Celoten komplet prenosnega vzporednega analizatorja (PPA)
SL1000
Številka izdelka:

LPV443.99.20002

EUR Cena:
Odprema v 1 tednu

Kontakt

Testiranje kakovosti vode - izredno poenostavljeno.
Prenosni vzporedni analizator (PPA) Hach SL1000 izvaja enake teste, a z več kot polovico manj ročnih korakov. Zagotavlja izjemno hitre in
izredno natančne rezultate z manj možnosti napak. Istočasno lahko testirate do šest parametrov.
Manj odstopanj
Ne uporabljajte ročnih postopkov, saj lahko pride do odstopanj tudi pri izkušenih izvajalcih testov. Zaradi avtomatizacije in notranjega nadzora
temperature je celoten postopek zanesljiv in ponovljiv, pri tem pa se uporabljajo enaki postopki in reagenti kot pri trenutnih metodah Hach.
Manj težav
En sam instrument združuje kolorimetrično in elektrokemijsko testiranje v terenskem kompletu, ki ne potrebuje velike dodatne opreme. Ne
potrebujete nobenih praškastih reagentov ali steklenih vial. Vložek Chemkey vsebuje vse kemikalije in postopke.
Hitrejše testiranje
Hkrati lahko izvaja do štiri kolorimetrične meritve in dve meritvi na podlagi sonde, za izvedbo celotnega nabora testov pa porabi 75 odstotkov
manj časa. Omogoča izvajanje več testov na mestu samem, hitrejšo pridobitev potrebnih rezultatov in obisk več lokacij v eni izmeni.
Tehnologija vložkov Chemkey
Reagenti Chemkey vsebujejo enake kemikalije in izvajajo enake korake postopkov, ki jim zaupate že desetletja – sedaj v preprostem in
samostojnem kompletu. Odobreno s strani EPA za poročanje o prostem in skupnem kloru za aplikacije v pitni vodi.

Specifikacije
Certificiranje:

Skladnost s CE

Delovna temperatura:

5 - 50 °C /največ 85 % relativna vlažnost (brez kondenzacije)

Garancija:

2 leti

Instrument Bundle:

Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit

Lamp Type:

Svetleča dioda (LED)

Merilni način:

Prepustnost (%), absorbanca in koncentracija

Obseg dobave:

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.

Ocena ohišja:

IP64

Pogoji skladiščenja:

-20 - 60 °C /največ 85 % relativna vlažnost (brez kondenzacije)

Razred zaščite:

III

Region:

EU

Vmesniki:

Mini USB

Zahteve baterije:

Polnilne Litij-Ion baterije

Življenska doba baterije:

>200 testov Chemkey na en čas napolnjenosti baterije

Vsebina paketa
Merilnik SL1000, torbico, 1 posodo za vzorce za instrument, 2 posodi za vzorce za elektrodi, akumulatorske baterije, polnilnik baterij, zapestni
trak, navodila za uporabo in kabel USB + 1 pH-elektrodo, 1 prevodnostno elektroda in po 1 škatlo prostega in skupnega klora, monokloramina,
nitrita in prostega amoniaka Chemkeys.
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