Kufříkové analytické laboratoře
Praktické, cenově dostupné, s nízkými provozními náklady,
každý test lze doplňovat samostatně!

Jednoduchá základní kufříková laboratoř pro vodaře, zájmové a
ekologické organizace v provedení ECO, 50 – 150 stanovení:








Amoniak
Celková tvrdost
Uhličitanová tvrdost
Dusičnany
Dusitany
pH
Fosforečnany

Součásti lze doplňovat i samostatně!

Obj. č. MN931301
®

Samostatný prázdný kufřík, pro doplnění 8 různými VISOCOLOR ECO testy podle vlastního výběru

Obj. č. MN931303

Obsahuje analytické testy v provedení ECO, HE, vhodná pro školy,
kontrolu povrchových vod, rybářství…









Alkalita
Amoniak
Celková tvrdost
Dusitany
pH
Fosforečnany
Obsah kyslíku
Teplota

Součásti lze doplňovat i samostatně!

Obj. č. MN931304
®

®

Samostatný prázdný kufřík, pro individuální naplnění testy VISOCOLOR ECO, VISOCOLOR HE,
®
VISOCOLOR alpha testy, testovacími proužky a testovacími papírky

Obj. č. MN931305
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Kufříková laboratoř speciálně vytvořená pro školní pokusy. Veškerá
činidla jsou schválena pro používání ve školách (direktiva GUV-SR
2004) a mohou být po použití vylita do odpadu bez poškození
životního prostředí. Kufřík obsahuje 6 kolorimetrických a titračních
testovacích souprav. Každá ze souprav by měla vystačit na
minimálně 50 stanovení.







Amoniak
Celková tvrdost
Dusičnany
Dusitany
pH
Fosforečnany

Možnost rozšíření sady o další parametry kolorimetrickými testy, analytickými proužky nebo mobilními
přístroji.
Součásti lze doplňovat i samostatně!
Skvělé funkce – nízká cena





Maximální bezpečnost díky přesnému označení činidel
Správné výsledky kompenzací barevných odchylek a zákalu
Velmi odolný kufřík pro přepravu a uchování reagencií
Bezpečné pro životní prostředí – použité reagencie můžete vylít do odpadu
®

VISOCOLOR Kufříková laboratoř pro školy
včetně potřebných reagencií, příslušenství pro výše uvedené parametry, manuálu a barevné srovnávací
karty

Obj. č. MN933100
®

VISOCOLOR Kufříková laboratoř pro školy náhradní balení chemie

Obj. č. MN933200

Tato kufříková laboratoř je ideálním řešením pro rychlé, pohodlné
zjištění stavu půd v jakékoli oblasti. Obsahuje všechny reagencie,
přístroje a pomůcky k přípravě půdního extraktu včetně dvou druhů
extrakčních roztoků a následná stanovení těchto parametrů:








Amoniak
Draslík
Dusičnany
Dusitany
Fosforečnany
pH
Půdní struktura

Základní výbava vystačí na 60 – 100 stanovení.
Každou součást lze pořizovat zvlášť!
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®

VISOCOLOR Kufříková laboratoř pro analýzu půd
včetně potřebných reagencií, příslušenství pro výše uvedené parametry, manuálu a barevné srovnávacích
karet

Obj. č. MN931601

maximální flexibilita, vše po ruce
Kufříková
laboratoř
Visocolor®
s kompaktním
fotometrem PF-12Plus je vybavena kompletní chemií
dle individuálních potřeb. Lze si sestavit vybavení
kufříku podle vlastních potřeb. Kufříková laboratoř pro
environmentální analýzu je možné objednat již
připravenou včetně nutné chemie dostačující pro 50 –
400 stanovení. Lze také sestavit kufříkovou laboratoř
pro galvanické pokovování a jiné speciální metody.
Přenosný fotometr PF-12Plus v ceně!







Kufřík s fotometrem PF-12Plus a činidly dle individuálních požadavků zákazníka
Kufříková laboratoř pro environmentální analýzu umožňuje stanovit amoniak, uhličitanovou tvrdost
vody, železo, celkovou tvrdost vody, dusičnany, dusitany pH, fosforečnany
®
Přístroj přizpůsoben k vyhodnocení testů VISOCOLOR ECO
Napájení přístroje lze provádět ze zásuvky, baterií nebo akumulátorů, PC a 12 V zásuvky
v automobilu
Podsvícený grafický displej v češtině
Velká paměť – až 200 hodnot
®

VISOCOLOR kufříková laboratoř pro environmentální analýzu včetně fotometru PF-12Plus

Obj. č. MN914353

®

VISOCOLOR kufříková laboratoř včetně fotometru PF-12Plus pro individuální doplnění testy
®
®
®
VISOCOLOR ECO, VISOCOLOR HE, VISOCOLOR alpha testy, testovacími proužky a testovacími
papírky

Obj. č. MN914351

Obsahuje následující testovací sady:






Chlor 2, volný a celkový
pH 6,0 - 8,2
Fluoridy
Železo
Chlordioxid

Obj. č. MN934124
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snadná příprava vzorku
rychlé vyhodnocení obsahu živin v půdě
pohodlné a spolehlivé určení v terénu

Obsahuje následující testovací sady:








Amoniak
Dusičnany
Dusitany
Draslík
Fosforečnany
pH 2,0 - 9,0
Vč. dalších analytických nástrojů jako jsou měřítka, síto atd

Obj. č. MN934220

nová generace kapesních přístrojů
Nová série značky Lovibond zahrnuje celou škálu
malých, snadno ovladatelných ručních přístrojů
pro přesné měření pH, ORP, vodivosti, TDS a
slanosti. V robustním provedení.
Přednosti:






Přenosný ruční měřič
Funkce prohlížení výsledků
Kompaktní a robustní
Paměť
Využití pro testování povrchových vod, v průmyslových a státních laboratořích a vodárenských
společnostech

Obj. číslo

Typ přístroje

T 194800-B

SD 50 pH

T 194801-B
T 194802-B

SD 60 ORP/Redox
SD 70 Con

T 194803-B
T 194804-B

SD 80 TDS
SD 90 Salt
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