
10

P¤ÍSTROJE A 

VYBAVENÍ PRO

ANAL¯ZY

KUF¤ÍK MINILAB 168

Mù¤IDLO VODIVOSTI 168

Mù¤IDLO pH 168

Mù¤IDLO VOLNÉHO A 169

CELKOVÉHO OBSAHU CHLÓRU

Mù¤IDLO OBSAHU ÎELEZA 169

Mù¤IDLO OBSAHU NITRÁTÒ 169



168

P¤
ÍS

TR
O

JE
 A

 V
Y

BA
V

EN
Í P

RO
 A

N
A

L¯
ZY

10 KUF¤ÍK MINILAB

S VYBAVENÍM

Mù¤IDLO 

VODIVOSTI

Mù¤IDLO pH

Tento kapesní konduktometr je schopen
provést mûfiení v ‰iroké ‰kále hodnot,
od 0 do 1999 mS (mikroSiemens)/cm s
rozli‰ením 10 mS.
Pfiístroj ve vodotûsném robustním pouzdru
z materiálu ABS je velmi uÏiteãn˘ v‰ude
tam, kde se má pracovat v prostfiedí s
vysokou úrovní vlhkosti nebo pfii kontaktu
s vodou. Je ideálním pfiístrojem pfii hodno-
cení parametrÛ v demineralizaci, pfiípravû
pitné vody, reverzní osmóze.

Kapesní pH metr je schopen provést mûfiení
od pH 4 do pH 14 s rozli‰ením 0,1. Pfiístroj
má rovnûÏ vodotûsné robustní pouzdro z
materiálu ABS, vhodné do prostfiedí s
vysokou úrovní vlhkosti nebo pfii kontaktu
s vodou.
Je ideálním pfiístrojem  pfii hodnocení
parametrÛ v demineralizaci, pfiípravû vody,
reverzní osmóze.

Sada 9 nejãastûji pouÏívan˘ch mûfiidel v
pohodlném kuffiíku. V‰echna mûfiidla
obsaÏená v kuffiíku jsou kromû toho
k dispozici také samostatnû.
Navíc, pouze samostatnû jsou k dispozici
mûfiidla pro stanovení:
- ALKALITY
- TVRDOSTI (ÚSPORN¯ ZPÒSOB)

ROZTOK PRO
KALIBRACI
VODIVOSTI
Speciální prostfiedek
pro kalibraci
mûfiidla vodivosti.
Balení po 25 sáãcích.

ROZTOKY PRO
KALIBRACI P¤I
Mù¤ENÍ pH
Speciální prostfiedek
pro kalibraci mûfiidla
pH.
Pro hodnoty od 4 do 7
(pH) a od 7 do 10.
Balení po 5+5 sáãcích.

Obsahuje mûfiidla pro Kód

Stanovení tvrdosti 471.000.15

Universální mûreni pH 471.000.20

Stanovení chloru DPD 471.000.30

Stanovení chloridÛ 471.000.40

Stanovení Ïeleza 471.000.50

Stanovení dusiãnanÛ 471.000.60

Stanovení fosfátÛ 471.000.70

Stanovení amoniaku 471.000.80

Stanovení dusitanÛ 471.000.90

Stanovení alkality 471.001.00

Ekonomické stanovení tvrdostí 471.000.10

Kuffiík Minilab                    (155.000.10)

Typ Kuffiík Minilab Mûfiidlo vodivosti Mûfiidlo pH

Kód 155.000.10 155.010.05 155.010.18

Typ - Roztok pro kalibraci vodivosti Roztok pro kalibraci pro pH 4-7 Roztok pro kalibraci pro pH 7-10

Kód 155.010.15 155.010.25 155.010.26

KUF¤ÍK MINILAB – Mù¤IDLA
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Mù¤IDLO VOLNÉHO

A CELKOVÉHO

OBSAHU CHLORU

Mù¤IDLO

OBSAHU ÎELEZA

Mù¤IDLO OBSAHU

NITRÁTÒ (DUSIâNANÒ)

Pfienosn˘ elektronick˘ pfiístroj pro mûfiení
volného a celkového chloru.
Pfiístroj vyuÏívá kolorimetrické principy a
díky v˘konnému mikroprocesoru umoÏÀuje
jednoduché, rychlé a pfiesné mûfiení s
pfiesností odpovídající laboratorním
podmínkám.
Zji‰t’ované hodnoty volného chloru se
pohybují od 0,00 do 3,50 mg/l.
Zji‰t’ované hodnoty celkového chloru jsou
v rozsahu od 0,00 do 5,00 mg/l.
S pfiesností rozli‰ení: 0,01 mg/l.

Elektronick˘ pfienosn˘ pfiístroj pro mûfiení
obsahu Ïeleza. Pfiístroj vyuÏívá
kolorimetrické principy a díky v˘konnému
mikroprocesoru umoÏÀuje jednoduché,
rychlé a pfiesné mûfiení s pfiesností
odpovídající laboratorním podmínkám.
Zji‰t’ované hodnoty Ïeleza jsou v rozsahu
od 0,00 do 5,00 mg/l.
S pfiesností rozli‰ení: 0,01 mg/l.

Elektronick˘ pfienosn˘ pfiístroj pro mûfiení
obsahu dusiãnanÛ. Pfiístroj vyuÏívá
kolorimetrické principy a díky v˘konnému
mikroprocesoru umoÏÀuje jednoduché,
rychlé a pfiesné mûfiení s pfiesností
odpovídající laboratorním podmínkám.
Zji‰t’ované hodnoty volného chloru se
pohybují od 0,00 do 30,00 mg/l.
S pfiesností rozli‰ení: 0,01 mg/l.

Typ Mûfiidlo chlóru Mûfiidlo Ïeleza Mûfiidlo dusiãnanÛ

Kód 155.010.30 155.010.40 155.010.50

Typ Sada pro mûfiení volného chlóru Sada pro mûfiení zbytkového chlóru Sada pro mûfiení Ïeleza Sada pro mûfiení dusiãnanÛ 

Kód 155.015.10 155.015.20 155.015.30 155.015.40

Mù¤IDLA

SADA chemikálií pro
mûfiení volného a
celkového chloru
Chemikálie pro mûfiení
volného a celkového
chloru jsou k dispozici
v balení po 100
kusech.
Pro mûfiení nezbytné a
nejsou obsaÏeny v
pfiístroji.

SADA chemikálií pro
mûfiení obsahu Ïeleza
je k dispozici v balení
po 100 kusech. 
Pro mûfiení jsou
nezbytné a nejsou
obsaÏeny v pfiístroji.

SADA chemikálií pro
mûfiení obsahu
dusiãnanÛ
je k dispozici v balení
po 100 kusech.
Pro mûfiení nezbytné a
nejsou obsaÏeny v
pfiístroji.


