
Instrukcja obsługi 

PH-099 jest wodoszczelnym  miernikiem  wartości pH, ORP oraz temperatury.  Wszystkie pomiary są automatycznie 

skompensowane  (ATC). Pomiary są bardzo dokładne i wyświetlane na unikatowym wyświetlaczu LCD. Miernik 

wyposażony jest w wymienną elektrodę pH – wymiana jest bardzo łatwa. 

 

Wykonywanie pomiarów 

1. Zdjęcie ochronnej osłony i włączenie 

miernika. 

2. Zanurzenie miernika w testowanej cieczy. 

3. Należy delikatnie zamieszać i poczekać aż 

odczyt się ustabilizuje. 

4. Wybranie trybu pomiaru pH lub ORP. 

5. Po wykonaniu pomiaru, należy wyłączyć 

urządzenie, wyczyścić elektrody w wodzie 

destylowanej i wysuszyć. 

6. Należy założyć ochronną osłonę. 

Kalibracja pH 

1. Zanurzenie elektrody w destylowanej wodzie 

(nie należy przekraczać poziomu zanurzenia) i 

osuszenie. 

2. Włączenie miernika. Na wyświetlaczu pojawi 

się symbol pH. 

3. Zanurzenie elektrody w buforowym 

roztworze pH 6.86 lub pH 7.00 (nie należy 

przekraczać poziomu zanurzenia), delikatnie 

zamieszać i poczekać aż odczyt się 

ustabilizuje. Jeżeli odczyt jest różny od 

wartości pH buforu to należy dostroić miernik 

– poprzez kręcenie trymerem – do momentu 

uzyskania pożądanej wartości. Bufor 

powinien mieć temperaturę pokojową. 

4. Po wykonaniu kalibracji, należy wyczyścić 

elektrody w wodzie destylowanej i wysuszyć. 

5. Zanurzenie elektrody w buforowym 

roztworze pH 4.01 lub pH 9.18, 10.00 (nie 

należy przekraczać poziomu zanurzenia), 

delikatnie zamieszać i poczekać aż odczyt się 

ustabilizuje. Jeżeli odczyt jest różny od 

wartości pH buforu to należy dostroić miernik 

– poprzez kręcenie trymerem – do momentu 

uzyskania pożądanej wartości. Bufor 

powinien mieć temperaturę pokojową. 

6. Kalibracja poziomu pH miernika jest 

zakończona. 

Ważne: Urządzenie powinno zostać skalibrowane 

wtedy gdy: 

• Miernik był przez długi okres nieużywany. 

• Miernik był używany w ekstremalnych 

warunkach. 

• Wymagany jest jak najdokładniejszy odczyt. 

Kalibracja ORP 

1. Zanurzenie elektrody w destylowanej wodzie 

(nie należy przekraczać poziomu zanurzenia) i 

aktywowanie miernika po kilku godzinach. 

2. Zanurzenie elektrody w roztworze do 

kalibracji ORP (nie na wyposażeniu), (nie 

należy przekraczać poziomu zanurzenia), 

delikatnie zamieszać. Rekomendowany  jest 

roztwór o wartości 265mV. 

3. Poprzez kręcenie trymerem, należy dostroić  

wartość ORP. 

4. Zanurzenie elektrody w wodzie destylowanej 

i wysuszenie. 

Wymiana baterii 

Kiedy obraz wyświetlacza zacznie zanikać, należy 

zmienić wszystkie baterie. 

1. Zdjęcie obudowy, delikatne wyjęcie zbiornika 

baterii.  

2. Wyjęcie wszystkich starych baterii i włożenie 

nowych. Należy zwrócić uwagę na 

polaryzację. 

 

Dane techniczne: 

Wodoszczelny miernik poziomu pH wody, ORP i temperatury 

Zakres mV: 0 ~ 1,999 

Zakres pH: 0,0 - 14,0 

Temperatura: 0,0 - 55,0 'C 

Dokładność pomiaru: +/- 5 mV 

Dokładność pomiaru: +/- 0,01 pH 

Dokładność pomiaru: temp. +/- 1'C 

Kompensacja temperatury: 0-50'C 

Wymienna elektroda pH (możliwość dokupienia, jest dostępna w naszej ofercie) 

Stały czujnik ORP 

Zasilanie: baterie 4x1,5 V (w komplecie) 

Wymiary: 170x40x23 mm 

Waga: 100 g 

 


