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Medidor Portátil de Temperatura e pH/mV com Comunicações RS232 e Software

 Para Fazer o Pedido
Código de Produto Descrição

 PHH-37 Medidor portátil de pH com comunicações RS232 
 PHE-3700  Eletrodo de pH laboratorial de reposição para uso geral

 PHA-4 Frasco de 500 ml (1 pint) de solução tampão de pH 4,00

 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 10,00

MN2400-12 12 pilhas de reposição "AAA"
Fornecido completo, com eletrodo PHE-3700, software para Windows, 3 baterias 
"AAA", cabo RS232, soluções de tampão de pH 4, 7 e 10, bolsa para transporte e 
manual de usuário.
Exemplo de Pedido: medidor portátil de pH, PHH-37.

PHH-37

Medidor portátil PHH-37 com eletrodo PHE-3700, 
em tamanho menor que o real.

Intervalo/Resolução/Exatidão: 
Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F)  
a <70% da umidade relativa
Temperatura de Armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F) 
a <80% da umidade relativa com a bateria removida.
Taxa de Amostragem: 1 vez por segundo, nominal
Conexão para pH: BNC
Comunicações: Interface serial RS232 com software para 
Windows (incluído)
Conexão das Comunicações: conector de 2,5 mm
Alimentação:  3 baterias "AAA" (incluídas)
Vida da Bateria: típico de 100 horas; função de desligamento 
automático para prolongar a vida útil da bateria.
Dimensões: 155 mm A x 48 mm L x 35 mm P 
(6,1 x 1,8 x 1,4")
Peso: 180 g (0,3 lb)

O PHH-37 é um medidor portátil de temperatura e 
pH/mV com tela digital de fácil leitura. O recurso de 
compensação de temperatura permite ler soluções em 
várias temperaturas. A compensação pode ser ajustada 
manualmente ou pode ocorrer de forma automática 
quando o sensor de temperatura estiver imerso em uma 
solução.

e Design Portátil e Leve
e Exibição Dupla: pH/mV e Temperatura
e Funções Fixar Leitura, Máximo/Mínimo/Médio
e Interface RS232 com Software para Windows®

e Indicador de Bateria Fraca
e Fornecido com eletrodo

PHH-37 vem com 
eletrodo, software, 
baterias, cabo 
RS232, soluções 
tampão para pH 4, 
7 e 10, manual de 
operação e estojo 
para transporte.

Especificações
Medição Intervalo Resolução Exatidão

pH 0 a 14 0,01 ±0,03

mV 0 a 1999 0,1 ou 1 ±0,05% de 
leitura+ 2 dígitos

Temp (°F) 32 a 176 0,1 ±2

Temp (°C) 0 a 80 0,1 ±1
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