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Série CDS107

Medidor Portátil de pH, ORP, Condutividade, 
STD, Salinidade e Temperatura

l Tampo à Prova de Respingos
l Funciona com um Microprocessador 
l Tela Grande de LCD
l Armazena até 150 Pontos de Dados
l Fácil de Calibrar 

O CDS107 é um medidor multifuncional que 
funciona com um microprocessador. Pode ser 
usado como medidor portátil ou de bancada 
para medir pH, ORP, condutividade, sólidos 
totais dissolvidos, salinidade e temperatura. 
Seus recursos incluem compensação 
automática de temperatura e altitude, com 
a possibilidade de ajustar manualmente a 
compensação de salinidade. Além disso, o 
aparelho também conta com desligamento 
automático para economizar a bateria, função 
mínimo/máximo e armazenagem de dados.

CDS107
Sonda de 
condutividade e 
temperatura.

 
Intervalo

pH ORP Temperatura

-2,00 a 16,00 pH
-1,999 a -2,00 mV

0 a 110° C-1,999 a 499,9 mV
500 a 2000 mV

Exatidão ±0.01 + 1 digit ±2 + 1 digito ±0,2 + 1 digito
Resolução 0.01 pH 0,1/1 mV 0,1°C

Compensação ATC: 0 a 100°C N/A — 
 Condutividade STD Salinidade

Intervalo

0,0 a 199.9μS 0,0 a 131,9 ppm 0,0 a 99,9 ppm
200 a 1999μS 132 a 1319 ppm 100 a 999 ppm

2,00 a 19,99 mS 1,32 a 13,19 ppt 1,00 a 9,99 ppt
20,0 a 100,0 mS 13,2 a 66,0 ppt 10,0 a 50,0 ppt

Exatidão ±2% do fundo de escala ±2% do fundo de escala ±2% do fundo de escala
Resolução 0,1/1 ppm/0,01/0,1 ppt 0,1/1 ppm/0,01/0,1 ppt 0,1/1 ppm/0,01/0,1 ppt

Compensação ATC: 0 a 50°C ATC: 0 a 50°C ATC: 0 a 50°C

Para Fazer o Pedido
Código de Produto Descrição
CDS107 Medidor de bancada/portátil para pH, ORP, condutividade, STD, salinidade e temperatura
CDS100-PS Fonte de alimentação de 120 VCA de reposição
CDSB100-CDE Célula de condutividade de reposição
PHE-1411 Uso geral para amostras que exigem junção dupla, conector BNC
PHA-4 Frasco de 500 ml (1 pint) de solução tampão de pH 4,01
PHA-7 Frasco de 500 ml (1 pint) de solução tampão de pH 7,00
PHA-10 Frasco de 500 ml (1 pint) de solução tampão de pH 10,01
CDSA-10 Solução de condutividade de 10 μmho/cm, 1 quart

CDSA-1413 Solução de condutividade de 1413 μmho/cm, 1 quart
CDSA-1500 Solução de condutividade de 1500 μmho/cm, 1 quart
CDSA-45000 Solução de condutividade de 45000 μmho/cm, 1 quart

Fornecido completo com bateria 9V, adaptador de CA, sonda de condutividade, sonda de pH, sonda de temperatura, solução de 
condutividade, bolsa para transporte, alça de pescoço e manual de operação. Sondas ORP vendidas separadamente.
Exemplo de Pedido: CDS107, medidor de bancada/portátil para pH, ORP, condutividade, STD, salinidade e temperatura.

Teste e Medição para Análise de Líquidos

ESPECIFICAÇÕES
Alimentação: Bateria 9V ou adaptador de CA
Dimensões: 76 mm L x 114 mm C x 32 mm P 
(3 x 4,5 x 1,25")
Peso: 260 g (9,17 oz)
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