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BYK LC2  

  

Konduktometr  
  

Do pomiaru przewodności elektrycznej rozpuszczalników i systemów 
lakierowych. Przewodność jest parametrem umożliwiającym 
malowanie farbami za pomocą natrysku elektrostatycznego.  czujnik 
pomiarowy ze stali nierdzewnej  obudowa odporna na działanie 
rozpuszczalników – nieodzowny do zastosowań laboratoryjnych  
   

Podczas pomiaru przewodności ciecz, do której przyłączono napięcie 
pomiarowe, zależnie od wielkości prądu elektrycznego, wykaże 
oporność w Ohmach (jednostka oporności). Ta wynikowa wartość 
stanowi przewodność. Pomierzona oporność zależy także od 
geometrycznego układy w czujniku pomiarowym. Niezależność 
czujnika pomiarowego uzyskuje się, dzieląc zmierzoną oporność 
przez  stałą czujnika „C”. W ten sposób uzyskuje się tak zwaną 
oporność właściwą. Ta określa zdolność pracy natryskiem 
elektrostatycznym. BYK-Gardner skonstruował urządzenie do 
pomiaru przewodności BYK LC2 we współpracy z VDA ( 
Stowarzyszenie Producentów Samochodów ) zgodnie z wytycznymi 
VDA. Pomiar oporności ciekłych lakierów następuje w szczelinie 
czujnika pomiarowego. Czujniki pomiarowe składają się z dwóch 
oddzielnych części. Zależnie od rozmieszczenia, elektrody mają 
szczeliny cylindryczne (nr kat. 1710) lub płaskie ( nr kat. 1712). Są 
one od siebie odizolowane. Elektrody czujników pomiarowych są 
wykonane ze stali nierdzewnej, mają wypolerowaną powierzchnię 
zewnętrzną i z tego względu są łatwe do czyszczenia. Łatwość 
czyszczenia jest warunkiem, aby do dyspozycji była cała 
powierzchnia elektrody. Czujnik jest szczelny i tym samym, w krótkim 
okresie czasu, może być zanurzany w rozpuszczalnikach.  

  

  

  

  

 Uwaga Konduktometr LC2 jest przeznaczony  

tylko do rozpuszczalników i farb rozcieńczalnych.  
Obecność wody może wywołać elektrolizę i błędne wyniki pomiaru. 

 

Informacja handlowa  Specyfikacje techniczne   

Nr kat.  Opis  Zakres pomiarowy  Napięcie   Zasilanie  Wymiary  

1722  konduktometr BYK LC2 50 kΩ - 19,99 MΩ  

20µS - 0.05 µS  

15 V (AC/DC)  bateria 9 V    105x55x145 mm 

    Średnica       Długość Długość 

ogniwa  

Stałe ogniwo C  Ilość  

1710  elektroda cylindryczna   42 mm    250 mm  7.55 x 10-3 cm-1    

1712  elektroda płytkowa     50 mm  380 mm  7.55 x 10-3 cm-1    

1713  element dystansowy do płytki LC2     .  opakowanie  

100 szt.  

  
Uwaga: konduktometr BYK LC2 oraz elektrody należy  zamawiać 
osobno.  

  

  

  

  

Konduktometr  Cela pomiarowa  

Serwis recertyfikacyjny i kalibracyjny – Eurotom Sp. z o.o.  

Normy  

ASTM D 5682 

DIN 55667 

ISO  15091 
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