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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Univerzálne nástavce pre ohrevné dosky 
a magnetické miešadlá

Digitálna byreta Brand Titrette®

Hliníkové ohrevné bloky sú bezpečnou, ekologickou a ekonomickou alternatívou k olejovým kúpeľom alebo 
ohrevným hniezdam. Sú vhodné pre ohrev reakčných nádob v laboratórnom až poloprevádzkovom meradle.

Komfortná, elektronická a  presná náhrada klasickej sklenenej byrety 
triedy A  nie je nemožná. Dokazuje to úspešný prístroj značky Brand, 
ktorý vám tu ponúkneme. A  opäť za zvýhodnené ceny, platné do konca 
októbra 2016.

• náhrada klasického vodného, olejového alebo pieskového kúpeľa
• jednoduchosť a univerzálnosť spolu s priaznivou cenou
• dá sa použiť na každú ohrevnú dosku alebo miešadlo s ohrevom
• otvor pre vloženie teplotného čidla
• bezpečnosť a čistota pri práci (nie je nutná práca napr. s horúcim olejom)
• zníženie nákladov, pretože nie je použité ohrevné médium (olej, voda)
• úspora času a energie
• rýchly ohrev v porovnaní s klasickým kúpeľom
• možnosť zákazkovej výroby nástavcov na neštandardné nádoby

• digitálna byreta triedy presnosti A
• zreteľný a dobre čitateľný displej
• rozlíšenie nastaviteľné 0.01 alebo 0.001 ml (0.002 ml pri byrete s objemom 50 ml)
• pri objemoch nad 20 ml automatické prepnutie na rozlíšenie 0.01 ml
• vysoko chemicky odolné materiály, prichádzajúce do styku s titračným činidlom
• pohyb piesta vo vnútri tela byrety pre väčšiu stabilitu a príjemnejšiu prácu s byretou
• okienko na kontrolu činidla vo valci, zafarbené okienka pre ochranu svetlocitlivých činidiel
• titračná špička nastaviteľná v horizontálnej i vertikálnej rovine
• ventil Safety Prime pre ľahké odvzdušnenie systému bez straty činidla
• nastaviteľné automatické vypnutie byrety v rozmedzí 1 - 30 minút nečinnosti
• automatická kontrola dát kalibrácie v režime GLP
• k dispozícii vo verzii s výstupom RS 232 pre prenos dát na počítač (softvér súčasťou dodávky)

Názov Kat.číslo Cena za kus
Ohrevný blok 25 ml (Lenz) 6112.0002 50,40 €
Ohrevný blok 25 ml hruškovitá/10 ml (Lenz) 6112.0004 50,40 €
Ohrevný blok 50 ml (Lenz, Glasco, Simax, Schott) 6112.0006 60,00 €
Ohrevný blok 100 ml (Lenz, Glasco, Simax, Schott) 6112.0008 84,90 €
Ohrevný blok 250 ml (Lenz, Simax) 6112.0010 109,00 €
Ohrevný blok 500 ml (Glasco, Simax, Schott) 6112.0012 146,00 €
Ohrevný blok 1000 ml (Lenz, Glasco, Simax, Schott) 6112.0014 194,00 €
Ohrevný blok 2000 ml (Lenz, Glasco, Simax, Schott) 6112.0016 288,00 €
Ohrevný blok 3000 ml (Schott) 6112.0018 398,00 €
Ohrevný blok 4000 ml (Simax) 6112.0020 609,00 €

Nástavce boli testované pre okrúhle banky výrobcov, uvedených v názve tovaru. 
Banky iných výrobcov nemusia byť rozmerové vhodné!

Ďalšie informácie, technické údaje a príslušenstvo nájdete v našom katalógu na strane 316.

Názov Kat.číslo Katalóg.cena Cena po 
zľave

Byreta BRAND Titrette® 10 ml 4040.1050 671,00 € 537,00 €
Byreta BRAND Titrette® 25 ml 4040.1060 671,00 € 537,00 €
Byreta BRAND Titrette® 50 ml 4040.1065 671,00 € 537,00 €

Byreta BRAND Titrette® 10 ml, RS 232 4040.1068 866,00 € 693,00 €
Byreta BRAND Titrette® 25 ml, RS 232 4040.1070 866,00 € 693,00 €
Byreta BRAND Titrette® 50 ml, RS 232 4040.1075 866,00 € 693,00 €
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