
Su Analiz Cihazları



SMART® Spectro Spektrofotometre
Kullanımı kolay çok fonksiyonlu bir spektrofotometredir. 80 kullanıma hazır programı ve 25 kullanıcı kalibrasyonlu program menusu mevcuttur. Kullanıcı 350-1000 nm arasında istediği dalga boyunda çalışabilir.

2020  & 2020  Bulanıklık Ölçer WE Wİ
Multi detektörler sayesinde uzun süreli satabil ve parlak ışık ve renk sorunlarını minimize eder. 0-4000 /  aralığında ölçüm yapar. Bütün bulanıklık ölçümleri NTU FNU5 saniyelik periyodlarla gönderilen sinyaller ile okunur. Tüm saha kullanımlarına uygundur.  Bulanıklık standart sıvıları cihaz ile beraber verilmektedir.

SMART 3 Kolorimetre
Kompakt 3 Kolorimetre sahada ve laboratuvar ortamında su analizi yapmak SMARTiçin idealdir. Kullanımı kolay yazılımı ile reaktif sistemler için 75 önceden programlanmış test faktörlerini analiz etmenizi sağlar. Reaksiyona örnek her zaman otomatik olarak birden fazla  optik sistemi seçilir ve test sonucu büyük, arkadan LEDaydınlatmalı ekranda gösterilir. Optimum dalga boyunda taranır. Ayrıca özel reaktif sistemleri ile analiz için 25 ek kalibrasyonlar kadar girme seçeneği vardır. Deney faktörleri değiştirerek test ihtiyaçlarını karşılamak için herhangi bir zamanda değiştirilebilir üç dizileri herhangi düzenlenebilir. 500 seferlik veri kaydetme hafızası 

LTC3000 Serisi  Bulanıklık, Renk ve Klor Ölçer
LTC3000 masa tipi bir cihazdır. Bulanıklık, renk ve klor ölçümlerini geniş aralık ve hassasiyette ölçer. Bulanıklık için  180.1 standardını, klor için  330.5 EPA EPAstandardını sağlar. Bulanıklık ölçümü 0-4,000  arasında, serbest klor ve toplam NTUklor ölçümü 0-10 ppm arasındadır. Cihaz 500 kadar ölçümü hafızasında tutabilir. 0,1,10  standart çözeltileri, 6 numune kabı ve 100'er serbest klor, toplam klor NTUölçüm tabletleri cihaz ile beraber verilir.

vardır.

Model 1200 Tek Test Cihazları
Model 1200 serileri, tek test yapacak şekilde geliştirilmiş kolorimetrik cihazlardır. Sahada taşımaya elverişli, pratik ve ekonomiktir. Amonyum, Brom, Klor, Klor Dioksit, Bakır, Florür, Demir, Magnezyum, Molibden, Nitrat, Ozon, Fosfat, Sülfat testlerine bakar.
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Model 1200 Tek Test Absorbans Cihazları
Bu cihazlar tek bir ayarlı dalga boyunda direk okuma yapabilirler. 2 numune hazne tipi mevcuttur. Numune alma kabı, tüpleri ile beraber çanta ile verilir.

Model 1200 Meter  For 1200-  MeterUDV
25 mm Numune Hazneli  10 mm Numune Hazneli
Uygun Dalga Boyları  Uygun Dalga Boyları
3627-420   3627-420-UDV
3627-460   3627-460-UDV
3627-510   3627-510-UDV
3627-530   3627-530-UDV
3627-570   3627-570-UDV
3627-605   3627-605-UDV

SALT TDS TEMP TRACER POKETESTER, ,   
Probe ucu su numunesine daldırılır daldırılmaz okuma sağlar. Sudaki sodyum klorür seviyesini 0 ile 999 ppm arası okur. Aynı zamanda sıcaklık değeri okuması da sağlar. 25 testi hafızasında tutma özelliği vardır. Özel kalibrasyon sıvısı ürün ile beraber çıkar.

PH TDS SALT COM TEM TRACER  . . .  Kit
Cihaz sodyum klorür seviyesini 0 ile 999 ppm arası, pH seviyesini 0 ile 14 arası,  TDSdeğerini 0 ile 9999 ppm arası ölçer. Aynı zamanda sıcaklık değerini de okur. 25 tane testi hafızasında saklayabilir. Cihaz ile beraber özel kalibrasyon çözelti ve tabletleri çıkar.

TCL PH ORP TRACER PH TRACER ORP TRACER POCKETESTER- -    &   &   
0.00 ile 9.99 ppm 0.01 ppm hassasiyet ile Toplam Klor okur. 0-14 pH aralığında 0.01 hassasiyet ile pH okuması gerçekleştirir. Orp okuma aralığı ise 999mV ve 4mV hassasiyetindedir.  Suyun rengi veya bulanıklığından okumalar etkilenmez. Otomatik kendinden kalibrasyonu vardır. 15 okumayı hafızasına kaydedebilir. Klor ve pH okumalarında sıcaklık değerini de gösterir. Cihaz hangi prob ucunun takılı olduğunu otomatik algılar. Otomatik kapanma, düşük batarya gösterimi vardır. 100 adet ölçüm 

Ürün Kodu  Ürün Adı
1740   KIT  TCL PH ORP TRACER- -  
1741   PH TRACER 
1742   ORP TRACER POCKETESTER  

tableti cihaz ile beraber çıkar.
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Waterlink Spin Lab
Bir yenilikçi , yeni laboratuvar cihazınız burada! WaterLink ® Spin fotometre tüm havuz ve spa sularını sizin için test yapacaktır. Sadece su ile bir benzersiz Spin reaktif diskini doldurmanız yeterlidir. Sonuçları çıktı olarak otomatikman alacaksınız. Sadece 60 saniye içinde tüm test sonuçları DataMate 10 yazılım aktarılır ve sonuçları görüntülenir. Diski çıkarın ve bir sonraki müşteri için hazırız. Bu çığır açan analiz yöntemi çok basit herkes bunu yapabilir! Her mühürlü reaktif diski test tam bir dizi çalıştırmak için gerekli reaktifi içerir. Ölçme ve hazırlanma derdi yoktur. Serbest Klor, Toplam Klor, pH, Alkalinite, Siyanürik Asit, Kalsiyum Sertliği, Bakır, Demir ve brom'a tek seferde bakar. Biguanid içinde ayrı bir ölçüm diski vardır.

Mobile Waterlink Spin 
Waterlink Spin Lab'dan en önemli farkı, bluetooth özelliği sayesinde sahada taşıma çantası ile akıllı telefon ve tabletler ile kullanılabilir. WaterLink ® Spin Mobile fotometre tüm havuz ve spa sularını sizin için test yapacaktır. Sadece su ile bir benzersiz Spin reaktif diskini doldurmanız yeterlidir. Sonuçları çıktı olarak otomatikmen alacaksınız. Sadece 60 saniye içinde tüm test sonuçları DataMate 10 yazılım aktarılır ve sonuçları görüntülenir. Diski çıkarın ve bir sonraki müşteri için hazırız. Bu çığır açan analiz yöntemi çok basit herkes bunu yapabilir! Her mühürlü reaktif diski test tam bir dizi çalıştırmak için gerekli reaktifi içerir. Ölçme ve hazırlanma derdi yoktur. Serbest Klor, Toplam Klor, pH, Alkalinite, Siyanürik Asit, Kalsiyum Sertliği, Bakır, Demir ve brom'a tek seferde bakar. Biguanid içinde ayrı bir ölçüm diski vardır.

WaterLink ® 3 Express Profesyonel Lab
Kompakt bir su geçirmez WaterLink ® 3 Express kolorimetre Serbest Klor, Toplam Klor, Brom, pH, Kalsiyum Sertlik, Alkalinite, Siyanürik Asit, Bakır gibi en önemli test faktörleri için birim doz küvet ( s) kullanarak ölçer. Bu yenilikçi kolorimetre kolay UDVkullanımlı testleri çalıştırmak için gerekli reaktif kesin miktarda folyo mühürlü  UDVküvetin içinde hazırdır. LaMotte kimyagerleri özellikle mevcut su laboratuvarlarında benzer hassasiyet istenen mağaza havuzu ve spa analizleri için Birim Doz Küvetleri  Bu hassas cihazın kullanımı basit, sadece her bir test için gerekli tüm reaktifleri içerir. Mühürlü şişelere önceden kalibre 3 mL pipet kullanarak havuz veya spa su numunesi ekleyin. Şişeleri, ters kolorimetre odasına yerleştirilir ve sonuçları anında hazırdır. 10 adet test faktörünü 4 dakikadan daha kısa sürede tamamlanabilir. Tamamlandığında, şişeleri dışarı atılır ve bir sonraki test başlatılır. Şişeler ve kimyasallar tek kullanımlık hazır olduğundan bir ön hazırlığa veya sonrasında temizlik işlemine ihtiyacınız yoktur.

( s) geliştirdi. UDV

ColorQ  11 TesTabs®PRO
ColorQ  11 TesTabs ® fotometre kiti doğrudan Serbest Klor, Toplam Klor, Brom, PROpH, Alkalinite, Kalsiyum Sertliği, Siyanürik Asit, Demir, Bakır, Biguanid ve Biguanid Şok olarak 11 adet havuz ve spa parametresine bakar. Fotometre kullanımı kolaydır ve her bir parametre için 100 adet tableti vardır. Kullanıcı folyonun arkasından bastırarak bir deney tüpü içine, bir adet tablet atar. Sadece sıvı reaktifi Biguanid testi için kullanılır ve 5 damla eklenmesi yeterlidir. ColorQ görsel hafif renk değişimleri belirlemek veya bu nedenle havuzun başında su analizi yaptırmayı, tablolar ile renk skalasını kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Kullanıcı dostu fotometre, reaktifler, Havuz Kullanım El Kitabı, Doygunluk İndeksi Hesaplama ve foto-şematik talimatları üç dil birden (İngilizce, İspanyolca, Fransızca) yerinde test için sağlam bir taşıma çantası içinde paketlenmiştir.
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DC 1500 HAVUZ SUYU ANALİZ CİHAZI
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QAC Test Papers
Test kâğıtları sayesinde  tipi kimyasalların okunmasında kullanılır.QACKullanışlı ve pratik plastik kabı vardır.

2951
2951HR

Ürün Kodu   Ölçüm Aralığı  Test Kağıdı Sayısı
50, 100, 200, 400 ppm 100 test

50 test200, 400, 600, 1000, 1500 ppm

Insta-  Bakır ve Demir Test Strip KitTEST
Bakır seviyesi 0-0.3-0.6-1.0-3.0 ppm , demir seviyesini 0, 0.3, 0.5, 1, 3, 5 ppm skalası ile 15 saniyede ölçmemize yarar. Bir kitte 25 ölçümlük test strip vardır. 

Perasetik Asit Test StripSudaki perasetik asit seviyesini hızlı ölçmeye yarayan test stripidir.

3000
3000LR

Ürün Kodu   Ölçüm Aralığı  Test Kağıdı Sayısı
0, 10, 20, 40, 160 ppm 50 test

50 test0, 5, 10, 20, 50 ppm
3000HR 0, 50, 100, 250, 500, 1000 ppm 50 test

Klor Dioksit Test Strip
Sudaki klor dioksit seviyesini hızlı ölçmeye yarayan test stripidir. 0-10-25-50-100-250-500 skalası vardır. Bir kutuda 50 strip vardır

INSTA TEST- ® 6 Plus 
Serbest Klor, Brom, Toplam Klor, Alkalinite, pH, Toplam Sertlik, Siyanürik AsitInsta-  6 Plus'ta havuz ve spa stripi sırasıyla Serbest Klor 0-10 ppm aralığında, TESTToplam Klor 0-10 ppm aralığında, Brom 0-20 ppm aralığında, Toplam Alkalinite 0-240 ppm aralığında, pH 6.2-9.0 aralığında, Siyanürik Asit 0-250 ppm aralığında, Toplam Sertlik 0-800 ppm aralığında ölçüm yapmaktadır. Bu strip suya daldırıp çıkartarak anında sonuç verir. Ambalaj  ışınlarına karşı koruma, su geçirmezlik sağlar. UVInsta-  6 Plus stripleri bu bütün altı parametreyi ölçerek havuz suyunda harika TESTdengeyi yakalamanıza yardımcı olur. Bir Insta - Test 6 Plus ambalajının içinde 50 adet strip vardır. Bu ürünün ambalajı ve etiketi İngilizce'dir.

5



INSTA TEST POOL- ® 4 Plus Serbest Klor, Alkalinite, pH, Siyanürik Asit 
Insta-   4 Plus havuzu stripi Serbest Kloru 0-10 ppm aralığında, Toplam TEST HAVUZUAlkaliniteyi 0-240 ppm aralığında, pH değerini 6,2-9,0 aralığında ve Siyanürik Asiti 0-250 ppm aralığında ölçer. Bu test stripi anında sonucu veren daldırıp okuma bandıdır. Insta-   4 Plus şerit kullanıcının en önemli test faktörleri TEST HAVUZUölçmesini sağlayan ideal bir havuz bandıdır. Nem ve  ışınlarından şeritler koruyan UVaçılır kapanır bir kapaklı ambalajı mevcuttur. Bir kutuda 50 adet strip vardır.

MPS OUT  Test Kit
Serbest klor, toplam klor, pH ve en önemlisi  mono potasyum persülfat varlığı ve bundan kaynaklanan  tablet okuma hatalarını giderir.DPD

DPD DPD1, 3 ve Phenol Red TabletlerReaktif tablet için yenilikçi bir folyo ambalaj tanıttı. Bu önemli ambalaj geliştirmeye ek olarak da yeni formülü ile tabletin suda çözünmesi iyileştirildi. Ambalajı sayesinde 3 yıla kadar haplar raf ömrünü korumaktadır.
Tablet  50  100 1000
Chlorine  1 DPD RAPID
Chlorine  3 DPD RAPID
Chlorine  4 DPD RAPID
pH (Phenol Red)
Alk Test
Cyanuric Acid
Calcium Hardness
MPS OUT-  (Monopersulfate Eliminator)
Phosphate, low range

-
-

6899A-H
-

3920A-H
6994A-H
6846A-H
6911-H
6336-H

-
-

6899A-J
-

3920A-J
6994A-J
6846A-J
6911-J
6336-J

6999A-M
6905A-M

68995A-M
6915A-M
3920A-M
6994A-M
6846A-M

-
-

Hotel  Serbest Klor & pH Haplı Test Kiti
Hotel Kiti kullanıcıya Serbest Klor 0,00 – 1,00 ppm arası ve 1,00-6,00 arası skalası ile ve pH 6.8-8.2 arasında ölçmesini sağlar. Kit 50 Serbest Klor (  # 1Rapid) DPDTesTabs ® , 50 pH TesTabs ®  ve kullanım talimatı ile plastik kapaklı kutuda ambalajlanmıştır.  Hassas ölçümü ile hem içme kullanım suyunda hem de yüzme havuzlarında kullanıma uygundur. 

6



AS SU SU TEKNOLOJİLERİ-   
   MADEN KİMYA SANAYİ

. . .  TİC LTD ŞTİ

Merkez Ofis
Telefon :  Fax :  +90 312 395 22 00      +90 312 395 99 93 İvedik  1400 Sk. No:6 Ostim - Yenimahalle /        Adres : OSB ANKARA

Depo
 İvedik  1400 Sk. No:15 Ostim - Yenimahalle /        Adres : OSB ANKARA

www. .com      info@ .comas-su as-su


