
MERANIE VODIVOSTI A TEPLOTY

Obj. číslo K - TEST, s.r.o.    Cenník meracích prístrojov testo platný od 1. 1. 2010 € bez DPH

TESTO 240 - presný prevádzkový konduktometer a teplomer

0563.2405 SET testo 240 - 1   "univerzálna" zostava do 200 mS/cm pri 0...+60 °C, -50...+150 °C 664,7 

0563.2406 SET testo 240 - 2  "precízna" zostava do 300 mS/cm pri 0...+60 °C,50...+150 °C 755,6 

0560.2404 testo 240 - ručný prístroj 525,6 

Snímače vodivosti a teploty

0650.3023 Vodivostná sonda Typ 07 mS  do 200 mS/cm pri 0...+60 °C, l=130 mm, d=20 mm 228,9 

0650.3024 Vodiv. sonda Typ 10 mS presná  do 300 mS/cm pri 0...+60 °C,l=130 mm, d=20 mm 312,8 

0613.1212 Vpichovací snímač vodotesný,(NTC), l=115 mm, d=5 mm, T99=10 s 65,6 

0613.2211 Potravinový nerezový (IP67), l=125 mm,d=4/3 mm,T99=8 s, kábel 1,5 m/80 °C 109,3 

0613.1912 Vodotesný povrchový,L=115 mm,d=5 mm 75,9 

Príslušenstvo

0554.2334 Vodivostný normál-roztok 1413 mS/cm, 0.01 mol/l Kcl                                    17,3 

0516.0230 Kufrík pre Testo 240 55,2 

Kalibračné certifikáty pre vodivosť

0520.0019 Štandardný pri 1,413 mS/cm a pri +25 °C 34,5 0520.0019 Štandardný pri 1,413 mS/cm a pri 25 C 34,5 

Kalibračné certifikáty na teplotu ( prístroj - snímač)

0520.0001 Štandardný kalibračný certifikát  ( -18, 0, +60 °C), ponorný snímač 95,5 

0520.0049 Kalibračný certifikát pre 3 vodivostné hodnoty v meracom rozsahu 178,3 

5; 15; 100; 1413 mikroS; 100 mS

0520.0101 Špeciálny kalibračný certifikát, kalibr.body voliteľné ľubovoľne od -196 do +1300 °C 74,8 

vzduchový a ponorný snímač, + cena pre každý merací bod 40,0 

0520.0201 DKD Kalibračný certifikát , kalibračné body voliteľné v rozsahu od -196 do +1000 °C 195,5 

snímač vzduchu a ponorný snímač, + cena pre každý merací bod 63,2 

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

Odporúčané zostavy

0563.2405 testo 240 - 1 664,7 

Testo 240, batéria, držiak sondy 2x, sonda Typ 07 mS,

manuál, kufrík

0563.2406 testo 240 - 2  755,6 

Testo 240, batéria, držiak sondy 2x, sonda Typ 10 mS,

manuál, kufrík


