
 

Obj. číslo K - TEST, s.r.o.    Cenník meracích prístrojov testo platný od 1. 1. 2014 € bez DPH

 

 TESTO 230 - presný prevádzkový pH meter a teplomer

 

0560 2304 testo 230  - pH meter (0...14 pH), teplomer (-50...+150 °C), redox +-1999 mV 346,5

 

 Snímače pH, pH / teploty a redox potenciálu

0650 2063 pH- Typ 01, univerzálna, PVC,do +60 °C, d=12 mm, l=120 mm 95,7

0650 1623 pH- Typ 05 , špeciál., rýchla, PVC, so sním. teploty, 0...+60°C, d=12 mm, l=135 mm                                     218,9

0650 0245 pH- Typ 13 - masívna vpichovacia s káblom do mäsa, do+40(60)°C, plastové sklo 215,6

0650 2064 pH -Typ 14 - nezničiteľná plastická elektróda s teplotným senzorom, s gelom 184,8

 

 

 Snímače teploty

0613 2211 Potravinový nerezový (IP67), l=125 mm,d=4/3 mm,T99=8 s, kábel 1,5 m/80 °C 115,5

0613 2411 Vpichovací robustný so špec. rúčkou, l=115 mm, d= 5 mm, T99=7 s, kábel 1,5 m 112,2

 

 Príslušenstvo

0554 2318 Uskladňovací roztok pre sondu typu  03 29,7

0554 2650 Olej pre tester oleja 100 ml 12,1

0554 2651 Olej pre tester oleja 3x100 ml - SET 33

 

 Kalibračné certifikáty ISO na pH pufre

 Kalibračné certifikáty ISO na pH pufre alebo pH prístroje 

0520 0007 ISO Certifikát pre jeden testo - DIN pH puffer 4 pH, 7 pH a 10 pH pri 25 °C 33

0520 0037 ISO Certifikát pre pH prístroj a 3 pH hodnoty v meracom rozsahu 179,3

 2; 4; 7; 9; 11 pH

 

 ISO kalibračný certifikát pre prístroj a snímač teploty

 Ponorné/vpichovacie/vzduchové snímače

0520 0001 Štandardný kalibračný certifikát  ( -18, 0, +60 °C), ponorný/vzduchový snímač 95,37

0520 0021 Štandardný kalibračný certifikát ( 0, +150, +300 °C), ponorný/vzduchový 121,22

0520 0031 Štandardný kalibračný certifikát ( 0, +300, +600 °C), ponorný/vzduchový 121,22

0520 0181 Štandardný kalibračný certifikát  ( -8, 0, +40 °C), ponorný/vzduchový snímač 95,37

0520 0040 Štandardný kalibračný certifikát  ( -18, +5, +65 °C), ponorný/vzduchový snímač 95,37

0520 0041 Štandardný kalibračný certifikát ( -18, 0 °C), ponornývzduchový snímač 72

0520 0042 Štandardný kalibračný certifikát ( 0, +60 °C), ponornývzduchový snímač 72

0520 0043 Štandardný kalibračný certifikát ( -18, +60 °C), ponornývzduchový snímač 72

0520 0061 Štandardný kalibračný certifikát ( -18 °C), ponornývzduchový snímač 50,49

0520 0062 Štandardný kalibračný certifikát ( 0 °C), ponornývzduchový snímač 50,49

0520 0063 Štandardný kalibračný certifikát (60 °C), ponornývzduchový snímač 50,49

0520 0142 Špeciálny kal. certifikát, -40/0/+100/+200/+300°C 331,6

 

 

 Ak sa prístroj posiela na kalibráciu, dopravné náklady sú účtované zvlášť! 

 

 Odporúčané zostavy

 

0563 2305 pH Set 1 "Univerzálny" 496,1



 Testo 230, batéria, držiak sondy 2x,puffer sada pH 4,7,

 univerzálna sonda Typ 04, manuál, kufrík

 


