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_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

EC1200 
 
Algemeen 
 
De digitale EC-meter is robuust en elegant qua uitvoering en 
is nauwkeurig en eenvoudig in het gebruik. De temperatuur 
wordt automatisch gecompenseerd en de EC1200 heeft 
tevens een automatische kalibratie en data opslag waardoor 
eenvoud en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd. 
Het instrument wordt compleet geleverd in een handige 
kunststof draagkoffer met een kalibratievloeistof en een 
duidelijke gebruiksaanwijzing. 
 
 
Toepassingen 
 
De meter kan worden toegepast in binnen- en buitenteelt,  
laboratoria, kwaliteitscontrole, afval water, proces water etc. 
   
 
Technische gegevens 
 
Fabrikaat  : Nieuwkoop Aalsmeer 
Meetbereik EC : 0-1999uS, 20/200mS 
Meetbereik Temp. :  -5.0 / 60°C 
Ref. temp.  :  20 of 25°C 
Geheugen opslag : 80 metingen 
Werk temp./RV : 0-60 °C/ 20-95% 
Nauwkeurigheid : 0,1 mS/cm 
Resolutie EC  : 0,01 mS/cm 
Elektrode  : Epoxy + Pt1000 100 cm kabel  
Voeding  : 1 x batterij 9V 
Meeturen  : ± 250 uur 
Afmeting/gewicht : 115x70x25mm/ 200 gr 
Toebehoren  : Draagkoffer en kalibratievloeistof 
Garantie  : 1 jaar (instrument) 
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PH1200 
 
Algemeen 
 
De digitale pH-meter is robuust en elegant qua uitvoering 
en is nauwkeurig en eenvoudig in het gebruik. De 
temperatuur wordt automatisch gecompenseerd (indien 
er een temperatuur sensor is aangesloten) en tevens 
heeft de PH1200 een automatische kalibratie en data 
opslag waardoor eenvoud en nauwkeurigheid wordt 
gewaarborgd. Het instrument wordt compleet geleverd 
in een handige kunststof draagkoffer met een 
kalibratievloeistoffen, bewaarvloeistof en een duidelijke 
gebruiksaanwijzing. 
 
 
Toepassingen 
 
De meter kan worden toegepast in binnen- en buitenteelt,  
laboratoria, kwaliteitscontrole, afval water, proces water etc. 
   
 
Technische gegevens 
 
Fabrikaat : Nieuwkoop Aalsmeer 
Meetbereik : 0-14 pH 
Geheugen capaciteit : 80 metingen 
Werk temp./RV : 0-60 °C / 20-95% 
Nauwkeurigheid : 0,1 pH 
Resolutie pH : 0,01 pH 
Elektrode : Kunststof gel, 100cm kabel met BNC-plug 
Voeding : 1 x batterij 9V    
Meeturen   : ± 250 uur 
Afmeting/gewicht  : 115x70x25mm/ 250 gr. 
Toebehoren   : Draagkoffer, kalibratievloeistoffen (pH-4, pH-6.86), KCl vloeistof en 

een gebruiksaanwijzing 
Garantie   : 1 jaar (instrument) 
 
 
 
 



 

 


