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   pH-metru portabil pentru produse alimentare model MW102-FOOD 

   Producator: Milwaukee 
 

 

Descriere: 

 

• Milwaukee MW102 Pro- FOOD 2 in 1 pH si temperatura este un pH -metru portabil 

special pentru produse semi-solide cum ar fi: carne procesata, produse lactate (lapte, 

smântână, iaurt, branza) și alimente lichide: sosuri, supe, orez sushi.  

• Electrod cu un corp din PVDF robust, ușor de curățat, vârf conic pentru utilizare in produse 

semisolide cu un capac cu șurub pentru a asigura o depozitare adecvată. 

 

 

Specificatii:  MW102-FOOD 

Domeniu:                                   pH 

                                     temperatura 

-2.00 la 16.00 pH 

-5 la 700C 

Rezolutie:                                   pH 

                                     temperatura 

0.01 pH 

0.10C 

Acuratete (la 250C):                   pH 

                                     temperatura 

± 0.02 pH 

± 0.050C 

Compensarea temperaturii: Automat, 0 la 700C 

Calibrare: Automat, 1 sau 2 puncte 

Electrod de pH MA920B/1 (inclus) 

Sonda de temperatura: MA830R (inclusa) 

Ambient: 0 la 500C / max 95% RH 

Tip baterie  1 x 9V (inclusa) 

Timp operare: Aprox. 300 ore de operare 

continua 

Oprire automata Dupa 8 minute de 

neutilizare 

Dimensiuni/ greutate:  212 x 145 x 67 mm/ 500 g  

PRET LEI 800,00 

 

MW102-FOOD se livreaza complet cu geanta de transport rigidă, electrod de pH MA920B/1, sondă 

de temperatură din oțel inoxidabil MA830R, plic de 20 ml de soluție de calibrare pH 7,01, baterie de 

9V și instrucțiuni. 

 

 

 

mailto:office@romtech.ro
mailto:sales@romtech.ro
http://www.romtech.ro/


 

   2 

 

DESIGN SPECIALIZAT PENTRU ANALIZA DE PH ÎN ALIMENTE 

 

• Electrod MA920 cu joncțiune deschisă care reduce înfundarea de la solidele în suspensie și 

proteinele găsite în alimente și produse lactate pentru o măsurare mai stabilă a pH-ului și o 

întreținere redusă. 

• Electrod cu vârf în formă conică, care permite pătrunderea în solide, semisolide și emulsii 

pentru măsurarea directă a pH-ului într-o varietate de produse alimentare. 

• Corpul electrodului este construit din fluorură de poliviniliden (PVDF- plastic alimentar care 

este rezistent la majoritatea substanțelor chimice și solvenților utilizați pentru dezinfecție în 

sectorul alimentar, inclusiv la clor -înălbitor). 

 

Puteți prelungi durata de viață a electrodului dvs. de pH în următoarele moduri: 
 

Toți electrozii de pH au o viață limitată, iar timpul de răspuns crește odată cu vârsta. 

1. DEPOZITARE 

Electrodul de pH trebuie menținut hidratat. Perioadele lungi de depozitare uscată vor deteriora 

sensibilitatea electrodului si duc la înfundarea orificiului de joncțiune. 

Depozitarea în soluția de depozitare a electrodului de pH MA9015 sau în soluții tampon de calibrare 

a pH-ului va ajuta la rezolvarea ambelor probleme. Nu depozitați în apă de la robinet sau apă 

distilata!!. Acest lucru va deteriora sensibilitatea sondei. 

 

2. CURĂȚARE 

Reziduurile din probă pot afecta sensibilitatea electrodului și pot înfunda joncțiunea. Acest lucru este 

valabil mai ales dacă proba conține mult material organic. Vă recomandăm să imersati periodic 

electrodul în soluția de curățare MA9016. 

 

3. CALIBRAREA 

Calibrați periodic pentru a vă menține pH-metrul precis. De asemenea, calibrați după curățare sau o 

perioadă lungă de depozitare. 

 
Validitatea ofertei: până la 31.12.2022 

Condiţii de plată: la livrare prin O.P. in contul ROM TECH SRL 

sau alte conditii contractuale stabilite de comun acord 

Condiţii de livrare: Sediul ROM TECH (Bucuresti/Sibiu) 

Termen de livrare: Din stoc 

 

Nota 1. Preţul nu include TVA. 

2. Garantie asigurată în România, după cum urmează: - pentru aparat : 12 luni 

                                    - pentru electrozi: 6 luni 

3. Se asigura instalarea, instruirea personalului utilizator (la sediul ROM TECH) si 

traducerea manualului de operare in limba romana. 

4. Firma Milwaukee detine certificare internationala TUV/ISO 9001. 

5. Firma ROM-TECH este certificata ISO 9001:2015 pentru import, comercializare, 

instalare si service aparatura de laborator. 

 

Cu stimă, 

ROM-TECH SRL  

 

Ing. Marian COSTEI 

Director 


