Meghívó céges szakmai szimpóziumunkra

Meghívó céges szakmai szimpóziumunkra, az NKFIH által pályázati támogatásban részesült K+F projektünk
eredményeként létrejött négy különböző típusú, különlegesen nagy stabilitású online direkt potenciometriás pH/Ion
mérőrendszer prototípusainak ismertetésével és bemutatásával. A négy prototípus:
-

Online Turbinavíz Tisztaság Monitor

-

Nagy Tisztaságú Vízminták Online pH Mérője

-

Vonatkozási Elektród Nélküli Online Ion-pár Koncentráció Mérő

-

Nagy Stabilitású Online Differenciál pH/Ion Mérő

A projektazonosító: 2018-1.1.1-MKI-2018-00261
A szimpózium időpontja: 2022. December 13. 9h00' – 13h00’
A szimpózium helyszíne: 1077 Budapest, Wesselényi utca 4.
Hotel Memories **** Budapest, Wesselényi terem
Kérjük kedves vendégeinket, hogy részvételi szándékukat név és cég megjelölésével az alábbi email címen jelezzék:
lambda.elan.kft@gmail.com

A LAMBDA-ELAN Kft. különleges, a versenytársak által nem kínált szolgáltatásai:
1) Különböző gyártmányú pH mérők és pH elektródok „házasítása” megfelelő adapter közbeiktatásával, amennyiben a
csatlakozók, vagy a hőmérséklet-érzékelő típusa különbözik.
2) Különböző gyártmányú Vezetőképesség mérők és mérőcellák „házasítása” megfelelő adapter közbeiktatásával,
amennyiben a csatlakozók, vagy a hőmérséklet-érzékelő típusa különbözik.
3) Speciális minta közegek számára optimális pH elektród típus megkeresése, ajánlása, beszerzése, igény esetén
beüzemelése.
4) Arra alkalmas térfogatos Karl Fischer titráló konfigurációk (Metrohm, Mettler, SI Analitics, KEM)
továbbfejlesztése, újabb bürettával történő bővítéssel, automatikus vízérték meghatározás céljából.
5) Arra alkalmas térfogatos Karl Fischer titráló konfigurációk mérési pontosságának, reprodukáló képességének
továbbfejlesztése újabb bürettával történő bővítéssel, egymást követő két fázisban történő precíziós titrálás
biztosításával.
6) A 4) és 5) pontokban leírt fejlesztések kombinálása: kétfázisú, precíziós térfogatos Karl Fischer titráló rendszer
kialakítása teljesen automatikus vízérték meghatározással mindkét KF oldatra.
7) KF kályha, mintaváltó, illetve kályhás mintaváltó illesztése már üzemelő Karl Fischer titráló rendszerhez (térfogatos
és coulometriás KF titrálók esetén is).
8)

Egyedi titrimetriás analitikai módszerek fejlesztése, validálása, betanítása.

9) Egyedi direkt potenciometriás analitikai módszerek fejlesztése, validálása, betanítása (optimális minta-előkészítés,
kalibrálási stratégia megtervezése).
10) Mivel mérőelektronikát és a GLP követelményeknek megfelelő működtető szoftvert már majdnem minden gyártó
képes jó minőségben kínálni, olyan feladatra optimalizált mérési összeállításokat kínálunk, amelyek jó minőségű, de olcsó
keleti elektro-analitikai készüléket tartalmaznak, de márkás, megbízható európai gyártású elektróddal kombinálva. Így
relatív alacsony áron kifejezetten jó minőséget biztosító mérőrendszereket kínálunk.
11) Amerikai-, Nyugat-európai-, Japán- és Ausztrál használt analitikai műszer piacon kapható METROHM, Thermo
ORION, EDT DirectION, EUTECH Instruments, DKK-TOA gyártmányú használt pH-mérők-, vezetőképesség mérők-,
oldott oxigén mérők-, szabad és kötött klór mérők-, stb. kiválasztott típusainak beszerzése, szakszerű felújítása és
kedvező áron történő értékesítése 12 hónap garanciával.
12) Amerikai-, Nyugat-európai-, Japán- és Ausztrál használt analitikai műszer piacon kapható METROHM, Thermo
ORION, SCHOTT, SI Analytics és GR Scientific gyártmányú (térfogatos és coulometriás) használt titrálók beszerzése,
szakszerű felújítása és kedvező áron történő értékesítése 12 hónap garanciával a megrendelőink által megjelölt, vagy az
analitikai feladat figyelembevételével közösen kiválasztott típusoknak megfelelően.
Kétszeres automatikus vízmeghatározásra is képes precíziós kétfázisú térfogatos Karl Fischer titráló-rendszer
Metrohm modulokból felépítve:

Bármilyen felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal!
Lambda-Elan Kft.
www.lambda-elan.hu
www.titralo.hu
1041, Budapest, Nyár u. 130.
Telefonszám: 06-1-200-5111
E-mail cím: lambda.elan.kft@gmail.com
info@lambda-elan.hu
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