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Oppervlakvoorbereiding - Zuiverheid

Elcometer 138  geleidingsmeter
De Elcometer 138 geleidingsmeter kan met 
een druppel op zijn platte sensor de geleiding 
van een oplossing meten.

U kunt een monster in de vlakke sensor van de meter 
spuiten of de sensor van de meter direct onderdompelen in 
de geteste oplossing.

U kunt de Elcometer 138 gebruiken voor een hele reeks 
toepassingen, waaronder: concentraties oplosbaar zout, 
de elektrische geleiding van oplossingen die bij agrarische 
werkzaamheden worden gebruikt en het meten van 
verontreinigingswaarden van regenwater.

Kenmerken:

• U kunt heel precieze meetresultaten verkrijgen van een 
enkele druppel

• De automatische bereikomschakeling geeft een breed 
meetbereik van 1 µS/cm tot 19,99 mS/cm

• Alarmfunctie voor waarden die buiten het bereik vallen 
en van lage batterijspanning

• Visuele indicatie als de omgevingstemperatuur buiten 
het bedrijfsbereik valt

Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving
E138-CM Elcometer 138 geleidingsmeter
Meetprincipe 2 Electrode Bioplar AC
Meetmodus Conductivity, Temperature
Minimum Sample Volume 0,12ml
Meetbereik 0 - 19,99mS/cm
Resolutie 0 - 1999μS/cm: 1μS/cm

2,00 - 19,99mS/cm: 0,01mS/cm
Accuraatheid ±2% full scale (for each range)
Bedrijfstemperatuur 5°C tot 40°C (41°F tot 104°F)
Operating Humidity 85% or less relative humidity (no condensation)

Voeding 2 x CR2032 lithium batteries
Batterij levensduur approx. 200 hours of continuous use without backlight
Gewicht 50g (1.76oz) - including sensor and batteries
Afmetingen 164 x 29 x 20mm (6.5 x 1.1 x 0.79”)
Paklijst Elcometer 138 Conductivity Meter, 14ml (0.5fl oz) bottle of conditioning solution, 

14ml (0.5fl oz) bottle of standard 1413μS/cm calibration solution, 2 x CR2032 
lithium batteries and operating instructions
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Toebehoren

Elcometer 138  geleidingsmeter

T13830628 Vervangbare sensor
T13830629-2 Standaard 1413μS/cm kalibratieoplossing, 250ml (8,45fl oz) flessen


