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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Využite jesenné zľavy na prístroje 
Thermo Scientifi c
Eutech Instruments, patriaci do skupiny Thermo Scientifi c, ponúka za veľmi priaznivé ceny, vybrané 

tužkové prístroje pre meranie kvality vody. Veríme, že vás osloví 25 % zľava z katalógových cien platná až 

do konca roka 2013!

Za skvelé ceny môžete v rámci akcie nakúpiť tiež špičkové stolné meracie prístroje Thermo Scientifi c Orion. 

Do jesennej zľavy boli vybrané dve sady pH metrov, na ktoré bude poskytnutá zľava 20 % z cenníkových 

cien s platnosťou do konca roka 2013.

Tieto prístroje sú vhodné a určené hlav-

ne do terénu, pretože sa pohodlne vojdú 

do vrecka, sú ľahké, vodotesné a majú dlhú 

výdrž na batérie. Vyberať je možné medzi 

jednoparametrovými alebo univerzálnejší-

mi prístrojmi pre meranie viacerých para-

metrov naraz. Pre jesennú akciu ponúkame 

niekoľko testerov pH s rôznym stupňom 

funkčnej výbavy a dva prístroje pre me-

ranie pH a vodivosti. V stručnosti si ich tu 

predstavíme a podrobnejšie informácie po-

skytneme na požiadanie alebo ich nájdete 

v našom hlavnom katalógu.

Tužkový pH meter EcoTestr 1 je najjed-

noduchší prístroj pre rýchle meranie pH, je 

vodotesný, nemá čidlo teploty a teda bez 

teplotnej kompenzácie. Meria s citlivosťou 

0.1 pH, kalibrácia je jednobodová. Elektró-

da nie je vymeniteľná. pH meter pHTestr 2 

je vybavenejšou verziou predchádzajúce-

ho, základné parametre sú zhodné, naviac 

má trojbodovú kalibráciu a zabudované 

teplotné čidlo pre kompenzáciu teploty, 

meranú teplotu však nezobrazuje na disp-

leji. Tužkový pH meter pHTestr 20 patrí už 

Stolné pH metre radu Star A sú určené 

pre presné laboratórne merania. Prístroje 

sú odolné voči striekajúcej vode a pomerne 

neštandardná je možnosť, v prípade potre-

by, pripevniť ich aj na stenu. Napájanie je 

pomocou sieťového adaptéra alebo sa dajú 

prevádzkovať na batérie. Rad Star A2xx sú 

prístroje s vysokou presnosťou, grafickým 

podsvieteným LCD displejom, internou pa-

mäťou až pre 2000 záznamov a s možnos-

ťou exportu dát pomocou RS232 alebo USB 

rozhrania. Kalibrácia je až 5 bodová, samo-

zrejmosťou je funkcia AUTO-READ™. K prí-

stroju je možné priamo pripojiť miešaciu 

jednotku a zlepšiť tak homogenitu vzor-

ky pri meraní. Pripojovacie konektory pre 

elektródy sú typu BNC. Prístroje sa dodá-

vajú buď samotné so stojančekom a dr-

žiakom elektródy alebo v rôznych sadách, 

obsahujúcich vybrané elektródy, stojan-

ček a kalibračné a údržbové príslušenstvo. 

Tu uvedený model A211 SET je vybavený 

ROSS pH elektródou 8302BNUMD s teplot-

ným čidlom, model A214 obsahuje ROSS 

Ultra pH elektródu 8102BNUWP, samostat-

né teplotné čidlo a miešaciu sondu.

do vyššieho radu prístrojov, je 

vodotesný, meria s citlivosťou 

0.01 pH, má teplotnú kom-

penzáciu bez zobrazenia tep-

loty na displeji, trojbodovú 

kalibráciu a bezúdržbovú vy-

meniteľnú elektródu. pHTes-

tr 30 sa od predchádzajúceho 

líši len zobrazovaním mera-

nej teploty na displeji, ostat-

né parametre a vlastnosti sú 

rovnaké. Dva akciové prístro-

je z radu viacparametrových 

zastupuje model PCTestr 35, 

ktorý meria pH, vodivosť v rozsahu 0 až 20.00 ms a teplotu. Je vodotesný, má teplotnú 

kompenzáciu, viacbodovú kalibráciu a vymeniteľnú pH elektródu. Tužkový multimeter 

PCSTestr 35 dokáže merať pH, vodivosť, TDS, salinitu a teplotu. Je opäť vodotesný, má 

teplotnú kompenzáciu a ďalšie vlastnosti zhodné ako predchádzajúci model.

25 %
ZĽAVA

Názov Kat. číslo Katalógová cena Cena po zľave
Tužkový pH meter EcoTestr 1 7312.0098 60,60 € 45,50 €
Tužkový pH meter pHTestr 2 7312.0100 71,00 € 53,30 €

Tužkový pH meter pHTestr 20 7333.0008 148,00 € 111,00 €
Tužkový pH meter pHTestr 30 7333.0010 159,00 € 120,00 €
Tužkový multimeter PCTestr 35 7642.0390 190,00 € 143,00 €
Tužkový multimeter PCSTestr 35 7642.0400 221,00 € 166,00 €

Základné technické údaje Star A211 Star A214
Rozsah / presnosť
pH -2,000 až 20,000 pH / ± 0,002 -2,000 až 20,000 pH / ± 0,002

RedOx ± 2000,0 mV / ± 0,2 ± 2000,0 mV / ± 0,2

Rozsah ISE - 0 to 19999

Jednotky ISE - ppm, M, mg/L, %, ppb

Teplota -5 ... 105 °C / ± 0,1

Pamäť 2000 hodnot

Kalibr. body pH až 5 až 5

Kalibr. body ISE - až 5

Názov Kat. číslo Katalógová cena Cena po zľave
pH meter Orion Star A211, SET 7336.1012 704,00 € 564,00 €
pH/ISE meter Orion Star A214, SET 7336.1014 1 224,00 € 980,00 €

20 %
ZĽAVA


