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VÝROBNÍ ČÍSLO 

Přenosný ORP tester s LCD displejem ORP-969 

 1. POPIS 
 

Představení 

ORP tester je ideální profesionální nástroj pro měření kvality vody. 

Je vhodný pro měření vody v akváriích, bazénech i v přírodě. 

 

ORP tester se používá ke zjištění oxidačně-redukčního potenciálu. 

 

Oxidačně redukční potenciál je hodnota, která charakterizuje 

přítomnost oxidačních nebo redukčních látek v kapalině. 

Kladné hodnoty ORP charakterizují oxidační kapalinu, záporné 

naopak redukční kapalinu. Vysoké záporné hodnoty ORP tedy 

fungují jako silný antioxidant. 

 

Jednoduché použití. Naměřená hodnotu okamžitě zobrazí na 

velkém a jasném LCD displeji. 

Díky malým rozměrům je tester kompaktní a snadno přenosný. 
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 2. SPECIFIKACE 
 

Displej LCD Přesnost ± 5mV 

Rozsah 

měření 

-1999 mV až 1999 mV Pracovní 

teplota 

0°C až 50°C 

Rozlišení 1mV Materiál ABS 

Baterie  2x knoflíková baterie 

CR1632 (není součástí 

balení) 

Hmotnost 94 g 

Rozměry 148 x 26 x 14 mm   

 
 3. POUŽITÍ 

 

Použití 

1) Sejměte ochrannou krytku na spodní čísti přístroje. 

2) Očistěte elektrodu v destilované vodě a jemně vysušte filtračním papírem. 

3) Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF. 

4) Umístěte měřící elektrodu do kapaliny a jemně zamíchejte. Přístroj není vodotěsný, 

vkládejte do kapaliny pouze měřící část, maximálně po hranici ponoření (zvýrazněná na 

obrázku). 

5) Jemně míchejte a počkejte, než se měření ustálí, stiskněte tlačítko HOLD a přístroj 

vyjměte z kapaliny. 

4) Po použití přístroj vypněte, očistěte elektrodu v destilované vodě a znovu nasaďte 

ochrannou krytku. 

 

Kalibrace 

1) Ponořte tester do destilované vody. Zapněte přístroj a počkejte hodinu. 

2) Ponořte tester do kalibračního roztoku 256mV. Alternativně lze využít roztok pH 4.01. 

(Není součástí balení). 

3) Nechte měření stabilizovat a poté pomocí přiloženého šroubováčku otočte trimer tak, aby 

byla na displeji zobrazena hodnota “265”. 

4) Po kalibraci očistěte elektrodu opět v destilované vodě. 
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Poznámka:  

Pro zajištění absolutní přesnosti v případě častého používání doporučujeme každých cca 15 

dní elektrodu ponořit do nasyceného roztoku chloridu draselného po dobu několika hodin.   

Elektrodu čistěte v alkoholu. 

 

Výměna baterie 

Vysuňte přihrádku na baterii na vrchní straně přístroje. Vložte 2x knoflíkovou baterii 3V 

CR1632. Baterie nejsou součástí dodávky. Poté přihrádku opět zasuňte do přístroje. 

 

Bezpečnostní pokyny 

Při vkládání baterie dejte pozor na správnou polaritu (+-) baterie. Pokud se přístroj 

nezapne, otočte baterii. 

Přístroj není vodotěsný, vkládejte do kapaliny pouze měřící část.  

Vyhýbejte se nárazům a přímému slunečnímu záření. 

 


