Analisador paralelo portátil (PPA) SL1000
Produto n.º:

LPV443.99.10002
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Contacte-nos

Testes de qualidade da água. Simplicidade impressionante.
O analisador paralelo portátil (PPA) Hach SL1000 realiza os mesmos testes com menos de metade dos passos manuais. Obtenha resultados de
elevada precisão com menos espaço para erros numa fração de tempo. Teste simultâneo até seis parâmetros.
Menos variações
Evite a realização de passos manuais que podem introduzir variações, mesmo por parte de técnicos experientes. O controlo interno da
temperatura e a automação tornam todo o processo consistente e repetível, ao serem aplicados os mesmos processos e reagentes dos actuais
métodos Hach.
Menos complicações
Um único equipamento que combina testes colorimétricos e electroquímicos num kit de utilização no terreno que necessita de menos
acessórios volumosos. Sem utilização de saquetas de pó nem frascos de vidro. É no interior do Chemkey que se encontram todos os processos e
produtos químicos.
Testes mais rápidos
Efectue, em simultâneo, até seis medições, sendo quatro colorimétricas e duas por sonda, e conclua a totalidade do conjunto de teste em 25%
do tempo. Conclua mais testes no local, obtenha mais rapidamente os resultados de que necessita e visite mais locais por turno.
Tecnologia Chemkey
Os reagentes Chemkey contêm os mesmos produtos químicos e executam os mesmos passos do processo em que confia há décadas, sendo
agora fornecidos numa unidade simples e autónoma. Aprovação EPA para comunicação das análises de Cloro Livre e Total em aplicações de
água potável.

Especificações
Certificações:

Em conformidade com a CE

Classe de proteção:

III

Condições de armazenamento:

-20 - 60 °C /humidade relativa máxima de 85% (sem condensação)

Conteúdos:

Medidor SL1000, mala de transporte, 1 copo de amostras para o equipamento, 2 copos amostras
para eléctrodos, bateria recarregável, carregador de bateria, alça de mão, manual do equipamento e
cabo USB.

Detector:

Fotodíodo de silicone

Garantia:

2 anos

Inclui:

SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable
battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable

Instrument Bundle:

SL1000 - PPA Portable Parallel Analyser- Portable Colorimeter with USB

Interfaces (opção):

Mini USB

Lamp Type:

Díodo emissor de luz (LED)

Modo de medição:

Transmitância (%), absorvância (abs) e concentração (Conc)

Peso:

1,2 kg

Pilhas/baterias requeridas:

Bateria recarregável de iões de lítio

Protecção da estrutura:

IP64

Region:

EU

Temperatura de funcionamento:

5 - 50 °C /humidade relativa máxima de 85% (sem condensação

Vida útil da bateria:

>200 testes de reactivos Chemkey por carga completa da batería

Conteúdos
Medidor SL1000, mala de transporte, 1 copo de amostras para o equipamento, 2 copos amostras para eléctrodos, bateria recarregável,
carregador de bateria, alça de mão, manual do equipamento e cabo USB.
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