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MERACIE PRÍSTROJE

Analyzátor QUANTOFIX® Relax
• ideálny pomocník pre objektívne čítanie 

testovacích prúžkov
• oveľa väčšia presnosť ako vizuálnym 

porovnávaním podľa farebnej škály
• jednoduché a komfortné ovládanie, iden-

tifikácia vzorky pre lepšiu dokumentáciu
• pamäť pre 200 meraní so správou name-

raných údajov, grafický dotykový displej
• uloženie až piatich najčastejšie používa-

ných testov pre rýchly prístup k nim
• zabudovaná tlačiareň, rozhranie USB a RS232 pre pripojenie k PC

Stolné pH metre SI Analytics
• moderné prístroje na 

presné laboratórne merania 
s čistým dizajnom a jedno-
duchým ovládaním

• pre použitie s klasickými 
pH (Redox, ISE) sondami 
s konektorom DIN (s reduk-
ciou aj BNC)

Lab 855
• základný prístroj s nepod-

svieteným LCD displejom
• 1 až 3 bodová automa-

tická kalibrácia a funkcia 
Auto-read, pre stabilné 
a reprodukovateľné 
výsledky

• automatická alebo manuálna 
teplotná kompenzácia

• napájanie sieťovým adapté-
rom alebo batériami

Lab 865
• prístroj s podsvieteným 

grafickým čiernobielym 
displejom

• 1 až 5 bodová automatická 
kalibrácia a funkcia Auto-re-
ad, pre stabilné a reproduko-
vateľné výsledky

• pamäť na 10 kalibračných 
záznamov, automatická alebo 
manuálna teplotná kompenzácia

• CMC (kontrola a indikácia, či je meraná hodnota v rozsahu, na ktorý bol prístroj 
kalibrovaný)

• pamäť až na 500 manuálnych a 5000 automatických záznamov meraní (podľa 
GLP protokolu)

• výstup dát cez Mini USB-B rozhranie, export dát v *.csv formáte
• napájanie sieťovým adaptérom alebo batériami

Technické údaje
Interná pamäť 200 záznamov vrátane ID prúžku

Rozhranie
USB a RS232, PS/2 port pre klávesnicu alebo 
skener čiarových kódov

Rozmery 20 × 16 × 7.5 cm
Hmotnosť 710 g (bez batérií a zdroja)
Napájanie 110-240 V alebo 6 × AA batérie
Kalibrácia automatická
Kapacita merania až 50 prúžkov za hodinu

Názov Kat.číslo Cena za kus

Tester QUANTOFIX® Relax 7305.0600 627,00 €

TRVALO ZNÍŽENÁ CENA!
ZĽAVA 10%

Technické údaje Lab 855 Lab 865
pH  -2,0 ... +20,0 / ±0,1  -2,0 ... +20,0 / ±0,1

 -2,00 ... +20,00 / ±0,01  -2,00 ... +20,00 / ±0,01
 -2,000 ... +19,999 / 

±0,005
 -2,000 ... +19,999 / 

±0,005
mV  ±1200.0  / ±0,3  ±1200.0  / ±0,3

 ±2000  / ±1  ±2500  / ±1
Teplota  -5,0 ... +105,0°C / ±0,1 K  -5,0 ... +105,0°C / ±0,1 K

Tepl. kompenzácia
auto (tepl.čidlo alebo 
elektróda s čidlom)

auto (tepl.čidlo alebo 
elektróda s čidlom)

Podrobnejšie údaje a príslušenstvo nájdete v našom katalógu alebo ich poskytneme 
na vyžiadanie.

Názov Kat.číslo Katalóg. 
cena

Akciová  
cena

Lab 855, len prístroj s napáj. adaptérom 
a statívom

7363.5000 619,00 € 557,00 €

Lab 855, s elektródou BlueLine 14, 
napáj. adaptérom, statívom a puframi

7363.5002 822,00 € 740,00 €

Lab 865, len prístroj s napáj. adaptérom 
a statívom

7363.5004 878,00 € 790,00 €

Lab 865, s elektródou BlueLine 14, 
napáj. adaptérom, statívom a puframi

7363.5006 1 080,00 € 972,00 €

• Akcia platí na objednávky prijaté do 30. 6. 2018

SERVIS

• záručné a pozáručné opravy
• poradenstvo
• inštalácia prístrojov
• kalibrácia a validácia prístrojov
• možnosť servisnej zmluvy
• kvalifikovaní školení technici
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