Kolorimeter&nbsp;Pocket&nbsp;DR300, molibden, nizko/
visoko merilno območje, v škatli
Številka izdelka:

LPV445.99.10110

EUR Cena:
Na voljo

Kontakt

Preverjena preteklost. Inovativna prihodnost.
DR300 ohranja zanesljivost kolorimetrov&nbsp;Pocket, hkrati pa zagotavlja najsodobnejšo zmogljivost prenosa podatkov in povezljivosti s
sistemom Claros*. Lažje zbiranje podatkov, odstranitev napak pri vnosu in večja sledljivost.
Reagenti niso vključeni v kompletu in jih je treba kupiti posebej.

*Povezljivost s sistemom Claros je trenutno na voljo samo v ZDA, Kanadi in Evropi.

Povezava je vzpostavljena*
Izbirna povezljivost z uporabo tehnologije Bluetooth omogoča varno prenašanje podatkov meritev v sistem Claros – pametni sistem za
obdelavo vode družbe Hach® – s tem odpravi potrebo po ročnem vnašanju, zmanjša število napak in prihrani čas.
Zanesljivo
Robustna in vodotesna (IP67) zasnova je kos vsem terenskim pogojem (padci, ekstremne temperature, dež in umazanija), hkrati pa zagotavlja
večletne zanesljive in točne meritve.
Enostavno
Enostavno in intuitivno upravljanje zmanjšuje možnost napak pri ročnem vnosu in zagotavlja natančne podatke meritev, ki jim lahko vedno
zaupate. Večji zaslon z izboljšano osvetlitvijo ozadja omogoča lažje odčitavanje meritev v vseh pogojih.

Specifikacije
Absorbanca:

0 - 2,5&nbsp;Abs

Delovni pogoji:

Od 0 do 50&nbsp;°C, od 0 do 90&nbsp;% relativne zračne vlažnosti (brez kondenza)

Detektor:

Silikonska fotodioda

Dimenzija (v x š x g):

34 mm x 69 mm x 157 mm

Kompatibilnost kivete:

1&nbsp;cm (10&nbsp;mL), 25&nbsp;mm (10&nbsp;mL)

Merilna metoda:

Ternarni kompleks

Merilno območje:

0,02 - 3,00&nbsp;mg/L Mo
0,1 - 12,0&nbsp;mg/L Mo

Način premora:

Štiri alkalne baterije AAA; življenjska doba je približno 5000&nbsp;testov

Ocena ohišja:

IP67, vodoodporno do globine 1 m, 30 minut

Parameter:

Molibden

Region:

EU

Širina spektra:

Pasovna širina filtra 15&nbsp;nm

Teža:

0,25 kg

Valovna dolžina :

600 ±&nbsp;2&nbsp;nm

Zapis podatkov:

Zadnjih 50&nbsp;meritev

Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):

LCD-zaslon z osvetlitvijo ozadja

Vsebina paketa
Vsak žepni kolorimeter DR300 je dobavljen v po meri izdelanem robustnem kovčku kot komplet (4660200), pripravljen za uporabo. Vključene
so baterije, vzorčne kivete (2427606) in natisnjena navodila za uporabo. Reagente je treba kupiti posebej.

Product details pdf footer

