
2020. áprilisi hírlevelünk

Áprilisi hírlevelünkben egy Európában még kevéssé ismert, de évtizedek óta nagyon megbízható és strapabíró
készülékekkel a világpiacon jelenlévő  japán gyártó középkategóriás térfogatos potenciometriás titráló családjára
szeretnénk kedves partnereink figyelmét felhívni. A gyártó cég neve: DKK-TOA (Tokió), a titráló család tagjai: TA-70
Sav-Titráló / TS-70 Só-Titráló / TP-70 Általános Célú Potenciometriás Titráló.

A titráló család közös jellemzői:

-        Egy mozdulattal cserélhető büretta feltét (Metrohm, SI Analytics, illetve
Kyoto/KEM megoldáshoz hasonló)

-        Opcionális mikro-titráló cella (max. 20 mL össztérfogattal)

-        100 titrálás eredményeit tároló memória

-        Inflexiós és fix végpontos titrálási lehetőség

-        Nem túl lankás titrálási görbék esetén igen hatékony gyors-titrálási üzemmód

-        Gyakran használt alkalmazástechnikákhoz gyári módszerek a memóriában

-        Szinte törhetetlen pH üvegelektród

-        Lehetővé teszi a tárolt titrálási görbék újbóli, utólagos, módosított feltételek
szerinti kiértékelését

-        Mintaváltó kapcsolható hozzá, többféle intenzív öblítési programmal

-        Nyomtatóhoz és/vagy PC-hez is illeszthető (adatgyűjtő szoftver)

-        Legkisebb kiadagolható térfogat: 10 µL

-        Kompetitív ár

DKKTOA_ta-70_ts-70_tp-70 _Brochure.pdf

A Milano melletti Carpi-ban működő XS Instruments cég attraktív új hordozható és
laboratóriumi direktmérő családdal jelentkezett a piacon. A család gyűjtő neve: Vio. A
család tagjai pH-mérők, Vezetőképesség mérők, kombinált pH/Vezetőképesség mérők és
hordozható DO-mérők. A műszer család közös jellemzői:

-        Nagy felbontású, nagyon könnyen leolvasható, színes, hátsó megvilágítású grafikus
kijelző, amelynek a fényerejét automatika állítja az aktuális fényviszonyokhoz. Az
automatikus fényerő szabályozás átkapcsolható manuálisra is.

-        Piktogramokkal illusztrált, világos és részletes menü, a készülék beállítás és a
kalibráció folyamatában lépésről lépésre vezet a kijelzőn, így a használati utasításra szinte nincs is szükség.

-        Kompatibilitás az intelligens digitális elektródokkal (DHS)

-        A műszer család 50, 60 és 70 típusjelű tagjai rendelkeznek 1000 GLP mérési adat tárolására alkalmas memóriával,
illetve RS232 és USB portokkal.

-        Az utóbbi típusokhoz maroknyomtató, vagy PC kapcsolható gyári adatgyűjtő szoftverrel.

Vio pH7 pH70_Leaflet.pdf

Vio COND7 COND70_Leaflet.pdf

Vio PC7 PC70_Leaflet.pdf

pH50-60_VioLab.pdf

COND50-60_VioLab.pdf

PC50-60_VioLab.pdf

OXY7-70_ Vio.pdf
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