
O PHB-600R apresenta um painel frontal com 
teclas fáceis de usar e ícones descritivos.
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Medidor de Bancada de pH com Comunicações RS232

PHB-600R

e Projeto microprocessado
e Exibição simultânea de pH e temperatura
e Alternância entre °C/°F
e Compensação Automática ou Manual de Temperatura
e  Armazena até 64 leituras, que podem ser baixadas para um 

computador através da interface RS232

PHB-600R, com eletrodo de pH, sonda de 
temperatura, 2 soluções tampão e porta-
eletrodos (tudo incluído), mostrado em 
tamanho menor que o real.

Com seu microprocessador integrado, o PHB-600R mede com 
precisão o pH e o mV em soluções aquosas, o que o torna 
adequado para aplicações laboratoriais, industriais e processos de 
fabricação.

ANO1
GARANTIADISPOSITIVOS 

ELETRÔNICOS COM 
GARANTIA DE 1 ANO
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Vem completo com eletrodo de pH, sonda de temperatura, 2 soluções tampão de pH 4 e 7, porta-eletrodo, software para Windows, cabo de comunicação, 
adaptador de CA e manual de operação.
Exemplo de Pedido: PHB-600R, medidor de bancada de pH.

Especificações
Exatidão/Intervalo/Resolução:  

 
Compensação de Temperatura: ATC 0 a 100°C (32 a 
212°F) 
Capacidade de Armazenamento: 64 leituras  
Comunicações: Interface RS232
Conexão RS232: conector sub-D de 9 pinos 
Software: Compatível com Windows (incluído) 
Alimentação: adaptador de 110 para 9 Vca (incluído) 
Dimensões: 200 C x 160 mm L x 65 mm P 
(7,8 x 6,3 x 2,6") 
Peso: 650 g (1,4 lb)
Ambiente Operacional: 0 a 35°C (32 a 95°F); <85% da UR
Conexão para pH: BNC

Conexão BNC 
para pH

Inclui cabo de comunicação 
e software.

 Medição Intervalo Resolução Exatidão
 pH 0 a 14 0,01 0,01

 mV ±2000 1 1 

 Temp (°F) 23 a 221 0,1 0,2 

 Temp (°C) -5 a -105 0,1 0,1

Visão da parte traseira do PHB-60R

Conexão para sonda 
de temperatura

Interface RS232

Entrada de 
energia

 Para Fazer o Pedido
 Código do Produto Descrição
 PHB-600R Medidor de bancada de pH/mV/temperatura  
 PHAT-600 Sonda de temperatura de reposição  
 PHE-1311 Eletrodo de pH laboratorial para uso geral  
 PHE-1411 Eletrodo de pH laboratorial de junção dupla   
 PHE-2721 Eletrodo de pH de vidro de junção dupla 
 PHA-4 Frasco de 500 ml (1 pint) de solução tampão de pH 4,00

 PHA-7 7Frasco 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 10,00


