
2019. decemberi hírlevelünk

Decemberi körlevelünkben szeretnénk partnereink szíves figyelmét felhívni egy angol beszállítónkra akinek a műszer kínálata a
közelmúltban újult meg. 

Az EDT DirectION cég arról is nevezetes, hogy egyedülálló módon kínál mikrokapilláris
kialakítású ion-szelektív elektródokat, hozzájuk ugyancsak átfolyós mikrokapilláris vonatkozási
elektródot, de még vezetőképesség-mérő cellát is ebben a kivitelben.

Az ilyen elektród kialakítást elsősorban a klinikai véranalitika területén használnak már
évtizedek óta, de az igen kis szükséges mintatérfogat, az alapos és könnyen automatizálható
elektród öblítés lehetősége a mérések között, valamint a viszonylag könnyű termosztálhatóság

(alumínium blokktermosztát) a hagyományos elektródokhoz viszonyítva sok és tekintélyes előnyt nyújthat, nem beszélve a megszokottnál
lényegesen jobb reprodukálóképességről, amelyet ez a topólógia biztosít!

Jellemzően a klinikai analizátorok mikrokapilláris ion-szelektív elektródjai csak ezeknek az analizátoroknak a vevői számára elérhetőek.
Ezért az EDT DirectION kereskedelmi forgalomban kapható „Flowcell” elektród kínálata az egész világpiacon egyedülálló!

Az EDT DirectION cég új hordozható és asztali pH- és Vezetőképesség-mérő családja specifikációját
tekintve inkább alsó középkategóriának felel meg, de robosztus, nagyon megbízható kialakításuk az átlagnál
sokkal hosszabb élettartamot biztosít számukra viszonylag alacsony árak mellett:

FE257 típusú Hordozható pH-mérő (.pdf)
https://www.edt.co.uk/pH-Testing/pH-meters/Advanced-Portable-pH-Meter-FE257

FE287 típusú Hordozható Konduktométer (.pdf)
https://www.edt.co.uk/conductivitytesting/conductivitymeters?product_id=238

QC355Tx típusú Asztali Rutin pH Mérő (.pdf) 
https://www.edt.co.uk/pH-Testing/pH-meters/Routine-Quality-Control-pH-meter-QC-355Tx

RE388Tx típusú Asztali Konduktométer (.pdf)
https://www.edt.co.uk/conductivity-testing/conductivity-meters/RE388TX

Mikrokapilláris ion-szelektív elektródok és tartozékaik, vezetőképesség mikrocellák:

Mikro-kapilláris ion-szelektív és vonatkozási elektródok

(Micro-capillary ISE flow-through cell.pdf)

(Flow cell ISEs 7.pdf), (CHLORIDE FLOWCELL ISE.pdf),

(SODIUM PVC FLOWCELL), (AMMONIUM FLOWCELL ISE),

(REFERENCE ELECTRODE FLOWCELL),

Mikro-kapilláris vezetőképesség mérő cella

(FLOW THROUGH  CONDUCTIVITY LOW VOLUME.pdf)

https://www.edt.co.uk/flowcellionselectiveelectrodes

A kanadai MANTECH cég nemrég jött ki a világpiacra egy vadonatúj KOI mérési elvet megvalósító
készülék családdal. „PeCOD” analizátoraik egy forradalmi fotoelektro-katalikus érzékelő segítségével
képesek megbízható, a jelenlegi lassú és veszélyes standard mérési módszerrel (KOI, vagy angolul
COD) jól korreláló mérési eredményt szolgáltatni már 15 perc alatt is, miközben segítségükkel a
mérgező dikromát és higany használatát elkerülhetjük.

https://mantech-inc.com/wp-content/uploads/2019/11/PeCOD-L50-Introduction-Nov-2019.pdf

A MANTECH PeCOD L50 Analizátor már hordozható-, laboratóriumi- és telepített on-line
konfigurációban is beszerezhető! 

https://mantech-inc.com/analysis-systems/chemical-oxygen-demand/
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