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VÝHODY:

  měření měrné vodivosti, specifi ckého odporu, salinity, TDS

 velký dvojitý displej s podsvícením

 automatická kalibrace pomocí referenčních roztoků

 včetně zkušebního protokolu

 GMH 5430 

vodotěsný konduktometr bez elektrody

 GMH 5450  

 vodotěsný konduktometr s analogovým výstupem a datovým loggerem, bez elektrody

Použití:

mobilní použití pro:

• průmysl a výrobu
• měření v nádržích a akvaristice
• kontrolu pitných vod, procesů a měření půdy
• potravinářskou výrobu a kontrolu
• kontrolu kvality
další použití v laboratořích:

• medicína, farmacie, chemie

Technické údaje:

Měřicí rozsahy:

   počet měřicích rozsahů:  5

   nízké měřicí rozsahy: 0,000 ... 5,000 μS/cmA popř. 0,0 ... 500,0 μS/cmB

   vysoké měřicí rozsahy: 0 ... 5000 μS/cmA popř. 0 ... 1000 mS/cmB

   specifi cký odpor: 0,005 ... 500,0 kOhm*cm (rozsah závisí na konstantě článku)

   TDS: 0 ... 5000 mg/l (rozsah závisí na konstantě článku)

   salinita: 0,0 ... 70,0 (g soli / kg vody)

   teplota: -5,0 ... +100,0 °C, Pt1000 nebo NTC 10 k

Podporované

konstanty článku:

4,000 ... 15,000 / cm ––– 0,4000 ... 1,5000 / cm –––
0,04000 ... 0,15000 / cm ––– 0,004000 ... 0,015000 / cm

Přesnost: (při jmenovité teplotě 25 °C)

   měrná vodivost: ±0,5 % z MH ± 0,1 % FS (závisí na článku)

   teplota: ±0,2 K

Připojení:

   měrná vodivost, 

   teplota:

7-pólová bajonetová zásuvka pro připojení různých měřicích 
článků, podporované teplotní senzory Pt1000 nebo NTC (10k)

   rozhraní / ext. napájení: 4-pólová zásuvka pro sériové rozhraní nebo externí napájení
(potřebné příslušenství: konvertor rozhraní USB 5100,
síťový zdroj GNG 5 / 5000)

    analogový výstup:

   (pouze GMH 5450)

0 - 1 V, volně nastavitelný, připojení přes 4-pólovou bajone-
tovou zásuvku, rozlišení 13 bit, přesnost 0,05 % při jmenovité 
teplotě

Datový logger: 

(pouze GMH 5450)

cyklicky: 10.000 datových sad, čas cyklu volitelný: 1 s … 1 h
ručně: 1.000 datových sad (s údajem o místě měření,
40 nastavitelných textů nebo číslic pro údaj o místě měření)

Displej: 4½ místný 7-segmentový, podsvícený (bílá barva)

Provozní podmínky: přístroj: -25 ... +50 °C, 0 ... 95 % RV (nekondenzující)

Skladovací teplota: -25 ... +70 °C

Podsvícení displeje: čas podsvícení nastavitelný (off , 5 s ... 2 min)

VODOTĚSNÝ PŘÍSTROJ 
A KONEKTOROVÁ PŘIPOJENÍ

DOPLŇKOVÉ FUNKCE GMH 5450:

Napájení: 2 x baterie AAA, odběr proudu: 6,25 mA 

   životnost baterií: ~ 160 h (bez podsvícení LCD)

Stupeň krytí: IP 65 / IP 67

Pouzdro: z nárazuvzdorného plastu ABS, s opěrkou / závěsem

Rozměry: 160 x 86 x 37 mm (v x š x h) včetně silikonového pouzdra

Hmotnost: ~ 250 g včetně baterie a silikonového pouzdra

Rozsah dodávky: přístroj, kontrolní protokol, pouzdro K 50 BL, baterie, návod

Další funkce:

Nastavení:

konstanty článku ručně nebo automaticky pomocí volitelných referenčních roztoků 
Automatická teplotní kompenzace:

vodivost je silně závislá na teplotě; přístroj proto umožňuje naměřenou hodnotu měrné 
vodivosti, pro zajištění vyšší přesnosti měření, kompenzovat na referenční teplotu (ta je 
nastavitelná na +20 °C nebo +25 °C).
Podporované typy kompenzace:

nLF: nelineární funkce pro přírodní vodu dle EN27888 (ISO 7888) 
 (referenční teplota 25 °C)
Lin: nastavitelná lineární kompenzace
off : bez kompenzace
Určení salinity:

hodnota salinity určuje koncentraci všech solí rozpuštěných ve vodě, udává se v g/kg
(dle PSU = Practical Salinity Unit).
Určení TDS:

TDS číselně vyjadřuje hmotnost různorodých látek rozpuštěných v kapalině, udává se v mg/l
GLP:

nastavitelné kalibrační intervaly 
GMH 5450: kalibrační paměť: posledních 16 kalibrací

Příslušenství:

GKL 10x kontrolní roztok měrné vodivosti viz následující strana

EBS 20M    

 software pro přenos, záznam a archivaci naměřených dat (viz strana 109)

GSOFT 3050  

software pro nastavování, čtení, tisk a zobrazení dat z přístrojů řad GMH 3xxx a GMH 5xxx 
vybavených loggerovou funkcí (viz strana 110) 

USB 5100  

galvanicky oddělený konvertor rozhraní s napájením přístroje přes USB

GNG 5 / 5000  

síťový zdroj 5 V DC, síťový zdroj pro přístroje řady GMH 5xxx (viz strana 115)

GKK 5001    

transportní kufr pro 1 přístroj řady GMH 5xxx/7500 a příslušenství pro analýzu vody
(395 x 295 x 106 mm), viz strana 112



 55

ANALÝZA VODY

PRO ČISTÉ A VELMI 
ČÍSTÉ VODY

PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

VYSOKÁ PŘESNOST 
ROBUSTNÍ A PRECIZNÍ

PRO ALKOHOL, 
BENZÍN, NAFTU

LF 200 RW   
 elektroda měrné vodivosti pro řadu GMH 5400 / G 7500 , 
nerezová ocel

Použití:
pro čisté a velmi čisté vody

Technické údaje:
Měřicí rozsah: 0 ... 200 μS/cm

Rozsah teploty: -5 ... +100 °C

Konstanta článku *: ~ 0,1

Měření teploty: NTC 10 k

Tělo: nerezová ocel, Ø 12 mm x 75 mm

Elektroda: 2-pólová nerez ocel

Délka kabelu: 1 m

Rozsah dodávky: elektroda, návod k obsluze

LF 400  
 elektroda měrné vodivosti pro řadu GMH 5400 / G 7500, 
grafi t 4-pól.

Použití:
univerzální použití, ekonomická třída

Technické údaje:
Měřicí rozsah: 0 ... 200 mS/cm

Rozsah teploty: 0 ... 100 °C

Konstanta článku *: ~ 0,55

Měření teploty: NTC 10 k

Tělo: epoxid, Ø 12 mm x 120 mm

Elektroda: 4-pólová, grafi t

Délka kabelu: 2 m

Rozsah dodávky: elektroda, návod k obsluze

LF 425  
elektroda měrné vodivosti pro řadu GMH 5400 / G 7500 , 
grafi t 4-pól.

Použití:
vysoká přesnost, robustní a odolná, pro nejvyšší nároky, 
High End třída

Technické údaje:
Měřicí rozsah: 0 ... 1000 mS/cm

Rozsah teploty: -10 ... +80 °C 
(90 °C - maximálně 5 min.)

Konstanta článku *: ~ 0,42

Měření teploty: Pt1000

Tělo: PVC-C, Ø 16 mm x 145 mm

Elektroda: 4-pólová, grafi t

Délka kabelu: 1 m

Rozsah dodávky: elektroda, návod k obsluze

LF 210  
 elektroda měrné vodivosti pro řadu GMH 5400 / G 7500 , 
sklo / platina

Použití:
alkohol, benzín, nafta

Technické údaje:
Měřicí rozsah: 0 ... 1000 μS/cm

Rozsah teploty: -5 ... +100 °C

Konstanta článku *: ~ 1

Měření teploty: NTC 10 k

Tělo: sklo, Ø 12 mm x 120 mm

Elektroda: 2-pólová sklo / platina

Délka kabelu: 1 m

Rozsah dodávky: elektroda, návod k obsluze

Příslušenství:
HD-22-3  

 volně nastavitelný, fl exibilní laboratorní 
držák elektrod, pro sondy s Ø 12 mm 

GKL 100  

 kontrolní roztok měrné vodivosti 
(láhev 100 ml, hodnota 1413 μS/cm, 
dle ČSN EN 27888)

GKL 101  

 kontrolní roztok měrné vodivosti 
(láhev 250 ml, hodnota 84 μS/cm)

GKL 102  

 kontrolní roztok měrné vodivosti 
(láhev 100 ml, hodnota 50 mS/cm)

GWZ-01  

 průtočná nádobka
(pro měř. články s Ø 12 mm,
hadicové připojení Ø 6 mm)

ní laboratorní 
s Ø 12 mm

m, 
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GMH 5430-SET  
 vodotěsný měřič měrné vodivosti, měřicí set

GMH 5450-SET  
  vodotěsný měřič měrné vodivosti s loggerem, měřicí set

Všeobecně:
V našem měřicím setu, který je připraven k okamžitému 
použití, obdržíte vše potřebné pro měření měrné vodivosti 
v praktickém kufru, a to vše za zvýhodněnou cenu.

Použití:
Nezáleží na vašem oboru, jelikož náš kompletní měřicí set 
vás nikdy nezklame a díky praktickému kufru bude přístroj 
a jeho příslušenství vždy správně uložen.

Technické údaje:
Měřicí rozsahy 
přístroje:
    počet měřicích rozsahů: 5
    nízké měřicí 

rozsahy:
0,000 ... 5,000 μS/cm popř. 
0,0 ... 500,0 μS/cm 

    vysoké měřicí 
rozsahy:

0 ... 5000 μS/cm popř. 
0 ... 1000 mS/cm 

   specifi cký odpor: 0,005 ... 500,0 kOhm*cm 
(závislý na konstantě článku)

   TDS: 0 ... 5000 mg/l 
(závislý na konstantě článku)

   salinita: 0,0 ... 70,0 (g solí / kg vody)

   teplota: -5,0 ... +100,0 °C, Pt1000 nebo 
NTC 10 k

Elektroda LF 425:
   měřicí rozsah: 0 ... 1000 mS/cm

   rozsah teploty: -10 ... +80 °C (90 °C - max. 5 min.)

   konstanta článku: ~ 0,42

    měření teploty: Pt1000

   tělo: PVC-C, Ø 16 mm x 145 mm

   elektroda: 4-pól. grafi t

   použití: vysoká přesnost, robustní a odolná,
pro nejvyšší nároky, High End třída

   délka kabelu: 1 m

GMH 5430-400  
vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody, přesně 
nastavený 

GMH 5450-400  
 vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody, přesně 
nastavený, s datovým loggerem

GMH 5430-425  
vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody, přesně 
nastavený 

GMH 5450-425   
 vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody, přesně 
nastavený, s datovým loggerem

Všeobecně:
Tyto sety jsou přesně nastaveny a mohou být okamžitě 
použity k měření. Dodávka je bez transportního kufru.

Příslušenství:
GKK 5001    

transportní kufr pro 1 přístroj řady GMH 5xxx/7500
a příslušenství pro analýzu vody (395 x 295 x 106 mm), 
viz strana 112

Rozměry: 450 x 360 x 123 mm (kufr)

Hmotnost: ~ 1800 g

Rozsah dodávky: přístroj se silikonovým pouzdrem, 
elektroda LF 425, kufr GKK 5001, 
baterie, kontrolní protokol, návody 
k obsluze
pouze GMH 5450-SET: 
software, komunikační konvertor

Příslušenství:
GMH 5430   

  vodotěsný měřič měrné vodivosti,  
bez elektrody

GMH 5450  

 vodotěsný měřič měrné vodivosti s loggerem,  
bez elektrody

LF 425  

elektroda měrné vodivosti, 4-pól. grafi t

GSOFT 3050  

 software pro nastavování, čtení, tisk a zobrazení dat z přístrojů 
řad GMH 3xxx a GMH 5xxx vybavených loggerovou funkcí

USB 5100  

galvanicky oddělený konvertor rozhraní s napájením 
přístroje přes USB

GKK 3700  

 transportní kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití  
(450 x 360 x 123 mm)

GKK 5001    

transportní kufr pro 1 přístroj řady GMH 5xxx/7500 a přís-
lušenství pro analýzu vody (395 x 295 x 106 mm), 
viz strana 112


