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Testery SD 50 pH, SD 60 ORP, SD 90 Salt 
Analiza wody - Testery elektroniczne do badania wody basenowej 
 

Elektroniczne testery z serii Hand Held Meters są przy-
rządami do szybkiego określania podstawowych parame-
trów wody, takich jak odczyn pH, potencjał redukcyjno-
utleniający redoks (ORP), stężenie soli NaCl w wodzie 
(Salt) oraz temperatura. 

Do przeprowadzenia pomiarów nie potrzeba żadnych 
reagentów, a wartość mierzonych parametrów podawana 
jest po kilku sekundach na podświetlanym ciekłokrysta-
licznym ekranie LCD.  
Na ekranie wyświetlany jest wynik pomiaru, temperatura 

wody oraz data i czas. Każdy tester przechowuje w pamięci wyniki ostatnich 25 pomiarów. 

Ze względu na swoją poręczność i szybkość uzyskiwania powtarzalnych pomiarów testery są 
szczególnie przydatne w warunkach serwisowych, gdzie podczas uruchamiania basenów i kalibra-
cji przyrządów pomiarowo-regulacyjnych istnieje potrzeba dokonywania wielokrotnych pomiarów. 

Cechy testerów Hand Held Meterst 

 Małe wymiary, prostota obsługi, wysoka dokładność pomiarów. 
 Każdy tester jest kalibrowany fabrycznie, możliwość wykonania kalibracji przez użytkownika. 
 Automatyczne wyłączanie po 8 minutach od ostatniego naciśnięcia przycisku. 
 Pamięć ostatnich 25 pomiarów. 
 Automatyczna kompensacja temperaturowa pomiarów. 
 Obudowa testera jest wodoszczelna na głębokości do 1 m w czasie ½ godziny. 
 Możliwość wymiany zużytej elektrody pomiarowej po dłuższym okresie eksploatacji testera. 
 Gwarancja – 2 lata. 

Wersje testerów 

 Kod 194800 – tester SD 50 pH do pomiaru odczynu wody pH oraz temperatury wody. 
   194820 – zapasowa elektroda. 

 Kod 194801 – tester SD 60 ORP do pomiaru potencjału redoks oraz temperatury wody. 
 194821 – zapasowa elektroda. 

 Kod 194804 – tester SD 90 Salt do pomiaru stężenia soli NaCl i temperatury wody. 
 194822 – zapasowa elektroda. 

Opakowanie 

Każda wersja testera dostarczana jest w plastikowym pojemniku i zawiera: 

 tester, 
 dwie baterie CR2032, 
 smycz, 
 instrukcję obsługi. 

Dodatkowo tester SD 50 pH posiada po 10 tabletek bufora pH 4, pH 7 oraz pH 10. 

https://wszystkodobasenow.pl/pl/searchquery/sd/1/default/5/f_producer_104/1

https://wszystkodobasenow.pl/pl/searchquery/sd/1/default/5/f_producer_104/1
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Dane techniczne 

 

Specyfikacja SD 50 pH SD 60 ORP SD 90 Salt 

Zakres pomiaru 0 – 14 pH - 1800 - 1800 mV 0 – 20 ppt NaCl 

Dokładność pomiaru +/- 0,05 pH +/- 20 mV +/- 0,10 ppt 

Dokładność wskazań 0,01 pH 1 mV 0,01 ppt 

Zakres pomiaru temperatury 0 – 60
0
 C 

Dokładność pomiaru temp. +/- 1
0
 C 

Dokładność wskazań temp. 0,10 C 

Kalibracja  1, 2 lub 3-punktowa 1-punktowa 1 lub 2-punktowa 

Kompensacja temperaturowa Automatyczna 

Pamięć 25 pomiarów z datą i czasem 

Zasilanie 2 baterie CR2032 

Żywotność baterii Powyżej 25 godzin ciągłej pracy bez podświetlonego ekranu 

Automatyczne wyłączanie Po 8 minutach Po 20 minutach Po 8 minutach 

Wyświetlacz Ekran LCD 22 x 22 mm z żółto-zielonym podświetleniem 

Klasa ochrony obudowy  IP67 

Atest CE 

 
Uwaga: 

 – 1 ppt = 1 part per thousand (jedna część na tysiąc) = 1 g/l 
 – 1 ppm = 1 part per milion (jedna część na milion) = 1 mg/l = 1 kg/m3, 

 
Zakres pomiarowy testera SD 90 Salt wynosi 0 – 20 ppt = 20 g/l NaCl = 2%. 

Przeliczenie jednostek wygląda następująco: 
 

  1 ppt = 1 000 ppm = 1 000 mg/l = 1 g/l = 1 kg/m3 = 0,1%  


