Φορητός αναλυτής παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000
Αρ. προϊόντος:

LPV443.99.10002

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανάλυση ποιότητας νερού. Απλουστευµένη και αποτελεσµατική.
Ο φορητός αναλυτής παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000 της Hach εκτελεί τις ίδιες δοκιµές µε λιγότερα από τα µισά βήµατα που
απαιτούνται µη αυτόµατα. Λαµβάνετε αποτελέσµατα υψηλής ακρίβειας µε λιγότερες πιθανότητες σφαλµάτων, σε λιγότερο χρόνο. Μετρώνται
ταυτόχρονα έως και έξι παράµετροι.
Λιγότερες διακυµάνσεις µεταξύ δοκιµών
Αποφεύγετε την εκτέλεση µη αυτόµατων βηµάτων που µπορούν να προκαλέσουν διακυµάνσεις από δοκιµή σε δοκιµή, ακόµα και όταν
πραγµατοποιούνται από έµπειρους αναλυτές. Ο αυτοµατισµός και ο εσωτερικός έλεγχος της θερµοκρασίας καθιστούν ολόκληρη τη
διαδικασία αξιόπιστη και επαναλήψιµη, ενώ ταυτόχρονα εφαρµόζονται οι ίδιες διαδικασίες και αντιδραστήρια µε τις τρέχουσες µεθόδους της
Hach.
Λιγότερες διαδικασίες
Ένα µόνο όργανο συνδυάζει τη διεξαγωγή χρωµατοµετρικών και ηλεκτροχηµικών δοκιµών σε ένα κιτ πεδίου που απαιτεί λιγότερα ογκώδη
εξαρτήµατα. Δεν χρειάζεται να χρησιµοποιείτε σκόνη σε φακελάκια ή γυάλινα φιαλίδια. Όλες οι χηµικές ουσίες και οι διεργασίες περιέχονται
εξ ολοκλήρου εντός του Chemkey.
Ταχύτερη διεξαγωγή δοκιµών
Παράλληλη εκτέλεση έως και τεσσάρων χρωµατοµετρικών µετρήσεων και δύο βασισµένων σε αισθητήρια, ολοκλήρωση της πλήρης
διαδικασίας µέτρησης στο 25% του χρόνου. Ολοκληρώστε περισσότερες δοκιµές στο πεδίο, λάβετε ταχύτερα τα αποτελέσµατα που
χρειάζεστε και επισκεφτείτε περισσότερα σηµεία µέτρησης σε κάθε βάρδια.
Τεχνολογία Chemkey
Τα αντιδραστήρια Chemkey περιέχουν τις ίδιες χηµικές ουσίες και εκτελούν τα ίδια βήµατα µεθόδων που έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη σας
εδώ και δεκαετίες - τώρα παρέχονται σε µια απλή, ανεξάρτητη συσκευασία. Εγκεκριµένα απο την EPA για την υποβολή αναφορών ελεύθερου
και ολικού χλωρίου σε εφαρµογές πόσιµου νερού.

Προδιαγραφές
Instrument Bundle:

SL1000 - PPA Portable Parallel Analyser- Portable Colorimeter with USB

Lamp Type:

Φωτοδίοδος (LED)

Region:

EU

Ανιχνευτής :

Φωτοδίοδος από πυρίτιο

Απαιτήσεις µπαταρίας:

Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες ιόντων λιθίου

Βαθµός προστασίας:

III

Βάρος :

1,2 kg

Διεπαφή (επιλογές):

Μίνι USB

Εγγύηση :

2 Έτη

Θερµοκρασία Λειτουργίας:

5 - 50 °C / µέγιστη σχετική υγρασία 85% (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών

Κατάταξη περιβλήµατος :

IP64

Λειτουργία µέτρησης:

Διαπερατότητα (%), απορρόφηση (abs) και συγκέντρωση (Conc)

Πιστοποιήσεις :

Συµµορφώνεται µε CE

Σκοπός προµήθειας :

SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable
battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable

Συνθήκες Αποθήκευσης:

-20 - 60 °C / µέγιστη σχετική υγρασία 85% (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών)

Τι περιέχει το καλάθι:

SL1000 µετρητής, βαλιτσάκι µεταφοράς, 1 δοχείο δείγµατος του οργάνου, 2 δοχεία δείγµατος
των ηλεκτροδίων, επαναφορτιζόµενη µπαταρία, φορτιστής µπαταρίας, λουράκι χειρός, εγχειρίδιο
λειτουργίας οργάνου και καλώδιο USB.

Χρόνος ζωής µπαταρίας :

>200 Chemkey δοκιµές σε πλήρη φόρτιση µπαταρίας

Τι περιέχει το καλάθι
SL1000 µετρητής, βαλιτσάκι µεταφοράς, 1 δοχείο δείγµατος του οργάνου, 2 δοχεία δείγµατος των ηλεκτροδίων, επαναφορτιζόµενη µπαταρία,
φορτιστής µπαταρίας, λουράκι χειρός, εγχειρίδιο λειτουργίας οργάνου και καλώδιο USB.
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