
2019. októberi hírlevelünk

Az amerikai Thermo Scientific ORION cég kb. 15 év gyártási szünet után ismét piacra lépett a korszerű STAR T900 automata térfogatos
titráló családjával, amelynek mindegyik tagja képes fix-végpontos és inflexiós végpontkeresésen alapuló titrálásokra is.

Ezek a készülékek ideális analitikai eszközök üzemi laboratóriumok számára és minden olyan felhasználó számára, aki nem, vagy csak ritkán
vált alkalmazástechnikát a titráló készülékén. A STAR T900 titráló család négy un. céltitrálóból áll (dedicated potentiometric/volumetric
titrators).

A titráló család tagjai:

STAR T910  Rutin Sav-bázis Céltitráló

Gyümölcslevek, bor titrálható savtartalmának, élelmiszerek,
kozmetikumok, egyéb fogyasztási cikkek savasságának, vagy
lúgosságának (alkalitás) meghatározása, olajipari TAN/TBN
titrálások.

STAR T920 Rutin Redox Céltitráló

Sulfit/SO2 és redukáló cukortartalom meghatározása
gyümölcslevekben és borban, C-vitamin és peroxid-szám
meghatározás élelmiszerekben, talajminták szerves-anyag
tartalmának és szennyvíz minták oldott oxigén tartalmának
meghatározása Winkler titrálással.

STAR T930 Rutin Ion Céltitráló

Élelmiszerek sótartalmának meghatározása, kálcium tartalom
meghatározása tejben, tejtermékekben és gyümölcslevekben, klorid
koncentráció mérés ivóvízben és szennyvizekben, Kjeldahl
nitrogéntartalom meghatározás szennyvizekben, felületi aktív anyag
tartalom meghatározás kozmetikumokban.

STAR T940 Univerzális Potenciometriás Céltitráló

Utóbbi képes mindhárom előző céltitráló feladatainak ellátására. Ezen felül a START940 Univerzális Potenciometriás Céltitráló és a
START930 Rutin Ion Céltitráló képesek standard addíciós direkt potenciometriás mérési feladatok automatikus végrehajtására is!

A HYDROCAL holland cég az XS Instruments céggel együttműködésben forgalomba hozott elektrokémiai standard oldatok széles
választékát, amelyet ezúton is partnereink figyelmébe ajánlunk.

Előnyeik:

Több különböző térfogatú kiszerelés a 20 ml-es
egyszerhasználatos tasakoktól a flakon tetején elhelyezett és
könnyen utántölthető kalibráló edénnyel egybeépített praktikus
250, 500 és 1000 ml-es kalibráló flakonokon keresztül az 5
literes kubiténerekig
A megkülönböztethetőség és könnyű azonosítás szempontjából
praktikus oldat színezés
Igény esetén a standard oldattal együtt szállított tanúsítvány
Gyors szállítás
A versenytársakhoz képesti alacsony árak

NIST szabvány alapján nyomonkövethető, illetve DakkS tanúsított pH puffer oldatok és NIST szabvány alapján nyomonkövethető, illetve
DANAK/DFM tanúsított Vezetőképesség standard oldatok, redox standard oldatok, vonatkozási elektród töltőoldatok és elektród
tisztító/áztató oldatok

pH puffer oldatok az USA és NIST szabványsornak
megfelelően:

pH értékek: 1,68; 2,00; 4,01; 6,86; 7,00; 9,00; 9,18; 9,21;
10,01

Vezetőképesség standard oldatok ugyancsak NIST
szabványsornak megfelelően:

Vezetőképesség értékek: 1,3; 5; 84; 147; 1413; 12880
µS/cm

Redox standard oldatok: 200; 475; 650 mV névértékben

Vonatkozási elektród töltő oldatok:

3 M KCl, Glicerin-KCl elektrolit, 1 M KNO3 ; 1 M LiCl
etanolban

Bármilyen felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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