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PAL SERIEN
REFRAKTOMETER

Kompakte håndholdte refraktometer 
for de aller fleste målebehov

Refraktometer som kan måle i de fleste produkter
Hva skal du måle? Saltinnhold i mat, saltlake eller sjøvann? Brix i kaffe eller frukt? Alkoholer i desinfiseringsmidler? 
Veisalt og smelteprodukter? Urin, dekstran, fruktose, glukose, laktose, maltose, honning, soyamelk, eller sitronsyre? 

Det er bare å spørre. Velg mellom alt fra bordrefraktometer til bruk på laboratoriet, til håndholdte modeller for 
produktkontroll og målinger på stedet - Hvilken type passer ditt målebehov? Vi hjelper deg å velge rett.
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Fordeler
• Ekstremt vannbestandig (IP65)
• Kan vaskes under rennende vann
• Vil flyte hvis den faller i vann ved et uhell

• Ergonomisk utformet for enhåndsbetjening
• Designet for å gjøre det lett å helle ut og 

fjerne en prøve, men vanskelig å søle prøven.

• Automatisk temperaturkompensasjon (ATC)

• Temperaturvisning

Tilbehør

Pal-serien | Utvalgte refraktometer

ELI | Ny, patentert, lysinterferens detektor
Når intenst lys trenger inn i prismet, kan lysbølgen 
forstyrre sensoren og føre til unøyaktige målinger.
Med den nye ELI-funksjonen vises advarselen [nnn] 
ved deteksjon av intenst direkte lys. 
Skyggelegg prøvessylinderen med hånden og trykk 
på START-tasten på nytt for å sikre nøyaktige målere-
sultater hver gang.

• Måletemperatur opp til 100oC

• Modus S : Forbedrer repeterbarheten til prø-
ver som forårsaker inkonsistente avlesninger
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Prøve sylinder

SUS prøvetsylinder
Lar prøvetempe-
raturen tilpasse 
seg raskt og jevnt 
til prismetempera-
turen for nøyakti-
ge målinger.

Hygiene, komfort og brukervennlighet!

Ergonomisk, enkel å bruke, enkel å betjene og høyt 
rangert på hygieniske egenskaper.

Designet for å være fullstendig vaskbare. 

Ved å redusere antall unødvendige deler har vi re-
dusert risikoen for bakterievekst til et minimum.

Resulatet er et hygienisk instrument som kan bru-
kes i enhver industri.

HACCP godkjent, og utstyrt med den nye ELI-funk-
sjonen, som sikrer nøyaktige målinger også uten-
dørs.

Forespørsler fra kunder over hele verden gjenspei-
les i kontinuerlig utvikling av nye målere.

  Målemetode

Drypp 3 dråper i prismet Trykk på START kanppen
Måleverdi og prismetemperatur 
vises på 3 sekunder!

Brukseksempler Spesifikasjoner
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Måleskala | PAL spesialrefraktometer
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