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Analitikusok figyelem! Új automata térfogatos céltitrálók 
potenciometriás végpontdetektálással soha nem látott 
alacsony áron !!! 

A CRISON Instruments cég nagyon kedvező árú (1.716,- Euro) SALT-Matic 
23 1S 1B típusú klorid tartalom meghatározásra szolgáló céltitrálói tetszőleges 
potenciometriás végpont-detektáláson alapuló inflexiós titrálásra is alkalmasak. 
A készülék nagyon jól sikerült dinamikus titráló algoritmusa növekvő és 
csökkenő jelváltozási irány esetén is meglepően gyorsan és megbízhatóan 
működik, nagyon meredek és igen lapos titrálási görbén is biztonsággal 
meghatározza az átcsapás pontos helyét, még kis S-görbe magasság mellett 
is! Ezért jó szívvel ajánljuk tetszőleges sav-bázis-, redox-, komplexometriás- és 
ionszelektív elektródon alapuló potenciometriás titrálásokhoz, amennyiben csak 
egy átcsapás várható és nem szükséges többféle titrálást ugyanazzal a 
készülékkel végezni. 

Tipikus alkalmazási példák: vizes sav-bázis titrálások, pl. alkalitás, titrálható 
savtartalom, Kjeldahl titrálás, peroxid tartalom meghatározás, KOI 
meghatározás, borászati redukáló cukor meghatározás, tej, tejtermék, 
gyümölcslé és zöldség Ca2+ tartalom meghatározás, potenciometriás redox 
titrálások, galván műhelyekben, nyomtatott áramkörök gyártástechnológiájában 
klorid, vasklorid és egyéb oldott fémkomponensek meghatározása, stb. 
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A készülék fontosabb specifikációs adatai: 

Büretta felbontás:        40 000 

Automatikus minta előkészítés:    1 db perisztaltikus pumpával 

(példák: titrálás előtti pH-beállítás puffer adagolással, mintatérfogat kb. 1% 
pontosságú beállítása felesleg leszívással a titráló pohárból) 

Alaptartozékban: 10 mL-es műanyag büretta, mágneses keverő, állvány 
elektród-befogóval, reagens csövek, bürettahegy, kombinált ezüst-elektród 

Opcionális tartozékok: 1; 2,5; 5; 10 mL-es üveg büretták, lábszelepes 
bürettahegy, 1 L-es reagens edény(ek) GL45-ös menetes fedéllel és szárító 
patronnal, szükség szerinti végpont detektáló elektród, titráló cella fedél, 
különböző térfogatú titráló poharak, PC billentyűzet a mintaazonosító és a 
bemérés gyors beviteléhez, alternatív módon szalagnyomtató, vagy számítógépes 
adtagyűjtő szoftver (RS232C soros porton). 

Memória:    az utolsó 55 titrálási eredmény tárolása saját stack memóriában 

Eredmény számítás:   Eredmény = Fogyás * Faktor / Bemérés 
ahol a faktor 0.001 és 999,999 közötti, a kezelő által megadható tetszőleges 
szorzó tényező 

Szakembereink az Önök konkrét kérésére szívesen megvizsgálják ennek a nagyon 
olcsó céltitrálónak az eredetitől akár teljesen eltérő alkalmazástechnikákban 
történő használatának lehetőségeit, amennyiben a konkrét feladatot pontosan 
specifikálják a számunkra! Ha az alkalmazástechnika olyan, hogy ezzel a 
készülékkel a mérés végrehajtható, 50-80 ezer Ft-os járulékos munkadíj 
ellenében kidolgozzuk a készülék „becsapásának” stratégiáját, meghatározzuk 
a titráló ágens kívánt koncentrációját, a minta bemérés alkalmas nagyságát, 
a végpontdetektáláshoz használható elektród típusát, a minta előkészítés 
lépéseit és konkrét, speciális árajánlatot dolgozunk ki a SALT-Matic 
alkalmas konfigurációjára személyesen az Önök számára! Megrendelés esetén 
a mérőrendszert receptúrával, kulcsrakészen adjuk át, igény esetén a 
mérőrendszert validáljuk is. 
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