precisas, econômicas e portátil

A linha de instrumentos compactos e portáteis EcoSense® fornece os 
dados mais precisos em um formato mais acessível. Os instrumentos 
possuem uma interface de fácil uso, operação com somente uma 
mão, caixa impermeável IP67 e um excelente custo-benefício. O 
pH100A mede pH, mV / ORP e temperatura com as seguintes 
características:

• Caixa impermeável com IP67
• 1 ano de garantia para o instrumento
• Reconhecimento automático interno da solução
(Soluções padrões US ou NIST)
• Compensação Automática/Manual da temperatura
• Reconhecimento da retirada do eletrodo
• Indicador de nível baixo de bateria com 1000 horas de
vida útil
• Display exibe a eficiência do eletrodo
• Modo Auto estabilização, mantem as leituras estáveis
no display
• Modo de desligamento automático após 30 minutos
de inatividade
• Memória de 50 conjunto de dados

O pH100A é projetado para resultados rápidos e precisos em uma 
plataforma econômica. A capacidade de medir pH, mV/ORP e 
temperatura em um analisador de mão permite que o instrumento 
seja usado em múltiplas aplicações. Com garantia de um ano de 
instrumento e de seis meses para o eletrodo, backup de calibração e 
uma variedade de opções de cabos / sensores (bulbo de vidro, ponta 
plana e ponta perfurada), o pH100A atenderá às suas necessidades.
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PARÂMETROS:

pH

Temperatura

mV/ORP/Redox (Potencial de Óxido 

Redução)

O EcoSense pH100A também está 
disponível como kit de cabo de 1 
ou 4 metros.



Especificações do Sistema pH100A (Instrumento, sensor e cabo)

Especificações Adicionais pH100A

Informações de Pedido

Temperatura Range
Resolução
Acurácia

-10 a +120°C
0,1°C
±0,3°C ±1 digito

pH  Range
Resolução
Acurácia

-2 a 16 unidades
 0,01 unidades
±0,1% ±2 dígitos

mV  Range
Resolução
Acurácia

-1999 to +1999 mV
1 mV
±0,1% ±1 digito

Range de Operação

Temperatura: 0° a 50°C

Umidade Relativa: Acima de 95%

Índice de Proteção IP67

Dimensões 78 mm (Largura) x 184 mm (Altura) x 37 mm (Profundidade)

Peso com bateria 272 gramas

Características do Sensor Termistor, 10kΩ / 25°C

Bateria Uma bateria 9 volts (inclusa na compra do instrumento) 1000 horas de vida da bateria

Compensação Temperatura pH Automática/Manual -10°C a 120°C

Reconhecimento Solução pH US (4, 7 e 10 a 25°C ou 4, 7 e 10,06 a 20°C) ou NIST (4,01, 6,86  e 9,18 a 25°C ou 4, 6,87 e 9,23 a 20°C)

Temperatura Calibração pH 0°C a 60°C

Reconhecimento Retirada Sensor pH +90 mV a pH 7 ou 6,86
Reconhecimento do Declive do Sensor pH +30% a pH 4, 4,01, 9,18, ou 10,01

Registro da Calibração Sim

Sonorização Sim, todo o teclado

Auto bloqueio das medições Sim

Memória 50 conjunto de dados analisáveis

Desligamento Automático Desliga automaticamente após 30 minutos de inatividade

pH100A  Instrumento pH100A – pH e Temperatura (Somente display)
pH100ACC-01 Conjunto com: Instrumento pH100, cabo de 1 metro, sensor de pH, maleta rídiga
pH100ACC-04 Conjunto com: Instrumento pH100, cabo de 4 metro, sensor de pH, maleta rídiga
100-1 Cabo Y de 1 metro de comprimento, a prova d´água com eletrodo combinado de pH e Temperatura
100-4 Cabo Y de 1 metro de comprimento, a prova d´água com eletrodo combinado de pH e Temperatura
110-1 Cabo de laboratório de 1 metro com eletrodo de pH
111-1 Cabo de 1 metro de dupla junção com eletrodo de pH ponta inclinada
112-1 Cabo de 1 metro de dupla junção com eletrodo de pH ponta plana
115-1 Cabo de 1 metro com eletrodo de ORP grau laboratório
130-1 Cabo de 1 metro com eletrodo de temperatura
606031 Maleta Rídiga de Transporte, forrada com espuma (31,75 x 22,86 x 9,4 cm)
160 Simulador de eletrodo para pH 4, 7 e 10 (garante o desempenho do instrumento)
3824 Kit de solução de calibração para pH 4, 7 e 10 (2 frascos de 568 ml para cada padrão)




