
HI981038

pH-tester voor brood en deeg

De HI981038 pH-tester is een toepas-
singsspecifiek ontworpen instrument 
voor het meten van de pH tijdens 
de deegbereiding en het maken van 
brood. 

De pH-elektrode van deze tester 
maakt gebruik van een open junctie. 
Deze is beter bestand tegen verstop-
ping wanneer de elektrode in vaste en 
halfvaste stoffen wordt gebruikt. De 
behuizing is van PVDF. Polyvinylideen-
fluoride is een plastic van voedings-
kwaliteit dat bestand is tegen de 
meeste chemicaliën en oplosmiddelen, 
waaronder natriumhypochloriet. Het 
heeft een hoge slijtvastheid, mecha-
nische sterkte en weerstand tegen ul-
traviolet. PVDF is ook resistent tegen 
schimmelgroei. 

De conische punt zorgt voor een 
gemakkelijke penetratie in  vaste en 
halfvaste stoffen, wat nodig is als u 
een directe meting wilt doen in deeg.

Het pH-gevoelig glas maakt gebruik 
van een speciale lagetemperatuurs-
technologie met een lagere weerstand 
in vergelijking met algemene doel-
einden. Dit is nuttig bij het meten van 

Specificaties HI981038
Meetbereik 0,00 tot 12,00 pH
Resolutie 0,01 pH
Nauwkeurigheid ±0,05 pH

Kalibratie automatisch  
op 2 punten

Automatische 
uitschakeling 8 min., 60 min. of uit

Batterij
CR2032 lithium ion 
batterij (1), ca. 900 u 
continu gebruik

Omgeving 0 tot 50 °C 
RH max. 95 %

Afmetingen 51 x 129 x 21 mm
Gewicht 43 g  

Bestelinformatie
De HI981038 wordt geleverd met pH-elek-
trode speciaal voor brood en deeg, 2 zakjes 
pH 4,01 kalibratievloeistof, 2 zakjes pH 7,01 
kalibratievloeistof, 2 zakjes reinigingsop-
lossing, bewaarvloeistof (13 ml), batterij, 
fabriekscertificaat en handleiding.

voedselproducten bij lagere tempe-
raturen om de ideale weerstand te 
hebben voor het meetcircuit.

De deegtester wordt automatisch op 
één of twee punten gekalibreerd. De 
kalibratiebuffers worden automatisch 
herkend en na kalibratie worden de 
gebruikte bufferwaarden op het dis-
play weergegeven.

 D Stabiliteitsindicator 
en batterijniveau

 D Eenvoudige 1- of 2-punts kali-
bratie met automatische her-
kenning van gebruikte buffers

 D Melding als elektrode moet 
worden gereinigd

 D Lagetemperatuursglas
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