Teljes körű SL1000 hordozható párhuzamos elemzőkészlet
(PPA)
Termékszám:

LPV443.99.20002

HUF Ár (nettó):
Szállítás 1 héten belül

Elérhetőségünk

Vízminőség tesztelés. Áramvonalas kialakítás.
A Hach SL1000 hordozható párhuzamos elemzővel (PPA) feleannyi idő szükséges ugyanazokhoz a tesztekhez, mint amelyeket korábban
manuálisan kellett végrehajtani. A pontos eredmények kevesebb hibalehetőséggel, pillanatok alatt elkészülnek. Egyszerre akár hat paraméter is
tesztelhető.
Pontosabb értékek
Hagyja ki a még tapasztalt felhasználók által is végrehajtott, változó értékeket eredményező manuális lépéseket. Az automata működés és a
belső hőmérséklet vezérlés a teljes folyamatot következetessé és megismételhetővé teszi az aktuális Hach módszerekkel megegyező műveletek
és reagensek alkalmazása mellett.
Kevesebb tartozék
A helyszíni készletben egyetlen műszer végzi a kolorimetrikus és elektrokémiai tesztelést, így kevesebb nagyméretű tartozékra van szükség.
Nincs szükség porpárnákra vagy üvegcellákra. Az összes vegyi anyagot és eljárást a Chemkey tartalmazza.
Gyorsabb tesztelés
Egyszerre akár négy kolorimetrikus és két szondaalapú mérésre is alkalmas, a teljes tesztelési folyamatot pedig 25%-kal gyorsabban elvégzi.
Végezzen el még több tesztet az üzemben, jusson hozzá az eredményekhez gyorsabban, és látogasson el több üzembe minden tesztelési
művelet során.
Chemkey technológia
A Chemkey reagensek ugyanazokat a vegyi anyagokat tartalmazzák, és ugyanazokat a műveleteket hajtják végre – most egyszerű, önálló
csomagban. A szabad és az összes klór jelentéséhez EPA által jóváhagyva ivóvíz alkalmazásoknál.

Műszaki adatok
Borítás besorolás:

IP64

Elem élettartam:

>Teljes akkumulátor-feltöltésenként 200 Chemkey teszt

Elem követelmény:

Újratölthető Lítium-Ion akkumulátor

Garancia:

2 év

Includes:

SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable
battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 pH electrode, 1
conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite
and Free Ammonia Chemkeys.

Instrument Bundle:

Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit

Interfész (opció):

Mini USB

Lamp Type:

Fénykibocsátó dióda (LED)

Mérési módszer:

Transzmittancia (%), abszorbancia (abs) és koncentráció (Conc)

Működési hőmérséklet tartomány:

5 - 50 °C /maximum 85%-os relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

Region:

EU

Tanúsítványok:

Megfelel a CE szabványnak

Tárolási feltételek:

-20 - 60 °C /maximum 85%-os relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

Védettségi osztály:

III

A doboz tartalma
SL1000 mérőműszer, hordtáska, 1 db műszer mintatartó, 2 db elektróda mintatartó, tölthető akkumulátor, akkumulátortöltő, kéztartó
szíj, műszer kézikönyv és USB-kábel + 1 pH elektródát, 1 vezetőképesség-mérő elektródot, valamint 1-1 doboz szabad klór, összes klór,
monoklóramin, nitrit és szabad ammónia Chemkey-t.
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