
2020. októberi hírlevelünk

Októberi körlevelünkben a tokiói DKK-TOA cég készülékei közül az ionkromatográfiás készülék családjukat és a
térfogatos titráló csúcsmodelljüket ismertetjük.

Ionkromatográfiás kínálatuk az olcsó és egyszerű egycsatornás kémiai szuppresszor nélküli rutin méréseket szolgáló
kompakt IC-től a professzionális automata mintaváltós, maximum 3 csatornás opcionálisan vagy kémiai szuppresszoros, vagy
elektrolitikus ion-eltávolító modullal szerelt mérőrendszerig tart, mely utóbbihoz akár csatornánként oszlop utáni
reaktorok is kapcsolhatók. Az alapkonfigurációban szállított vezetőképesség mérésen alapuló detektor modul
mellett/helyett az IA-300 kivételével rendelhető un. elektrokémiai (voltammetriás -VA) detektor modul is. A DKK-TOA
IC család mindhárom tagja alapkiépítésben rendelkezik beépített oszlop termosztáttal.

Az IC család tagjai:

IA-300 Ion Analyzer (IA-300_Brochure.pdf)

Egy csatornás szuppresszor nélküli nettó alapár, oszlop nélkül:         4,38 M Ft

Két csatornás szuppresszoros nettó alapár, oszlop nélkül:                4,55 M Ft    

ICA-2000 Ion Chromatograph (ICA-2000_Brochure.pdf)

Egy csatornás szuppresszor nélküli nettó alapár, oszlop nélkül:         9,09  M Ft

Két csatornás egy szuppresszoros nettó alapár, oszlop nélkül:          14,58 M Ft

ICA-7000 Ion Chromatograph (ICA-7000_Brochure(2020.08).pdf)

Egy csatornás szuppresszor nélküli nettó alapár, oszlop nélkül:    8,89 M Ft

Egy csatornás szuppresszoros nettó alapár, oszlop nélkül:           10,07 M Ft

Kétcsatornás egy szuppresszoros nettó alapár, oszlop nélk.:        13,94 M Ft

Három csat. két szuppresszoros nettó alapár, oszlop nélkül:        18,55 M Ft

A DKK-TOA cég titrimetriás zászlóshajója az AUT-701 Automatic Titrator. Ez a készülék képes két automata
mintaváltóval szimultán két különböző sorozat mérést is végezni.  Végpont indikációhoz választhatóan potenciometriás,
polarizált elektródos, vezetőképesség és optikai detektálásra képes elektródot, érzékelőt is képes kezelni. A büretta
feltétek egy mozdulattal cserélhetőek a maximum tíz hozzá kapcsolható ABT-7 típusú Automata Bürettán, amelyek közül
maximum kettő használható titráló ágens közvetlen adagolására, a többi minta előkészítési célokra alkalmazható. Maximum
négy, végpont indikálásra szolgáló érzékelőhöz kapcsolódó mérőerősítő konfigurálható egyidejűleg a készülékre.

 AUT-701 Automatic Titrator (aut-701_brochure.pdf; TTT710 AutoSampler Brochure.pdf)

  Egy Automata Bürettás alapkonfiguráció nettó ára:               3,04 M Ft

  Két Automata Bürettás szimultán titráló alap konfig.:            4,02 M Ft

  Egy Automata Bürettás, automata mintaváltós konfig.:          6,34 M Ft

  Két Aut. Bür., két automata mintaváltós szimultán konfig.:    10,64 M Ft
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