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Zoutmeter Salt 110 
Zoutmeter Salt 110 met breed gebruikersspectrum / 

Schokbestendig harnas en automatische temperatuurcompensatie 

De zoutmeter Salt 110 is voor de snelle meting van zoutgehaltes tot 10% (gewicht) ontworpen. 
Door zijn bescherming is de zoutmeter grotendeels beschermd tegen stoten en vervuiling. Samen 
met het spatwaterdichte membraantoetsenbord is de Salt 110 ook op outdoor gebied tijdens alle 
weeromstandigheden in te zetten. Het grote dimensionale LCD-scherm met 21.5mm hoogte 
garandeert een goede aflezing van de gemeten waarden. Een in de meetsonde geïntegreerde 
temperatuursensor maakt automatische temperatuurcompensatie mogelijk. Het gebruikerspectrum 
omvat zwembaden, aquaria, viskwekers, waterzuivering, voedsel- en drankindustrie, evenals 
laboratoria voor de foto, papier en galvaniseertechniek. Mocht u vragen hebben over de zoutmeter, 
dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het 
telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u 
graag meer advies over deze zoutmeter en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek,weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Spatwaterdicht membraantoetsenbord  

- Groot display 

- Handig en robuust 

- Automatische temperatuurcompensatie  

- Gemakkelijke bediening 

- Stootvast door harnas 

- Hoge resolutie 

- Transportkoffer meegeleverd 

 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/geleidingsmeters-kat_158522_1.htm
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Technische specificaties 

Meetbereik  0 ... 10 % zout (gewicht) 

Precisie bij 25 °C  ± 0,2 % in het bereik 0 ... 3 % 
± 0,5 % in het bereik 3 ... 10 % 

Resolutie  0,01 % 

Bedrijfstemperatuur  0 ... 50 °C 

Temperatuurcompensatie automatisch  0 ... 50 °C 

Display  LCD 21,5 mm hoog 

Afmetingen behuizing  208 x 110 x 34 mm 

Afmetingen sonde  120 mm x Ø 22 mm 

Gewicht  ca. 380 g 

Batterij  9 V blokbatterij 

Inhoud levering 
 
- Zoutmeter Salt 110 met meetsonde 
- Transportkoffer 
- 9 V Batterij 
- Beschermd harnas met bevestigingsschroeven 
- Schroevendraaier 
- Afdekking stelschroeven 
- Handleiding 

 

 


