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GMH 3431
konduktometr v%etn$ 2-pólového m$"icího %lánku

GMH 3451
konduktometr v%etn$ 4-pólového m$"icího %lánku, s datovým loggerem

Technické údaje:
M'(icí rozsahy:

   m'rná vodivost:  0,0  ... 200,0 *S/cm
 0  ... 2000 *S/cm
 0,00  ... 20,00 mS/cm
 0,0  ... 200,0 mS/cm
 0  ... 400 mS/cm (pouze GMH3451)
ru%ní nebo automatické p"epínání (AutoRange)

   teplota: -5,0 ... +100,0°C

   speciT cký odpor: 0,005 ... 100,0 kOhm * cm

   salinita: 0,0 ... 70,0

   TDS: 0 ... 1999 mg/l

P(esnost: ( ±1"íslice) (p(i jmenovité teplot' = 25°C)

   m'rná vodivost: ±0,5% z MH ±0,3% FS nebo ±2 *S/cm

   teplota: ±0,2% z MH ±0,3 K

Konstanta "lánku: nastavitelná 0.800 ... 1.200 cm-1 ru%ní nebo automatická 
pomocí volitelných referen%ních roztokB

Teplotní kompenzace: automatická, lze vypnout, pomocí v elektrod$ integrovaného 
teplotního senzoru

Typy kompenzace: -nLF: nelineární funkce pro p"írodní vodu dle 
 EN27888 (ISO 7888)
 (referen%ní teplota nastavitelná: 20°C nebo 25°C)
-Lin: lineární kompenzace od 0,3 ... 3,0 %/K
 (referen%ní teplota nastavitelná: 20°C nebo 25°C)
-off: bez kompenzace  

Displej: 2 %ty"místné LCD (12.4mm a 7mm vysoké) pro m$rnou 
vodivost (odpor, salinitu, TDS) a teplotu, min./max. hodnoty, 
funkci Hold, atd.

M'(icí "lánek: elektroda m$rné vodivosti s integrovaným teplotním
senzorem, elektroda je vyrobena z graP tu, konstrukce elek-
trody umožUuje snadné %išt$ní, zejména je-li používána na 
m$"ení odpadních vod

záru"ní doba "lánku: 12 m$sícB

Pracovní teplota: p"ístroj: -25 ... +50 °C, 0 ... 95 % r. v.
m$"icí %lánek: -5 až +80°C (dlouhodob$) až +100°C (krátkodob$)

Relativní vlhkost: 0 ... +95 % r.v. (nekondenzující)

Rozhraní: sériové, p"es komunika%ní konvertor GRS 3100, GRS 3105
nebo USB 3100 N (zvláštní p"íslušenství) s galvanickým odd$le-
ním, lze p"ístroj p"ipojit na rozhraní RS232 nebo USB po%íta%e

Ovládací prvky: celkem 6 tla%ítek fóliové klávesnice pro zapnutí p"ístroje, vol-
bu m$". rozsahu, vyvolání obsahu pam$ti min./max. hodnot, 
funkci Hold, atd. 

Napájení: baterie 9V, typ IEC 6F22 (sou%ást dodávky) nebo externí 
napájecí stejnosm$rné nap$tí 10.5-12V 
(vhodný síZový zdroj: GNG10/3000)

Odb'r proudu: ~ 3,5...6,7 mA

Rozm'ry (p(ístroj): 142 x 71 x 26 mm (d x š x h)
pouzdro z nárazuvzdorného ABS, %elní panel s fóliovou 
klávesnicí (krytí IP65), integrovaná op$rka / záv$s

m'(icí p(ístroj pro m'(ení m'rné vodivosti

•  zobrazení odporu, salinity nebo TDS 

•  odpovídá požadavk`m na(ízení o pitné vod' (TrinkwV 2001) 
a norm' dSN EN 27288 

Rozm'ry elektrody: ~120mm dlouhá, max. Ø ~12mm, elektroda
je pevn$ spojena s p"ístrojem pomocí ~1 m dlouhého kabelu.

Hmotnost: ~ 255 g (v%etn$ baterie a m$"icího %lánku)

Funkce:

Pam'h min./max. hodnot: nejvyšší a nejnižší nam$"ené hodnoty v%etn$ 
teploty se ukládají do pam$ti

Funkce HOLD: stisknutím tla%ítka se na displeji trvale zobrazí poslední 
m$"ená hodnota

Funkce Auto-Off: automatické vypnutí p"ístroje po uplynutí zadaného %asu 
(1 až 120 min., lze deaktivovat)

Kontrola stavu baterie:  a bAt

AutoRange: p"i m$"ení p"ístroj automaticky zvolí odpovídající m$"icí rozsah, 
tuto automatickou funkci lze vypnout a rozsah nastavit ru%n$

Ur"ení salinity: hodnota salinity ur%uje sou%et koncentrace všech solí roz-
pušt$ných ve vod$, udává se v g/kg (dle PSU = Practical Salinity Unit)

Ur"ení TDS: TDS vyjad"uje %íseln$ hmotnost rBznorodých látek rozpušt$ných 
v kapalin$, udává se v mg/l

další funkce u GMH 3451:

Reálný "as: hodiny s datem a letopo%tem

Analogový výstup: 0 - 1 V, voln$ nastavitelný rozlišení 13 bit, p"esnost 0,05% 
p"i jmenovité teplot$ 

Datový logger: cyklický: 10.000 datových sad, ru%ní: 1.000 datových sad 
(s údajem o míst$ m$"ení, 40 nastavitelných textB nebo %íslic pro údaj o míst$ 
m$"ení)

Poplach min./max.: trvalá kontrola pro nastavené poplachové hodnoty m$rné 
vodivosti (pop". odporu, TDS, SAL) a teploty

3 možnosti nastavení:
- off: poplach vypnut
- on:  signalizace poplachu na displeji, rozhraní a akustickým m$ni%em
- no Sound:  signalizace poplachu pouze na displeji a rozhraní

4pólový m'(icí "lánek: 
výborná dlouhodobá stabilita p"i použití ve vysokých rozsazích vodivosti 
(>20mS/cm) a p"i náro%ných podmínkách m$"ení, stabilní hodnoty i u m$"ení 
zne%išt$ných médií (nap". odpadní vody)

Volba:

LTG 
pro organické látky (alkohol, benzín, nafta)
max. do 1000 jS/cm, se sklen$ným t$lem, neplatinovaná, 
1,35 m kabel PUR, pevn$ p"ipojená k p"ístroji

P(íslušenství:

GKL 100 
kontrolní roztok m$rné vodivosti 
(100ml láhev, hodnota 1413 jS/cm (dle DIN EN 2788)
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GMH 3451 S DATOVÝM LOGGEREM A ANALOGOVÝM VÝSTUPEM

GMH 3431: CENOVq VÝHODNÝ!

MqsICÍ ROZSAH OD 0,0 vS/CM DO 200,0 mS/cm

EXTREMNq DLOUHODOBq STABILNÍ 4-PÓLOVÁ ELEKTRODA DO 400 mS/cm


