pH Ölçüm Grubu
Portatif cihazlar
pH 3110 Set 2
eski modeli pH 315i

pH 3110 Set 3
eski modeli pH 315i

pH 3210 Set 2
eski modeli pH 330i

pH 3210 Set 3
eski modeli pH 330i

pH 3310 Set 2
eski modeli pH 330i

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı pH
metre Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. Set
içeriği: Taşıma çantası, pH 4, pH 7, beher, pilleri ve
Sentix 41
pH 3110 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix
41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.
Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan
aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir,
çantalı pH metre.
Set içeriği: Taşıma çantası pH 4, pH 7, beher,
pilleri ve Sentix 41
pH 3210 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix
41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için
arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı pH metre
Set içeriği: Taşıma çantası, pH 4, pH 7, beher, USB
kablosu, pilleri ve Sentix 41

Masa tipi cihazlar
Inolab pH 7110 Set 2
eski modeli pH 720

Inolab pH 7110 Set 4
eski modeli pH 720

Inolab pH 7310 Set 2
eski modeli pH 730

Inolab pH 7310P Set 2

Kullanımı kolay, temel, masa tipi pH metre. Pille
ve şebeke elektriği ile çalışabilir.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot
standı, pH 4, pH 7, pH 10, beher ve Sentix 41
Inolab pH 7110 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir.
Set Sentix 41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.
GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için
uygun, menü kontrollü, hafızalı, USB soketli pH
metre. Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri,
elektrot standı, pH 4, pH 7, pH 10, beher, USB
kablosu ve Sentix 41
Inolab pH 7310 Set 2 ile aynı özelliklere ve
entegre yazıcıya sahiptir.

Resimler temsilidir

Yedek parça ve aksesuarlar
Sentix 41
Sentix 21
Sentix 20
Sentix 81
Sentix 61
Sentix 60
Sentix 51
Sentix Sp

Sentix HW

Sentix HWD
AS/DIN
AS/BNC
TFK 325/HC
TPL 4
TPL 7
TPL 10
TEP 4
TEP 7
TEP 10
KCl-250
PEP/pH

Epoksi kombine pH elektrotu. Jel elektrolitli, 1 mt
kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Epoksi kombine pH elektrotu. Jel elektrolitli, 1
mt kablolu, DIN soketlidir.
Epoksi kombine pH elektrotu. Jel elektrolitli,
S7 bağlantılı, kablosuzdur.
Cam kombine pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 mt
kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Cam kombine pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1
mt kablolu, DIN soketlidir.
Cam kombine pH elektrotu. Sıvı elektrolitli,
S7 bağlantılı, kablosuzdur.
Epoksi kombine pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 mt
kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Mızrak tipi kombine pH elektrotu. Et, meyve
ve peynir ölçümleri için daldırma tip, S7
bağlantılı, kablosuzdur.
Hassas kombine pH elektrotu. Düşük iyonlu
ortamlarda (saf su, yağlı numune vb) ölçümler için,
S7 bağlantılı, 165 mm uzunluğunda, kablosuzdur.
Hassas kombine pH elektrotu. Düşük iyonlu
ortamlarda ölçümler için, 1 mt kablolu, DIN
soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için DIN soketli
1 mt kabloludur.
pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için BNC soketli
1 mt kabloludur.
Sıcaklık ölçüm elektrotu. pH/ORP elektrotlarını
tutmak için klipsli, 1 mt kabloludur.
Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 250 ml
Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 250 ml
Teknik tampon çözelti, pH = 10,00, 250 ml
Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 1 lt
Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 1 lt
Teknik tampon çözelti, pH = 10,0, 1 lt
Referans elektrolit, 3 mol/lt KCl çözeltisi,
doldurma ve saklama için. 250 ml
Pepsin temizleme çözeltisi. Sadece sıvı
elektrolitli (cam) elektrotların temizleme
çözeltisi, 250 ml

Resimler temsilidir

ORP (Redoks) Ölçüm Grubu

pH 3110 Set 7

pH 3210 Set 7

Inolab pH 7110 Set 7

Sentix ORP

Sentix Ag
Sentix Au
AS/DIN
AS/BNC
TFK 325/HC
RH 28

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı ORP
metre Rutin ölçümler için portatif, çantalı set.
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pilleri, bağlantı
kablosu ve Sentix ORP. Kontrol çözeltisi içermez.
Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan
aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir,
çantalı ORP metre.
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pilleri, bağlantı
kablosu ve Sentix ORP. Kontrol çözeltisi içermez.
Kullanımı kolay, temel, masa tipi ORP metre. Pille
ve şebeke elektriği ile çalışabilir.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot
standı, beher, bağlantı kablosu ve Sentix ORP.
Kontrol çözeltisi içermez.
Cam gövdeli, kombine platin ORP (redoks)
elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı,
kablosuzdur.
Cam gövdeli, kombine gümüş ORP (redoks)
elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı,
kablosuzdur.
Cam gövdeli, kombine altın ORP (redoks) elektrotu.
Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı, kablosuzdur.
pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için DIN soketli 1
mt kabloludur.
pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için BNC soketli 1
mt kabloludur.
Sıcaklık ölçüm elektrotu. pH/ORP elektrotlarını
tutmak için klipsli, 1 mt kabloludur.
ORP (Redoks) kontrol çözeltisi, 220 mV, 250 ml

Resimler temsilidir

İletkenlik Ölçüm Grubu
Portatif cihazlar
Cond 3110 Set 1
eski modeli Cond 315i

Cond 3110 Set 3
eski modeli Cond 315i

Cond 3210 Set 1
eski modeli Cond 330i

Cond 3310 Set 1
eski modeli Cond 340i

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı iletkenlik
ölçer. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. 2 ve 4
hücreli elektrotlar kullanılabilir.
Set içeriği: Taşıma çantası, 1413 µS/cm çözelti, beher,
pilleri ve Tetracon 325
Cond 3110 Set 1 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Tetracon
325 yerine KLE 325 ile gelmektedir.
Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan
aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir, çantalı
iletkenlik ölçer. 2 ve 4 hücreli elektrotlar kullanılabilir.
Set içeriği: Taşıma çantası, 1413 µS/cm çözelti, beher,
pilleri ve Tetracon 325
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan
aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli,
taşınabilir, çantalı iletkenlik ölçer
Set içeriği: Taşıma çantası, 1413 µS/cm çözelti,
beher, USB kablosu, pilleri ve Tetracon 325

Masa tipi cihazlar
Inolab Cond 7110 Set 1
eski modeli Cond 720

Inolab Cond 7310 Set 1
eski modeli Cond 730

Inolab Cond 7310P Set 1
eski modeli Cond 730

Kullanımı kolay, temel, masa tipi iletkenlik ölçer. Pille
ve şebeke elektriği ile çalışabilir.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot
standı, 1413 µS/cm çözelti, beher ve Tetracon 325
GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
menü kontrollü, hafızalı, USB soketli, hassas
iletkenlik ölçer. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot
standı, 1413 µS/cm çözelti, beher, USB kablosu ve
Tetracon 325
Inolab Cond 7310 Set 1 ile aynı özelliklere ve entegre
yazıcıya sahiptir.

Resimler temsilidir

Yedek parça ve aksesuarlar
Tetracon 325

4 hücreli iletkenlik elektrotu, entegre
sıcaklık sensörlüdür. 1,5 mt kablolu.

KLE 325

2 hücreli iletkenlik elektrotu, entegre
sıcaklık sensörlüdür. 1,5 mt kablolu.
Saf su iletkenlik elektrotu, entegre sıcaklık
sensörlüdür. Cam akış hücresi ile birlikte.

LR 325/01
E/SET

Kalibrasyon ve kontrol çözeltisi. PTB/NIST
izlenebilirliğine sahiptir. 50 ml

Resimler temsilidir

Oksijen Ölçüm Grubu
Portatif cihazlar
Oxi 3205 Set 3
eski modeli Oxi 315i

Oxi 3205 Set 1
eski modeli Oxi 315i

Oxi 3210 Set 3
eski modeli Oxi 330i

Oxi 3210 Set 1
eski modeli Oxi 330i

Oxi 3315 Set 1
dijital oksijen ölçer

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı oksijen
ölçer. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set.
Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi,
elektrolit çözeltisi, 1 ad yedek membran, beher, pilleri
ve 3 mt kablolu galvanik Durox 325-3

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı oksijen
ölçer. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set.
Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi,
elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, beher, pilleri
ve 1,5 mt kablolu galvanik Cellox 325

Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan
aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir,
çantalı oksijen ölçer.
Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi,
elektrolit çözeltisi, 1 ad yedek membran, beher,
pilleri ve 3 mt kablolu galvanik Durox 325-3

Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan
aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir,
çantalı oksijen ölçer.
Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi,
elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, beher,
pilleri ve 1,5 mt kablolu galvanik Cellox 325

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan
aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli,
kalibrasyon gerektirmeyen optik elektrotlu,
taşınabilir, çantalı iletkenlik ölçer
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, USB kablosu, pilleri
ve dijital optik FDO 925

Resimler temsilidir

Masa tipi cihazlar
Inolab Oxi 7310 Set
1 eski modeli Oxi 730

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
menü kontrollü, hafızalı, USB soketli, profesyonel
oksijen ölçer. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir. Set
içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot standı,
temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek
membran, beher, USB kablosu, pilleri ve 1,5 mt kablolu
galvanik Cellox 325

Yedek parça ve aksesuarlar
Cellox 325

Galvanik oksijen elektrotu. Virgülden sonra iki hane
ölçüm yapabilir. OxiCal-SL kalibrasyon ve saklama
kabı, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad
yedek membran ile birlikte. 1,5 mt kablolu.

Durox 325-3

Galvanik oksijen elektrotu. Virgülden sonra bir
hane ölçüm yapabilir. OxiCal-SL kalibrasyon ve
saklama kabı, temizleme çözeltisi, elektrolit
çözeltisi, 1 ad yedek membran ile birlikte. 3 mt
kablolu

ELY/G

Galvanik oksijen elektrotları için elektrolit çözeltisi.
StirrOx G, Cellox 325, Durox 325, TA 197 Oxi, ConOx ve
MPP 350 Ox modülü için uygundur.
50 ml.

RL/G

Galvanik oksijen elektrotları için temizleme çözeltisi.
StirrOx G, Cellox 325, Durox 325, TA 197 Oxi, ConOx ve
MPP 350 Ox modülü için uygundur. 30 ml.

WP 90/3

Galvanik oksijen elektrotları için yedek membran.
StirrOx G ve Durox 325 hariç elektrotlara uygundur. 3
adet.

WP3-D

Durox elektrotu için yedek membran. 3 adet.

ZBK 325

Oksijen elektrotu tamir seti. ELY/G, RL/G ve WP
90/3'ten oluşur. Cellox 325, TA 197 Oxi, ConOx ve
MPP 350 Ox modülü için uygundur

ZBK D

Durox elektrotu için tamir seti. ELY/G, RL/G ve
WP3-D'ten oluşur
Resimler temsilidir

Dijital / Multi (Çoklu) Ölçüm Grubu
Portatif cihazlar
pH/Cond 340i Set 2
yakın zamanda imalattan kalkacaktır.

Multi 340i Set 2
yakın zamanda imalattan kalkacaktır.

Multi 3410 Set 1
pH elektrotu ile birlikte

Multi 3410 Set 4
oksijen elektrotu ile birlikte

Multi 3410 Set 7
iletkenlik elektrotu ile birlikte

Multi 3410 Set B
pH ve oksijen elektrotları ile birlikte

Dayanıklı ve su geçirmez taşınabilir çoklu ölçer.
Hafızalı, RS 232 soketli. Pille ve (opsiyonel olarak)
şebeke elektriği ile çalışır.
Set içeriği: Taşıma çantası, pH 4, pH 7, 1413 µS/cm
çözelti, beher, pilleri, Sentix 41 ve Tetracon 325
Dayanıklı ve su geçirmez taşınabilir çoklu ölçer. Hafızalı,
RS 232 soketli. Pille ve (opsiyonel olarak) şebeke
elektriği ile çalışır.
Set içeriği: Taşıma çantası, taşıma kayışı, koruyucu kılıf,
beher, pilleri, pH 4, pH 7, temizleme çözeltisi, elektrolit
çözeltisi, 3 ad yedek membran, 1413 µS/cm çözelti,
Sentix 41, Cellox 325 ve Tetracon 325
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, USB
kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü,
QCS kiti, dijital Sentix 940
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, USB kablosu, şarj
edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital optik FDO
925
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, 1413 µS/cm çözelti,
USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç
adaptörü, dijital Tetracon 925
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, USB
kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü,
dijital Sentix 940-3, dijital FDO 925-3

Resimler temsilidir

Multi 3410 Set C
pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

Multi 3420 Set B
pH ve oksijen elektrotları ile birlikte

Multi 3420 Set C
pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

Multi 3420 Set G

(Multi 340i)

pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları
ile birlikte

Multi 3430 Set C
pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

Multi 3430 Set F
pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları
ile birlikte

Multi 3430 Set G
pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile
birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/
cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal
güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift
kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı,
hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm
cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, USB
kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç
adaptörü, dijital Sentix 940-3, dijital FDO 925-3
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/
cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal
güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/
cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal
güç adaptörü, dijital Sentix 940-3, dijital FDO 925-3,
Tetracon 925-3
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için üç kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/
cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal
güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için üç kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/
cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal
güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital FDO 925, dijital
Tetracon 925
Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için üç kanallı
dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB
soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/
cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal
güç adaptörü, dijital Sentix 940-3, dijital FDO 925-3,
dijital Tetracon 925-3
Resimler temsilidir

Masa tipi cihazlar

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pH 4, pH 7, pH 10,
elektrot standı, USB kablosu , QCS kiti, dijital Sentix 940

Inolab Multi 9310 Set
1 pH

elektrotu ile birlikte

Inolab Multi 9310 Set

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, 1413
µS/cm çözelti, beher, USB kablosu ve Tetracon 925

3 iletkenlik elektrotu ile birlikte

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı,
beher, USB kablosu ve optik FDO 925

Inolab Multi 9310 Set
4 oksijen elektrotu ile birlikte

pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB
kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, QCS kiti, 1413 µS/cm çözelti,
dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925

Inolab Multi 9310P Set C

Inolab Multi 9310 Set C ile aynı özelliklere sahip
olup entegre yazıcıya sahiptir.

Inolab Multi 9310 Set C

pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

Inolab Multi 9310 Set K

pH,

iletkenlik ve oksijen elektrotları ile
birlikte

Inolab Multi 9420 Set B
pH ve oksijen elektrotları ile birlikte

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB
kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, QCS kiti, 1413 µS/cm çözelti,
dijital Sentix 980, dijital Tetracon 925, dijital optik FDO
925

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
profesyonel çift kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm
cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB
kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, dijital Sentix 980, dijital optik
FDO 925.

Resimler temsilidir

Masa tipi cihazlar
Inolab Multi 9420 Set C
pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

Inolab Multi 9420 Set K
pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile
birlikte

Inolab Multi 9430 Set B
pH ve oksijen elektrotları ile birlikte

Inolab Multi 9430 Set C
pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

Inolab Multi 9430 Set K
pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile
birlikte

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
profesyonel çift kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm
cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB
kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital
Sentix 980, dijital Tetracon 925.
GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
profesyonel çift kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm
cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB
kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital
Sentix 980, dijital Tetracon 925, dijital optik FDO 925
GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
profesyonel üç kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm
cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB
kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, dijital Sentix 980, dijital optik
FDO 925.
GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
profesyonel üç kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm
cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB
kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital
Sentix 980, dijital Tetracon 925.
GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun,
profesyonel üç kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm
cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB
kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital
Sentix 980, dijital Tetracon 925, dijital optik FDO 925

Resimler temsilidir

Yedek parça ve aksesuarlar
Sentix 940
Sentix 940-3
Sentix 950

Sentix 980
TPL 4
TPL 7
TPL 10
TEP 4
TEP 7
TEP 10
KCl-250
PEP/pH
ADA S7/IDS
Sentix ORP 900
RH 28
Tetracon 925
LR 925/01
E/SET
KS 100 µS
KS 5 µS
FDO 925
SC-FDO 925

Epoksi gövdeli dijital kombine pH elektrotu. QSC
fonksiyonlu, jel elektrolitli, 1,5 mt kablolu,
entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix 940 ile aynı özelliklere sahip ve 3
mt kabloludur.
Plastik gövdeli dijital kombine pH elektrotu. QSC
fonksiyonlu, sıvı elektrolitli, 1,5 mt kablolu,
entegre sıcaklık sensörlüdür.
Cam gövdeli dijital kombine pH elektrotu. QSC
fonksiyonlu, sıvı elektrolitli, 1,5 mt kablolu,
entegre sıcaklık sensörlüdür.
Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 250 ml
Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 250 ml
Teknik tampon çözelti, pH = 10,00, 250 ml
Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 1 lt
Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 1 lt
Teknik tampon çözelti, pH = 10,0, 1 lt
Referans elektrolit, 3 mol/lt KCl çözeltisi, doldurma
ve saklama için. 250 ml
Pepsin temizleme çözeltisi. Sadece sıvı elektrolitli
(cam) elektrotların temizleme çözeltisi, 250 ml
S7 soketli pH elektrotlarını (Sentix HW, Sentix Sp
vb) dijital cihazlara bağlamak için uygun soketli 1,5
mt kabloludur.
Cam gövdeli, platin dijital kombine ORP
elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1,5 mt kabloludur.
Redoks (ORP) kontrol çözeltisi, 220 mV, 250 ml
4 hücreli, epoksi gövdeli dijital iletkenlik
elektrotu, 1,5 mt kabloludur.
Saf su iletkenlik elektrotu. 2 hücreli, paslanmaz
çelik dijital saf su iletkenlik elektrotudur. Cam akış
hücresi ile birlikte.
Kalibrasyon ve kontrol çözeltisi. 1413 µS/
cm. PTB/NIST izlenebilirliğine sahiptir. 50 ml
Kontrol çözeltisi. 100 µS/cm. NIST izlenebilirliğe
sahiptir.
Kontrol çözeltisi. 5 µS/cm. NIST izlenebilirliğe
sahiptir.
Dijital optik oksijen elektrotu, 1,5 mt kabloludur.
Kalibrasyon gerektirmez.
FDO 925 için yedek membran. Kalibrasyon bilgileri
içindedir.

Resimler temsilidir

Fotometrik Ölçüm Grubu
Portatif cihazlar
pHotoFlexSTD
tek cihaz

pHotoFlexpH
tek cihaz

pHotoFlex pH/SET

pHotoFlexTurb
tek cihaz

pHotoFlex Turb/SET

LabStation

6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre.
10 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 100
veri hafızalı. Tek cihaz. Opsiyonel olarak
LabSation alınabilir.
pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli
portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot
yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. Tek cihaz. pH
elektrotu için seçeneklere bakınız. Opsiyonel olarak
LabSation ve şarj edilebilir pil alınabilir.
pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli
portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot
yüklenebilir. 1000 veri hafızalı.
Arazi çantası, standı, boş küvetleri (16 + 28 mm),
Sentix 41, pH 4, pH 7, beher, otomatik ayarlanabilir
pipeti, bilgisayar kablosu ile birlikte
Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
Bulanıklık ve pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu
LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı
metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. Tek cihaz.
Bulanıklık kalibrasyon standartları (0,02 - 10 - 1000
NTU) cihaz ile birlikte gelir. pH elektrotu için
seçeneklere bakınız. Opsiyonel olarak LabSation ve
şarj edilebilir pil alınabilir.
Bulanıklık ve pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu
LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı
metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı.
Arazi çantası, standı, boş küvetleri (16 + 28 mm),
Sentix 41, pH 4, pH 7, beher, otomatik ayarlanabilir
pipeti, bulanıklık kalibrasyon standartları (0,02 - 10
- 1000 NTU) bilgisayar kablosu ile birlikte gelir.
Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
pHotoFlex ve Turb 430 serilerini laboratuvarda
rahat kullanımı için istasyon. Kolay veri aktarımı
için program, şarj edilebilir piller ve üniversal güç
adaptörü içerir.

Resimler temsilidir

Masa tipi cihazlar
Photolab S6-A

Photolab S12-A

6 dalga boylu temel fotometre. Şarj edilebilir
pilleri mevcuttur. Küvetler cihaz ile birlikte
gelmez.
12 dalga boylu gelişmiş fotometre. Şarj edilebilir
pilleri mevcuttur. Küvetler cihaz ile birlikte gelmez

Photolab 6100

320-1100 nm aralığında çalışan VIS
spektrofotometre. Spektral ve rutin analizler için
uygundur. AQA desteği ve 2 USB soketi
mevcuttur. Küvetler cihaz ile birlikte gelmez.

Photolab 6600

190-1100 nm aralığında çalışan UV/VIS
spektrofotometre. Spektral ve rutin analizler için
uygundur. AQA desteği ve 2 USB soketi
mevcuttur. Küvetler cihaz ile birlikte gelmez.

LM spectral

6100 modeli spektrofotometre için yedek lamba.

6100 REK 10

2 ad dikdörtgen cam küvet. Işık boyu 10 mm

REK 20

2 ad dikdörtgen cam küvet. Işık boyu 20 mm

REK 50

1 ad dikdörtgen cam küvet. Işık boyu 50 mm

CR 2200

KOİ ve diğer yakma işlemleri için termoreaktör.
12 küvet hazneli. 8 sabit programlı.

CR 3200

KOİ ve diğer yakma işlemleri için termoreaktör.
24 küvet hazneli. 8 sabit, 8 kullanıcı tarafından
ayarlanabilir programlı.

Resimler temsilidir

BOI/BOD Ölçüm Grubu

Oxitop IS 6
Oxitop IS 12
TS 606/2-i
TS 606/3-i
NTH 600
NHP 600

6 ölçüm üniteli BOİ ölçüm cihazı. Ölçüm
için inkübatör alınması gereklidir.
12 ölçüm üniteli BOİ ölçüm cihazı. Ölçüm
için inkübatör alınması gereklidir.
10-40 oC arasında ayarlanabilen inkübatör. 2
ad Oxitop sistemini alabilir. 180 lt.
10-40 oC arasında ayarlanabilen inkübatör. 3
ad Oxitop sistemini alabilir. 260 lt.
Nitrifikasyon inhibitörü
Sodyum hidroksit tabletler. 100 gr.

Resimler temsilidir

Bulanıklık Ölçüm Grubu
Portatif cihazlar
Turb 355 IR

Turb 355 T

Kal.Kit P Turb 355 IR/T

Turb 430 IR
tek cihaz

Turb 430 IR/Set

Turb 430 T
tek cihaz

Turb 430 T/Set

LabStation

Kal.Kit Turb 430 IR
Kal.Kit Turb 430 T

Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN
27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta
kalibrasyonlu.
Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02
- 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte.
Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun.
Tungsten ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu.
Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02
- 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte.
Turb 355 IR/T cihazları için kalibrasyon seti (0,02
- 10 - 1000 NTU).
Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN
27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta
kalibrasyonlu.
Tek cihaz. Bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000
NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte. Opsiyonel
olarak LabSation alınabilir.
Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN 27027'ye
uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta
kalibrasyonlu.
Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02 10 -1000 NTU), 4 ad boş küvet ve bilgisayar kablosu
ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun.
Tungsten ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu.
Tek cihaz. Bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000
NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte. Opsiyonel
olarak LabSation alınabilir.
Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun. Tungsten
ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Taşınabilir
çantasında bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000
NTU), 4 ad boş küvet ve bilgisayar kablosu ile
birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
pHotoFlex ve Turb 430 serilerini laboratuvarda
rahat kullanımı için istasyon. Kolay veri aktarımı
için program, şarj edilebilir piller ve üniversal
güç adaptörü içerir.
Turb 430 IR için kalibrasyon seti (0,02 - 10
-1000 NTU).
Turb 430 T için kalibrasyon seti (0,02 - 10
-1000 NTU).
Resimler temsilidir

Masa tipi cihazlar
Turb 550 IR

Turb 550

Kal.Kit P Turb 550/550IR

Laboratuvar tipi bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN
EN 27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı.
Üniversal güç adaptörü, bulanıklık standartları
(0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte
Laboratuvar tipi bulanıklık ölçer. US EPA'ya
uygun. Tungsten ışık kaynaklı.
Üniversal güç adaptörü, bulanıklık standartları
(0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte
Turb 550 serisi cihazlar için kalibrasyon
standardı (0,02 - 10 -1000 NTU)

Resimler temsilidir

