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BEMUTATÁS 
 
A hordozható REFRAKTOMÉTER precíziós optikai eszköz a 
propilénglikol és etilénglikol oldatok fagyáspontjának ellenőrzéséhez. 
Csavarhúzóval, pipettával és egy puha törlőkendővel ellátott 
védődobozban kerül szállításra. 

 
Mérési tartomány: - 50-től 0°C-ig  
Skálabeosztás : 1 °C,  

Hosszúság: 160 mm 
Tömeg: 300 g 

 
 
 
FELHASZNÁLÁS 
 
Fordítsa a refraktométer elejét a fény felé és addig forgassa az élesség 
állító gyűrűt (5) míg a skála tisztán olvasható. 
 
Nullpont beállítás: nyissa ki a fedőlapot (2) és csepegtessen egy vagy két 
csepp desztillált vizet a prizmalapra. Csukja le a fedőlapot és óvatosan 
nyomja le. Állítsa be a nullpont állító csavarral (3) a tiszta/zavaros 
demarkációs vonalat a skála aljára.   
 
Mérés: nyissa ki a fedőlapot (2) és egy puha törlőkendővel törölje le a 
vízcseppet a prizmalapról, majd a pipetta segítségével csepegtessen egy 
vagy két csepp tesztelendő folyadékot a prizmalapra. Csukja le a 
fedőlapot és óvatosan nyomja le. 
A folyadék fagyállóságát úgy lehet megtudni, hogy a tiszta/zavaros 
demarkációs vonalat a skálán leolvassa. 
 
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS KARBANTARÁS 
 
A készülék kalibrálását pontosan kell elvégezni: a desztillált vízzel történő nullpont beállítást és a minta 
leolvasását ugyanazon a hőmérsékleten kell elvégezni, ugyanis így lesz pontos a mérés. 
 
Minden mérést követően a törlőkendővel alaposan törölje le a prizma- és fedőlapot. A refraktométernek 
tökéletesen tisztának és száraznak kell lennie mielőtt elteszi, mivel bármilyen visszamaradt szennyeződés 
mérési hibákat eredményezhet. 
 
Ne érintse meg vagy ne jelölje meg az optikai felületeket, tartsa a készüléket a védődobozban tiszta, száraz 
és korrózió-mentes környezetben. 
 
 

REFRAKTOMÉTER  

 

 
Illusztratív ábrázolás 

 

1. Prizmalap 
2. Fedőlap 
3. Nullpont állító 
4. Tükörcső 
5. Nézőke élességállító gyűrűvel 


