7-001
RONCSOLÓ BLOKKOK ÉS TARTOZÉKOK

VELP

Automatikus roncsoló blokkok
Kompakt felépítésű automatikus roncsoló blokk Kjeldahl módszer szerinti nitrogén meghatározáshoz 8, 12 vagy 20 férőhellyel.
automatikus lift
rozsdamentes acél roncsoló cső tartó komplett elszívó egységgel
memória 54 egyenként max. 4 lépcsőből álló fűtési program számára
hőmérsékleti tartomány max. 450°C és 1°C-os lépésekben programozható
hőmérsékleti pontosság: ±0,5°C
időzítés 1-től 999 percig
mikroprocesszoros vezérlés LCD grafikus képernyővel
rendkívül alacsony energia felhasználás
USB adatcsatlakozó
Rendelési kód Típus
10 832 2008 DKL 8
10 832 2012 DKL 12
10 832 2020 DKL 20
46 951 1080

Méret (mm)
Súly (kg) Teljesítmény felvétel (W)
210x690x540
20
1150
266x690x540
24
1500
322x690x584
31
2300
Roncsoló cső Ø42 x 300 mm

JP típusú recirkulációs vízpumpa,
A Kjeldahl, vagy hasonló feltárásoknál képződő agresszív mérgező gázok leszívásához és leválasztásához, átmosásához. Működése hasonló az egyszerű (ám vízpazarló) csapra szerelhető vízsugárszivattyúéhoz. Itt a tankban a vizet egy elektromos pumpa keringeti teljesen zárt rendszerben, amely így jelentős vízmegtakarítást eredményez. A készülék kiváló minőségű műanyag burkolata jól, ellenáll a
savgőzös környezetnek.
Műszaki adatok:
Keringetési sebesség: 35 liter/perc
Teljesítmény felvétel: 160 W
Méret, súly: 250x400x370 mm, 8,4 kg
SMS gázmosó egység
A roncsoló blokk és az elszívó recirkulációs pumpa közé kell bekötni ezt a gázátmosó egységet, amely a működése során képes megkötni a roncsoláskor keletkező
mérgező és korrozív gázokat gőzöket. Kíméli a pumpa egységet és alkalmazásával a környezeti szennyeződés teljes mértékben megakadályozható.
A működés három lépésben történik:
Kondenzálás az üveg hűtőegységben
Semlegesítés savval és lúggal
Elnyelés, szagmegkötés aktív szénen keresztül (opcionális)
Köszönhetően a nagy érintkezési felületnek a gáz és a folyadék között a készülék
megakadályozza a veszélyes anyagok kikerülését a környezetbe vagy a laboratórium légterébe.
Műszaki adatok:
Tartószerkezet anyaga: epoxy festésű rozsdamentes acél
Méretek:: 300 x 500 x 190 mm
Súly: 3,5 kg
Rendelési kód
10 832 0198
10 832 0199
10 832 1164
10 832 1165

Megnevezés
JP típusú recirkulációs vízpumpa
SMS gázmosó egység
Aktív szén töltet, 10 db/csomag
Szűrő az aktív szénhez

7-002
VÍZGŐZ DESZTILLÁLÓK
A Velp cég vízgőz desztilláló rendszerei sokoldalúan alkalmazhatók: nitrát, nitrit,
ammónium, Kjeldahl feltárás utáni minták, illékony savak, kéndioxid, etanol,
formaldehid és fenolok meghatározásához.
Főbb alkalmazási területek: élelmiszeripar, takarmány előállítás, élvezeti cikk
gyártás (sör, bor, likőrök, égetett szeszek), kozmetika, mosószergyártás, környezeti minták (növények, víz talaj, szennyvíziszap) és biogáz elemzések.
Általános jellemzők:
Nagy ellenálló képességű technopolimer készülékház és alacsony hűtővíz felhasználás (0,5 liter/perctől). Kivételesen takarékos készülékek - TEMS technológia:
Time saving
gyors és gyakori vizsgálatok: nincs felfűtési idő veszteség a minták mérése között.
Energy saving a hűtővíz fogyasztás mindössze 0,5 liter/perc mennyiségtől indul: a belső rész egységek kiváló szigetelésének köszönhetően.
Money saving jelentős költség csökkentés: redukált energia felhasználás.
Space saving
az extrém kompakt felépítés jelentős hely megtakarítást eredményez a labor asztalon.
A formatervezett nagy ellenálló képességű techno polimerből készült készülékház
gyakorlatilag rozsdamentes, a rendszer masszív felépítésű részei a gőzgenerátor
(szabadalmaztatott), titánium kondenzor és techno polimer fej biztosítják a kiváló
tartósságot és a precíz meghatározásokat a nitrogén analízis során.
A készülék szállítása azonnali használatra készállapotba történik roncsoló csővel,
csőfogóval, gyűjtő lombikkal és be- és kimenő csövekkel.
UDK 129 - belépő szintű desztilláló
Egyszerű, manuális kezelésű készülék alacsony mintaszámhoz. Digitális kijelző,
beállítható desztillálási idő, automatikus NaOH hozzáadás.
UDK 139 - a megbízható félautomata desztilláló
A készülék 3.5"-os színes érintő képernyővel rendelkezik, a desztillálás során automatikus a nátrium-hidroxid és víz hozzáadása, előprogramozott műveletek és
reakció idők. Beállítható gőzteljesítmény a 10-100% tartományban és megfelelő
csövezés a minta maradék eltávolításához. A beépített precíz pumpák biztosítják a
reagensek állandó pontos adagolását. Tárolható programok száma: 10.
UDK 149 - automata desztilláló egység külső titráló készülékkel
Komfortosan felszerelt modell, sokoldalú programozhatósági lehetőséggel a mindennapok rutin munkájához. Automatikus NaOH. H3BO3 és víz hozzáadás valamint automatikus titráló edény átmosás. Tárolható programok száma: 20. Csatlakozások: Ethernet, 2x USB port, és RS232.
UDK 159 - automata desztilláló beépített titráló rendszerrel
Rendkívül kényelmes kezelést biztosító felszereltség, amely teljesen automatikusan végzi a minta desztillálását és titrálását. A kezelés 6"-os színes érintőképernyőn keresztül történik. A memóriában 100 000 mérési eredmény kerülhet tárolásra. Standard beépített 25 ml-es bürettával, adagolási lépés 2μl. Reprodukáló
képesség: ±1%, kimutathatósági határ ±0,1mg.
A minta mérésének ideje kb. 4 perc titrálással együtt. A bórsav, NaOH és víz automatikusan kerül hozzáadásra, az analízis végeztével a titráló erdény automatikusan tisztításra kerül. Gőzteljesítmény szabályzás 10-100% tartományban.
Rendelési kód
10 832 0129
10 832 0139
10 832 0149
10 832 0159

Leírás
Velp UDK 129 manuális vízgőz desztilláló egység
Velp UDK 139 félautomata vízgőz desztilláló egység
Velp UDK 149 automata desztilláló külső titrálóval
Velp UDK 159 automata desztilláló beépített titráló rendszerrel

VELP

7-003
RONCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK, DIGITÁLIS BÜRETTA
A SER 148 típusú automata extraháló készülékek alkalmazhatók anyagok szétválasztására, pl. zsírok kivonására szilárd vagy fél szilárd mintákból a Randall módszer szerint. A
működés fázisai: a minta bemerítése a forró oldószerbe, kioldás és az oldószer visszanyerése. E technikának a három fő előnye van a hagyományos Soxhlet roncsolással szemben:
ötször gyorsabb mint a Soxhlet roncsolás (forró oldószer szemben a hideg oldószerrel)
alacsony oldószer felhasználás (oldószer visszanyerés)
csökkenő vizsgálati költségek
Mindezek mellett az SER 148-as készülék biztosítja a kezelő telje biztonságát az IP 55
védettségi fokozat teljesítésével. Főbb alkalmazási területek: zsírmeghatározás az élelmiszer ipar és az állati eledel gyártásban, gumi és műanyagokban, minta előkészítés a környezet analitikában. Azonnal működő képes szállítási összeállítás: készülék, extrakciós
csészék (3/6), hővédő előlap, 1 doboz extrakciós hüvely (33x80 mm), tartó extrakciós
hüvelyhez, bevezető cső, viton és butil tömítések.
Rendelési kód
10 832 1483
10 832 1486

Megnevezés
SER 148/3, 3 férőhelyes automata extraháló
SER 148/6, 6 férőhelyes automata extraháló

A FIWE3 és FIWE6 típusú roncsoló készülékek a nyersrost meghatározáshoz nélkülözhetetlen eszközök. An következő módszerek követelményeit teljesítik: Wende, NDF, ADF,
ADL és Van Soest. Gyors analízis, megbízható eredmények és nagymértékű reprodukálhatóság, csak néhány fontos előnyei a készülékeknek.
Műszaki adatok:
Mintaszám:
3 illetve 6
Időzítés:
digitális, hangjelzés az analízis befejezésekor
Extrakció módja:
hideg és meleg extrakció
Minta mennyiség:
0,5-3 g
Minta eltávolítás:
levegő pumpával
Reagens adagolás:
perisztaltikus pumpa
Méretek:
530x390x620 illetve 760x390x620 mm
Súly:
35 illetve 46 kg
Rendelési kód
10 835 0200
10 835 0201

Megnevezés
FIWE 3, 3 férőhelyes félautomata nyersrost extraháló
FIWE 6, 6 férőhelyes félautomata nyersrost extraháló

A TITRONIC® universal készülék - mely egy nagy hatékonyságú digitális motoros
dugattyús büretta - nemcsak precíz és gyors, gombnyomásra történő adagolási művelet
végrehajtására képes, hanem manuális titrálás elvégzésére is. Könnyedén és egyszerűen
működtethetjük a tasztatúrán vagy a készülékhez kapcsolt kézi vezérlőegység, az „egér”
segítségével. A tetszőleges adagolási mennyiségek és a hét különböző adagolási sebesség
beállítási lehetőségén túlmenően a készülék időben szakaszos adagolásra is
programozható (beállítható várakozási idő 0.1 és 999.9 sec között lehet).
Minden manuális titrálás előtt végezhető előtitrálás tetszőlegesen előre beállított
mennyiséggel a titrálási idő lerövidítésére.
Számítógépes vezérlés: a készülék két RS 232-es adat kimeneti csatlakozóval felszerelt,
melyen keresztül vezérelhető. A kettes soros csatlakozó segítségével max. 16 büretta
köthető „Daisy Chain” üzemmódba, ahol minden készülék önálló címzéssel és vezérléssel
rendelkezik. A Titronic universal nagyobb számítógép és Titrisoft által vezérelt rendszer
ideális külső adagoló és titráló bürettája.

Műszaki adatok:
Szabvány:
Külső kezelőszerv:
Beépített kezelőszerv:
RS-232-1
RS-232-2:

Felbontóképesség:
Adagolási pontosság:

Rendelési kód
74 271 2429
74 271 2437
74 272 1047
74 272 1088
ISO 8655-3
egér, 4 pólusú mini DIN csatlakozóval
fólia tasztatúra
egy irányú soros nyomtató vagy PC csatlakozás
„Daisy chain” csatlakozás

0,01 ml
0,1 %, a névleges értéktől való eltérés

Megnevezés
TITRONIC® universal Modul 1
TITRONIC® universal Modul 2 (TM 96 mágneses keverővel)
GL 45-ös feltét és 1 literes vegyszeres üveg
S 40-es feltét vegyszeres üveg
Kijelző:
Tétfogat kijelzés:
Adagolási térfogat:
Adagolási sebesség:
Töltési idő:
Inkrementáló térfogat:
Köztes várakozás:

69x39 mm-es 8 soros LCD háttér megvilágítással
0,01...999,9 ml
0,0...999,99 ml
0,01...100 ml/min (büretta mérettől függően)
30...999 s
0,01...999,99 ml
0,1...999,9 s

7-004
AUTOMATA TITRÁLÓ

SI ANALYTICS

A TitroLine 5000 egy automata titráló, mely egyesítése egy dugattyús bürettának
és pH/mV-mérő plusz egy nagy adag intelligenciának. Ez az intelligencia hajtja
végre a mérés a paraméterezését. Mindössze a „Start” gombot kell csupán megnyomni, s rövid időn belül rendelkezésre áll az eredmény a nagyméretű LCD kijelzőn. A készülékbe tíz mérési metodika került előre beprogramozásra különböző
alkalmazási területekre.
A választható üzemmódok:
Előre meghatározott végponti titrálás (EP)
Titrálás ekvivalencia pontig (Auto-EQ)
Manuális titrálás indikátorral
A tipikus alkalmazásokból:
Élelmiszerek sótartalmának meghatározása (sajt, szójaszósz, ketchup)
Teljes savtartalom borokban, üdítőitalokban
Savfok élesztőben
Nitrogén meghatározás Kjeldahl módszer szerint
Jodomertiás titrálások
Ivóvíz klorid tartalmának meghatározása, stb.
Figyelem! A fenti alkalmazások speciális tartozékok (elektróda, puffer stb.) lehetnek szükségesek, ezért kérjen ajánlatot az alkalmazás pontos megjelölésével! Az
alábbiakban feltüntetett összeállítások csak standard alkalmazásokhoz megfelelőek!
Precíz adagolási technológia
A DURAN® boroszilikát üvegből készített nagypontosságú üveghenger; a léptetőmotoros meghajtás és a nagy vegyi ellenálló képességű, nyomás biztos, motoros
kapcsolású szelep garantálja az abszolút pontosságot. A beépített UV sugárzás
ellen védett 20 ml-es adagolóegység automatikusan végzi a feltöltést.
Szenzorok, pufferoldatok
Ajánlott SI ANALYTICS gyártmányú elektróda használata. Alkalmazható
beépített hőmérsékletérzékelővel ellátott (Pt 1000) vagy anélküli elektróda és különálló mérő és vonatkoztatási elektróda is. Az elektródakalibrációt ún. kétpontos
meghatározással végezhetjük, az előre beprogramozott nyolc értékből választva.
A mérési eredmények dokumentálása
A készülék rendelkezik USB és RS 232 soros adatkimeneti csatlakozóval így a
mérés eredménye egy megfelelő nyomtatón azonnal rögzíthető (ajánlott a TZ
3460 típusú soros bemenetű nyomtató). Az eredmények utólagos kiértékelése,
vagy további feldolgozása, ill. tárolása érdekében erre az RS 232-es csatlakozóra
természetesen számítógépet is köthetünk.
Rendelési kód
Leírás
28 522 5780 TitroLine 5000/20 Modul 2, pH-elektródával és puffer szettel
28 522 5850 TitroLine 5000/20 Modul 3, redox-elektródával mV-titrálásokhoz
A készülékhez egyéb tartozékok a fejezet végén találhatók.

Műszaki adatok:
Szabvány:
Elektróda csatlakozás:
Hőmérséklet érzékelő:
Adatcsatlakozók:
Kézi vezérlés:
Adagoló henger:
Szelep:
Összekötő csövek:
Adagolási pontosság:
Adagolási térfogat:
Felbontóképesség:
Kijelző:
Mágneses keverő:

ISO 8655 6.rész
pH/mV bemenet 12 bites átalakítóval, DIN 19 262 vagy BNC és 1x4 mm-es csatlakozóval
Mérési tartomány: 0,00...14,00 pH / -1900…+1900 mV
Pt 1000 vagy NTC 30 mérőbemenet, 0…+100 Cº tartományban, 2x4 mm-es csatlakozó
1x USB A; 1x USB B; 2x RS-232C
4 pólusú DIN csatlakozón keresztül TZ 3680-as kezelővel
20 ml-es kalibrált DURAN® üvegből, UV védelemmel
Motoros meghajtású 3/2 –utas, PTFE/ETFE anyagból
FEP alapanyagú, UV védett
szisztematikus eltérés: kisebb mint 0,15 %, tévesztési hiba max.: 0,05%
0000,0001...9999,9999 ml
1/8.000
grafikus, színes TFT-display
TM 50

7-005
MOTOROS DIGITÁLIS BÜRETTA, KF TITRÁLÓ

SI ANALYTICS

A Titronic 500 készülék egy motoros digitális adagoló intelligens cserélhető
adagoló feltéttel, annak térfogatának és tartalmának (az oldat adatainak) automatikus felismerésével. A manuális adagolás és a rendkívül precíz adagolási feladatok végrehajtása mellett lehetséges oldatokat előállítani a bemérési
adatok felhasználásával. Egy analitikai mérleg csatlakoztatásával ez a feladat automatizálható. A Titronic 500 számítógépről teljes mértékben vezérelhető USB csatlakozón vagy az RS232-es soros vonalon keresztül. Lehetséges egyszerre 16 bürettát sorba kapcsolni egymás után és számítógépről
vezérelni őket (Daisy-Chain rendszer).
Műszaki adatok
Csatlakozás:
Keverő csatlakozás:
Tasztatúra:
Kijelző:
Adagolási térfogat:
Felbontóképesség:
Adagolási sebesség:
Feltöltési idő:
Feltét nagyságok:
Büretta felbontás:
Adagolási
pontosság:
Tápellátás:
Szabvány:
CEjelölés:

3 db USB (2db USB-A és 1db USB-B) / 2 db RS 232C
TM325 vagy felső keverő USB-A csatlakozón keresztül
Készülék tasztatúra vagy TZ 3880 vagy PC-tasztatúra (USB csatl.)
3,5"-os TFT grafikus display
0,01...999,9 ml
0,001 ml (feltét térfogat függő!)
Max, 100 ml/perc (50 ml-es feltéttel)
20-999 sec, szabadon beállítható (idő a henger térfogatra értendő)
5, 10, 20, vagy 50 ml
10 0000 lépés
Szisztematikus hiba 0,1-0,5 %, tévesztési hiba:0,05-0,07%
(feltét térfogattól függő) EN ISO 8655-3 szerint megadva
230V 50Hz
ISO 8655-6
EMV:2004/108/EG, biztonsági előírás: 2006/95

Rendelési kód
Típus
Leírás
alapkészülék
adagoló
feltét
és mágneses keverő nélkül
10 271 0200 T500
alapkészülék
mágneses
keverővel
de adagoló feltét nélkül
10 271 0210 T500-M1
alapkészülék
20ml-es
adagoló
feltéttel,
mágneses keverővel
10 271 0220 T500-M2/20
5 ml-es cserélhető adagoló feltét
10 271 0300 WA 05
10 ml-es cserélhető adagoló feltét
10 271 0310 WA 10
20 ml-es cserélhető adagoló feltét
10 271 0320 WA 20
50 ml-es cserélhető adagoló feltét
10 271 0350 WA 50

A TitroLine 7500 KF készülék egy új, kompakt rendkívül egyszerű kezelésű, intelligens automata Karl-Fischer titráló, adagoló feltét térfogatának és
tartalmának automatikus felismerésével. A nagyszámú interface segítségével
egyidejűleg csatlakoztatható a készülékhez nyomtató, mérleg és egyéb kiegészítő. A nagyfényerejű, kontraszt gazdag TFT display lehetővé teszi a
könnyű paraméterezést és a titrálási görbe nyomon követését. Az oldószer
beadagolás és a már titrált oldat eltávolítása gombnyomásra indítható.
A készülék szállítása komplett mérésre kész összeállításban, egy mikro dupla platina elektródával (de oldatok nélkül!) történik.
A műszaki adatok megegyeznek a fent bemutatott Titronic 500 paramétereivel, plusz a titráló rendelkezik egy dupla platina elektród bemenettel.
Software: A készülékben előre elkészített, de szabadon programozható metódusok találhatók mintatitráláshoz, vakérték és titráló oldat meghatározáshoz vízzel, standard oldattal vagy nátrium-tartaráttal. Összesen 50 metódus.
Lehetséges automatikus drift meghatározás és korrekció, a reakció idő beállítható. Statisztika funkciók: középérték, szórás és mérési bizonytalanság
számítás. A mérési jegyzőkönyv konfigurálható: rövid, standard vagy GLP.
Rendelési kód
10 271 0710
10 271 0720
10 271 0730
10 271 0410
10 271 0430

Leírás
TitroLine 7500 KF 05, 5 ml adagolófeltéttel
TitroLine 7500 KF 10, 10 ml adagolófeltéttel
TitroLine 7500 KF 20, 20 ml adagolófeltéttel
TZ 3835 mini USB tasztatúra
TZ 3860 kompakt nyomtató USB kábellel

7-006
AUTOMATA TITRÁLÓK
A TitroLine 6000 készülék a maga széles felhasználhatósági területével ideális
belépő darab az automata titrálók világába. Kiválóan alkalmazható pl. az élelmiszeriparban, ivó- és szennyvíz vizsgálatoknál és a környezetvédelemben. A készülék nagyfelbontása, pontos pH/mV mérése és Dead-stop mérőbemenete lehetővé
teszi nagy számú paraméter meghatározását a mintákból.
A legfontosabb jellemzők: kompakt felépítés, rendkívül egyszerű kezelés,
intelligens az adagoló feltét térfogatának és tartalmának automatikus felismerése. A nagyszámú interface segítségével egyidejűleg csatlakoztatható a
készülékhez nyomtató, mérleg és egyéb kiegészítő. A nagyfényerejű, kontraszt gazdag TFT display lehetővé teszi a könnyű paraméterezést és a titrálási görbe nyomon követését. A készülékben 15 metódus tárolható.
A választható üzemmódok:
Előre meghatározott végponti titrálás (2 EP) pH, mV és µA
Titrálás ekvivalencia pontig (Auto-EQ) dinamikus vagy lineáris lépésekben
Manuális titrálás, adagolás
A tipikus alkalmazásokból:
Élelmiszerek sótartalmának meghatározása (sajt, szójaszósz, ketchup)
Teljes savtartalom borokban, üdítőitalokban
Savfok élesztőben
Nitrogén meghatározás Kjeldahl módszer szerint
Jodomertiás titrálások
Ivóvíz klorid tartalmának meghatározása, stb.
Figyelem! A fenti alkalmazások speciális tartozékok (elektróda, puffer stb.) lehetnek szükségesek, ezért kérjen ajánlatot az alkalmazás pontos megjelölésével! Az
alábbiakban feltüntetett összeállítások csak standard alkalmazásokhoz megfelelőek!
A TitroLine 7000 készülék felépítése és tulajdonságai megegyeznek a 6000-es
típussal és a követkő plusz szolgáltatásokkal került kiegészítésre:
vezeték nélküli elektróda felismerés
2 EQ, két ekvivalencia pontig történő titrálás
pH-statikus titrálás (időben állandó pH érték tartása)
Tárolható metódusok száma: 50
Rendelési kód
10 271 0000
10 271 0100
10 271 0080
10 271 0170

Leírás
TitroLine 6000 M1, komplett, de elektróda nélkül
TitroLine 7000 M1, komplett, de elektróda nélkül
TitroLine 6000 M2/20, komplett 20 ml feltét, IL-pHT-A120MF elektróda
TitroLine 7000 M2/20, komplett 20 ml feltét, IL-pHT-A120MF elektróda

Az M1-es modul rendelése esetén kérjük megadni az adagoló feltét térfogatát (10, 20 vagy 50 ml),
valamint a kért elektróda típusát (ez függ az elvégzendő titrálás fajtájától).

Műszaki adatok:
Elektróda bemenet:
Dead-Stop bemenet:
Pt 1000-es bemenet:
Csatlakozás:
Keverő csatlakozás:
Tasztatúra:
Kijelző:
Adagolási térfogat:
Felbontóképesség:
Adagolási sebesség:
Feltöltési idő:
Feltét nagyságok:
Büretta felbontás:
Adagolási
pontosság:
Tápellátás:
Szabvány:
CEjelölés:

pH/mV bemenet DIN vagy BNC csatlakozással
µA bemenet 2x4 mm banándugó duplaplatina elektródához
hőmérséklet érzékelő Pt 1000-es, 2x4 mm banándugó
3 db USB (2db USB-A és 1db USB-B) / 2 db RS 232C
TM325 vagy felső keverő USB-A csatlakozón keresztül
Készülék tasztatúra vagy TZ 3880 vagy PC-tasztatúra (USB csatl.)
3,5"-os TFT grafikus display
0,01...999,9 ml
0,001 ml (feltét térfogat függő!)
Max, 100 ml/perc (50 ml-es feltéttel)
20-999 sec, szabadon beállítható (idő a henger térfogatra értendő)
5, 10, 20, vagy 50 ml
10 0000 lépés
Szisztematikus hiba 0,1-0,5 %, tévesztési hiba:0,05-0,07%
(feltét térfogattól függő) EN ISO 8655-3 szerint megadva
230V 50Hz
ISO 8655-6
EMV:2004/108/EG, biztonsági előírás: 2006/95
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A TitroLine KF készülék dobozában minden megtalálható, ami a minta Karl
-Fischer-módszer szerinti víztartalom meghatározásához szükséges. A mérőhely
összeállítása a következő: titráló, vegyszeres üvegek, TM KF titráló stand,
speciális titráló edény, mikro dupla platina-elektróda és egy kezdő készlet (6
fecskendő tűvel, septum és három ampulla víz standard). Mindez egy rendelési
szám alatt. A TitroLineKF kompakt felépítésű, egyszerű kezelésű, volumetrikus
Karl-Fischer titráló gyors és pontos víztartalom meghatározáshoz. A nagyméretű
LCD kijelző teszi kényelmessé a kezelést dialóg (párbeszéd) menü segítségével.
A készülékhez csatlakoztatható külső tasztatúrán keresztül könnyedén bevihetők
az alfanumerikus minta azonosítók és a mérleg adatok. Az oldószer beadagolása
és a titrált oldat kiszivattyúzása gombnyomásra történik.
A készülékbe előre mérési metodikák kerültek beprogramozásra: mintatitrálás, víz
titrálás, standard oldat titrálása, nátrium tartarát titrálás és vakérték meghatározás
oldószerhez vagy kemence alkalmazásához.
A mérési metodikákban az általában használatos titrálási paraméterek kerültek
beírásra gyárilag, de ezek igény szerint módosíthatók, átírhatók. Ha a mintának
várhatóan nagy a víztartalma az indításnál az előtitrálásban egy lépésben
adagolható meghatározott (beállítható) mennyiségű titráló oldat.
A mintát sok esetben fel kell oldani a titrálás előtt, ez az extrakciós idő alatt
történhet. A titrálás befejezésének paraméterezésekor válaszható a driftstop vagy
a hagyományos kikapcsolási idő. A beállítható kikapcsolási áram és a hozzátartozó
polarizációs-feszültség lehetővé teszi a bármely oldószerhez történő illesztést.
A mérési eredmények dokumentálása
A kijelzőn megjelenő mérési eredmény nyomtatón rögzíthető standard-, rövidvagy GLP-formátum szerint. A GLP-formátum tartalmazza a fogyást, a mérési
eredményt, statisztikát, a bemérés súlyát, a mérés idejét (dátum, óra, perc), minta
azonosítót, a felhasznált titráló oldat megnevezését, a vakértéket, a driftet, a
titrálás időtartamát, a használt mérési metodikát, a titrálás paramétereit, a
számítási képletet az értékekkel és egy szabad mezőt a kezelő számára.
Precíz adagolási technológia
A DURAN® boroszilikát üvegből készített nagypontosságú üveghenger; a léptetőmotoros meghajtás és a nagy vegyi ellenálló képességű, nyomás biztos, motoros
kapcsolású szelep garantálja az abszolút pontosságot. A beépített UV sugárzás
ellen védett 20 ml-es adagolóegység automatikusan végzi a feltöltést.
A készülék validálása
A QM rendszer keretén belül a mérési eredmények visszavezethetőségének rendkívül nagy szerepe van. A készülék által használt szoftver segítségével rutin
munka elkészíteni a különböző ellenőrző méréseket. A mérési metodika validálás
is lépésről lépésre megtalálható készülék applikációs könyvében.
Rendelési kód
74 271 2248

Leírás
TitroLine KF komplett

A készülékhez külön tartozékok a fejezet végén találhatók.

Műszaki adatok
Szabvány:
Elektróda csatlakozás:
RS 232-C csatlakozás:
Tasztatúra:
Adagoló henger:
Szelep:
Összekötő csövek:
Adagolási pontosság:
Adagolási térfogat:
Felbontóképesség:
Kijelző:

ISO 8665-3
Dupla platina-elektródához, kimeneti fesz:100 mV, 2x4 mm-es csatlakozóval
2 db bidirekt, számítógép/nyomtató ill. Mérleg/készülék részére
5 pólusú DIN csatlakozón keresztül TZ 2825-as kezelővel vagy PC-tasztatúra (DIN csatl.)
20 ml-es kalibrált DURAN® üvegből, UV védelemmel
Motoros meghajtású 3/2 –utas, PTFE/ETFE anyagból
FEP alapanyagú, UV védett
Méretpontosságból adódó eltérés: kisebb mint 0,1 %, tévesztési hiba max.: 0,03%
0,01...999,9 ml
1/8.000
69 x 39 mm-es, 64 x 128 képpontú LCD mátrix háttér világítással, kontraszt szabályozással
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TitroLine KF trace, koulometrikus titráló vízmeghatározáshoz Karl Fischer
módszerrel. Egy csatlakoztatható külső tasztatúra lehetővé teszi a minta megnevezés alfanumerikus és a mérleg adatok könnyű beírását. Az oldószer hozzáadása és
a letitrált oldat leszívása gombnyomásra történhet a Modul 2 összeállítás esetében. A készülék USB csatlakozóján keresztül számítógépre csatlakoztatható.
Szállítási összeállítások:
Modul 1: TitroLine KF trace alapkészülék, TM 135 típusú mágneses keverő,
TZ 1751 titráló edény, KF 1150 mikro dupla platina elektróda kábellel, TZ 1752
generátor cella áttetsző üveg diafragmával és csatlakozó kábellel.
Modul 2: TitroLine KF trace alapkészülék, TM KF titráló állomás pumpával,
TZ 1754 titráló edény, KF 1150 mikro dupla platina elektróda kábellel, TZ 1752
generátor cella áttetsző üveg diafragmával és csatlakozó kábellel.
Műszaki adatok:
1 µg-tól 100 mg-ig
0,1 µg
±3 µg 10-1000 µg tartományban, 03% >1mg esetén
2 mg/perc
10 paraméterezhető mérési metodika, mely tartalmaz
vakérték meghatározást (pl. KF kemence, külső extrakció)
Automatikus drift meghatározás és korrekció
Drift korrekció:
Extrakciós idő beállítható
középérték, standard bizonytalanság
Statisztikai funkció:
Nyomtatási konfigurációk: rövid, standard görbével GLP szerinti
Mérési eredmény kijelzése: ppm, %, mg, µg, mg/l
Mérési tartomány:
Felbontás:
Pontosság:
Mérési sebesség:
Szoftver (fontosabb
funkciók)

Rendelési kód
10 271 2258
10 271 2268
74 271 6858
74 272 5608
74 271 2278

Leírás
TitroLine KF trace, Modul 1
TitroLine KF trace, Modul 2
TZ 1795 Adapter S40 típusú menetes vegyszeres üveghez
TZ 3460 soros bemenetű nyomtató kábellel
KF 1150 dupla platina elektróda

TitroLine alpha plus automata titráló rendszerek
A SCHOTT cég 65 évvel ezelőtt az üveg elektróda fejlesztésével rakta le az alapkövét az elektrokémiai mérések sikerének. A különböző eszközök, elektródák és
műszerek (pH-mérő, vezetőképesség mérő, oxigénmérő, dugattyús büretták titrálók) fejlesztésével és gyártásával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mára az elektrokémiai mérések nélkülözhetetlen, problémamentes és megbízható eljárásokká
váltak. E know-how birtokában került kifejlesztésre a legújabb automata titrátor
a TitroLine alpha plus. Ez a készülék egyesíti magában az előző TitroLine alpha
felhasználóbarát rendszerét és a régebbi motoros büretták (Titronic 110 és
Titronic 200) precizitását, robosztus felépítését valamint jócskán túllép a már
majdnem legendássá vált TPC 2000-es nagy rendszeren.
A TitroLine alpha plus készülék egy kompakt, rugalmas masszív felépítésű és
univerzálisan alkalmazható berendezés. A készülék képessége kiterjed az egyszerű végponti titrálásoktól, mint pl. savmeghatározás borokban, egészen az összetett, bonyolult lefolyású nem vizes titrálásokig, mint pl. sav/bázis szám meghatározás olajokban (TAN/TBN). Természetesen a TitroLine alpha plus automata
titrátor ideális választás statikus pH titrálásokhoz is, úgy mint enzim aktivitás
meghatározása, vagy az un. „dead-stop” rendszerű titrációkhoz, amilyen pl. a Karl
Fischer típusú vízmeghatározás is.
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A TitroLine alpha plus néhány tipikus alkalmazási lehetősége:
Környezetvédelem, vízvizsgálat: ivóvíz és szennyvíz klorid tartalmának meghatározása, vízkeménység meghatározás (kalcium, magnézium), pH érték
vizsgálat, sav- és lúgkapacitás („p– és m-érték”) meghatározása, permanganát
index meghatározása, KOI meghatározás
Élelmiszeripari alkalmazások: NaCl koncentráció meghatározása (sajtok, fűszerek, sűrítmények), peroxid, nedvesség, jód és savtartalom zsiradékokban,
gyümölcslevek tartósítószer tartalmának meghatározása, tej és tejtermékek
kalcium tartalmának meghatározása, aszkorbinsav meghatározása, komló alfa
savainak meghatározása
Petrokémia: sav/bázis szám meghatározás (TAN/TBN), bromid index meghatározása, víztartalom meghatározása Karl Fischer módszer szerint
Galvántechnika: réz, cink, nikkel, alumínium meghatározása réz szelektív
elektróddal, nikkelfürdők bórsav és klorid tartalmának meghatározása, maratófürdők lúgtartalmának meghatározása
Gyógyszergyártás: perklórsav acetilsavas meghatározása, korid tartalom meghatározás, víztartalom meghatározása Karl Fischer módszer szerint
Általános vegyipar és műanyag technológia: erős savak és lúgok titrálása,
epoxy szám, NCO-szám, savszám, szappanossági szám meghatározása, amino
és karboxil meghatározás
A TitroLine alpha plus titráló berendezéssel igen egyszerű a munkavégzés
Csak pillantsunk a készülék nagyméretű grafikus kijelzőjére, és máris láthatjuk: a
fenti állítás valóban igaz. Minden megjelenik szövegesen. Néhány gombnyomással kiválasztható a kívánt funkció: metodikák, mérési jegyzőkönyv nyomtatása …
A két nyíllal jelzett tasztatúra elegendő a menüben való mozgásra, az Enter-rel a
mindenkori kiválasztás érvényesíthető az ESC gomb megnyomásával történhet a
kilépés a menüpontból. A különálló Start/Stop tasztatúrával vezérelhető a titrálási
művelet, a mérés paramétereinek beállítása egy külső tasztatúrán keresztül végezhető el könnyűszerrel.
A TitroLine alpha plus titráló berendezés alkalmazkodik az egyedi igényekhez:
az optimális illesztés érdekében a TitroLine alpha plus rendelkezik egy terjedelmes adatbázissal, mely tartalmazza a legfontosabb titrációs metódusok előprogramozott paramétereit. A 100 metódust tartalmazó adatbázisból 50 eljárás tölthető
le a szabad memória területre, ahol minden egyes metódus testre szabható az
egyéni kívánalmaknak megfelelően. Talán szükségtelen mondani, megadható és
tárolható az Ön által szerkesztett és jól bevált metódus is.
A metódusok kényelmesebb letöltése: A TitroLine alpha plus rendszer lehetőséget biztosít közvetlen PC-n keresztüli metódus bevitelre, így szükségtelenné vált
fix programozású metódus kártyák alkalmazása. További hasznos forráslehetőség
az Ön által alkalmazott adatbázis interneten keresztüli letölthetősége.
Megbízhatóbb titráció irányítás bármely metódusban
A reagensek adagolása vezérelhető egy rögzítetten megválasztott várakozási időhöz kötötten, vagy a lezajló reakció ingadozását figyelemmel kisérve; lineáris
titrációs lépésközökkel, vagy dinamikusan alkalmazkodva a lezajló folyamat jelleggörbéjének meredekségéhez. Ezenfelül választhatjuk a vezérlés egyéb formáját
is, így pl. végponti titrálást (pH, mV, μA figyeléssel), KF és pH-stat titrációkat.
Inflexiókat tartalmazó titrációkban (max) öt ekvivalencia pont figyelése állítható
be. A végpont titrációkhoz három végfeltétel megadására van lehetőség.
Hibátlan eredmény - kiváló dokumentáció
Az eredmény kiszámításához nyolc előre beállított formula áll rendelkezésre.
Ugyanakkor a formula szerkesztő rendszer lehetőséget biztosít saját, egyéni számítási képlet létrehozásához is. 50 változó áll rendelkezésre, pl. ún. vakértékek
tárolására, vagy más számítások eredményeinek, átlagainak tárolására.
Az események dokumentálása ill. nyomkövetése céljából különféle naplózó állományok hozhatók létre a későbbi nyomtatás vagy további feldolgozás céljából.
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A mérési eredményekből „méretre szabottan” állítható elő dokumentáció:
Rövid jegyzőkönyv: mérési eredmény, bemért minta mennyisége, minta
azonosító, mérés ideje, dátum és óra.
Standard jegyzőkönyv: az előzőekhez kapcsolva a titrálási görbét az első
deriválttal.
Részletes jegyzőkönyv: a standard mellett még tartalmazza a számítási képletet, a
kalibrálási adatokat, a metodika elkészítésének és változtatásainak dátumát.
GLP jegyzőkönyv: a részletes mellett tartalmazza az összes titrálási paramétert.
Magas szintű precizitás és masszívvitás - cserélhető adagoló egység
A TitroLine alpha plus készülék öt különféle térfogatú (1, 5, 10, 20, ill. 50 ml)
cserélhető adagoló egységgel szerelhető fel. A cserélhető egységek adagoló
hengere kalibrált, nagyprecizitású DURAN® üvegből készül. Ez a speciális
SCHOTT termék teszi lehetővé a reagens vegyszerek nagypontosságú adagolhatóságát. A készülék többi, folyadékokkal érinkező részei is nagy ellenállóképességű anyagokból készülnek, így gyakorlatilag bármilyen agresszív vegyszer
használata lehetséges (kivétel HF).
Egy mérőoldat komplett kicserélése a TitroLine alpha plus készüléken szinte
gyerekjáték. Mindössze a bal oldalon lévő rögzítő gombot kell megnyomni, és
máris egyetlen mozdulattal eltávolítható a cserélhető feltét kompletten, a
vegyszer-tartó üveggel együtt. A stabil kialakításnak köszönhetően mindig
megfelelő biztonság érzettel mozgatható a feltétben elhelyezkedő vegyszeres üveg.
Felszerelni egy másik adagoló egységet pont ugyanilyen egyszerű. A feltét
felcsúsztatásával a rögzítő gomb automatikusan bepattan, ugyanakkor a készülék
azonnal elvégzi a feltét térfogatának kódolását, így szükségtelen eltérő térfogat
esetén a titrátort újra beállítani. További lehetőség a régebbi gyártású
TITRONIC® 100, TITRONIC® 110, vagy TITRONIC® 200 típusú dugattyús
büretták adagoló egységként történő alkalmazása, melyek csere kompatibilisek.

A TitroLine alpha plus alapkészülék műszaki adatai:
ISO 8655
Szabvány:
Motoros meghajtású 3/2 –utas, PTFE/ETFE anyagból
Szelep:
FEP alapanyagú, UV védett
Összekötő csövek:
PS2 csatlakozójú PC billentyűzet / TZ 2825 billentyűzet adapterrel
Kezelőszerv:
PC („Daisy chain” csatlakozás)
RS-232-1:
Dugattyús büretta (TITRONIC® 100, -110, -200, -universal)
RS-232-2:
Mintaváltó (TW 280, -alpha, -alpha plus)
Mérleg (Sartorius, Denver, Scaltec, Kern, Mettler, Ohaus stb.)
230 V~, 50 / 60 Hz, 43 VA
Táp ellátás:
1, 5, 10, 20 és 50 ml-es egységek, kalibrált DURAN® üvegből
Adagoló egységek:
1/10.000, kisebb mint 1μl, 1 ml-es büretta mellett
Felbontóképesség:
Adagolási pontosság: 0,1..0,3 %, a névleges értéktől való eltérés (büretta mérettől függően)
0,005..0,1 % büretta mérettől függően
Pontosság:
69 x 69 mm-es LCD mátrix háttér megvilágítással, kontraszt szabályozással
Kijelző:
pH/mV bemenet, DIN 190262 vagy BNC csatlakozással
A mérő bemenet:
pH/mV bemenet, DIN 190262 vagy BNC csatlakozással, galvanikusan szeparált
B mérő bemenet:
KF/μA mérő bemenet: Karl Fischer („dead-stop”) csatlakozás, dupla-platina elektródához
Pt 1000 mérő bemenet: Pt 1000-es hőmérsékletérzékelő bemenet (2 x 4 mm-es csatlakozó)
Nyomtató csatlakozó: Centronics interfész Epson (ESC/P2 vagy raszter) / HP (PCI 3) kompatíbilis nyomtatóhoz
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Csupán néhány kiegészítő felszerelés és a TitroLine alpha plus máris, mint precíziós Karl-Fischer titrátor működik
A TMKF titráló állomás, amely gombnyomásra adagolja az oldószert, valamint a
már letitrált oldatot szintén gombnyomásra szivattyúzza ki a TZ 1770-es speciális
titráló edényből és a TZ 1106 dupla platina elektróda, azok az eszközök, melyek a
TitroLine alpha plus készüléket teljes értékű, nagyteljesítményű Karl-Fischer
titrálóvá varázsolják. Így a készülék az egyes minták víztartalmának meghatározására is alkalmassá válik.
A KF titrálás paraméterei - pont ahogy szükséges
A készülékben rendelkezésre áll minden paraméter, hogy a mindenkori mintának
megfelelően történjen a mérési metodika összeállítása: extrakciós idő, driftstop,
kikapcsolási idő, kikapcsolási áram (μA), beállítható polfeszültség, maximális és
minimális titrálási idő. A beállított drift automatikusan korrigálásra kerül.
Sokoldalú és rendkívül pontos
A TitroLine alpha plus készülék hibátlan választás a térfogati analízises KF eljárásokhoz akár gyógyszerészeti, vegyipari, petrokémiai, élelmiszergyártási és műanyagipari területeken. Az 5 és 10 ml-es adagoló egységek rendkívül magas precizitásnak köszönhetően 10 ppm érték alatti víztartalom meghatározását is lehetővé
teszi, kiváló reprodukciós képesség mellett.
A TitroLine alpha plus készülék rendszerbe kapcsolása
A TitroLine alpha plus készülék ugyan önmagában is megállja a helyét a munka
végzés terén, de hatékonyságának növelése érdekében rendszerbe állítható, melyhez a két RS 232-es és egy Centronics interfész nyújt támogatást. Így létrehozható
számos kombinációja a kapcsolható dugattyús bürettáknak, mintaváltóknak,
nyomtatóknak, stb. Például, az egyik RS 232 interfészre egy számítógépet, a másodikra pedig felfűzve TITRONIC® típusú dugattyús bürettákat (kivéve
TITRONIC® basic), mintaváltót ill. egy mérleget csatlakoztatunk, mely a minta
súlyának automatikus mérésére szolgál.
A számítógépes működtetéshez TitriSoft 2.5 verziójú szoftver rendelhető, melynek részletes leírása a következő oldalako található. Párhuzamos bemenetű nyomtató közvetlen a készülék Centronics kimenetére kapcsolható.
Mérési metodikák letölhetők a SI Analytics applikációs adatbankjából az interneten keresztül (www.schott.com/labinstuments).

ADAGOLÓK TITRÁLÓ RENDSZEREKHEZ
Titrálás és adagolás
A TITRONIC® 110 plus készülék egy precíz adagoló és titráló berendezés.
Használhatjuk önállóan, egyéb titrátor mellett, vagy számítógépes rendszerben
működtetve. A TR 160 kézi vezérlővel való használata lehetőséget biztosít vizuális végponti titrációra, vagy pH mérővel végzett titrálásra.
Rendkívüli pontosság és masszív kialakítás
A 10 000 lépés felbontás; a kalibrált adagoló henger - mely a SCHOTT specialitásainak egyikéből, precíziós DURAN® üvegből készül - a gyorsan és könnyedén
cserélhető adagolófeltét; valamint a magas színvonalú kivitelezés azok a tulajdonságok, melyek a TITRONIC® 110 plus dugattyús bürettát utolérhetetlenül pontos
és masszív készülékké teszik.
Kompatibilis, cserélhető adagolóegység.
Az adagoló feltét úgy került megtervezésre, hogy az csereszabatos legyen a
TitroLine alpha plus titráló, valamint a TITRONIC® 100, TITRONIC® 110,
TITRONIC® 200 dugattyús büretták cserélhető adagoló egységeivel.
Adagoló- és titráló büretta a TitroLine alpha plus-hoz és a TitriSoft számítógépes rendszerben
Használható a TITRONIC® 110 plus adagoló bürettaként, a reagensek pontos
adagolásához vagy mint titráló bürettát egy TitroLine alpha plus készülékkel
kombinálva; vagy a TitriSoft számítógépes rendszer felügyelete alatti titrálási ill.
adagolási tevékenységek végzésére.
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PC vezérlés és láncba kapcsolás („Daisy Chain”)
A TITRONIC® 110 plus minden funkciója vezérelhető számítógéppel soros interfészen keresztül, ezáltal rendszerbe kapcsolható más gyártmányú titrálókkal ill.
adagoló bürettákkal. Egy ilyen komplex alkalmazásban 16 egység felfűzésére van
lehetőség. Az egységek egyszerűen a második interfészükön keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A készülékek címzését és az adatforgalom lebonyolítását ezen a
vonalon végzi a számítógép.
Speciális adagolási alkalmazások
PC billentyűzet alkalmazása esetén, gombnyomással lehet adagolási műveletet
végrehajtani. Optimalizálható az adagolási ill. feltöltési sebesség a precíziós beméréseknél, még a nagyobb viszkozitású folyadékok esetén is, mint pl. a tömény
kénsav, pontos adagolás érhető el. Ezért a TITRONIC® 110 plus készülék a viszkozimetriás minta előkészítési munkálatok legmegfelelőbb berendezése.
Titronic adagolók műszaki adatai:
FEP, UV védett
Csövezés
4 digites LCD
Kijelző
0,000 ... 9,999 ml
Felbontás
0,000 ... 999,9 ml
Adagolási me.
30 ... 999 sec
Feltöltési idő
0,01 ml/h ... 100 ml/sec
Adagolási seb.
TR160 kézi vezérlő
Bemenet
Motoros meghajtású 3/2 –utas, PTFE/ETFE anyagból
Szelep:
PS2-es PC billentyűzet vagy TZ 2825 billentyűzet adapterrel
Kezelőszerv:
1/10.000, kisebb mint 1μl, 1 ml–es büretta mellett
Felbontóképesség:
0,005..0,1 % büretta mérettől függően
Pontosság:
A teljes rendszer pontossága a cserélhető adagolóegységek térfogatának függvényében:
Adagoló henger
Teljes térfogatra
Reprodukáló
Egység
Térfogat
belső átmérő eltérése vonatkoztatott hiba
képesség
1,00 ml
± 0,003 mm
± 0,3 %
0,10 %
TA 01
5,00 ml
± 0,003 mm
± 0,15 %
0,07 %
TA 05 plus
10,00 ml
± 0,003 mm
± 0,1 %
0,05 %
TA 10 plus
20,00 ml
± 0,003 mm
± 0,1 %
0,05 %
TA 20 plus
50,00 ml
± 0,003 mm
± 0,1 %
0,05 %
TA 50 plus

AUTOMATA MINTAVÁLTÓ A TITRÁLÓ RENDSZERHEZ
A titrálandó mintaszám állandóan növekszik, a méréseket pedig GLP és ISO 900x
szerint egyre megbízhatóbban és dokumentáltan kell elvégezni.
Ezeknek a megnövekedett elvárásoknak a teljesítésében és a képzett munkatársak
rutin munkától való mentesítésében segít az SI Analytics legújabb fejlesztésű
TW alpha plus automata mintaváltó készüléke.
Vezérlés a titrátorból vagy számítógépről: a mintaváltó egyaránt vezérelhető a
TitroLine alpha plus készülékről vagy szoftver segítségével egy számítógépről.
Rugalmasság: cserélhető forgótányér: négy különböző méretű forgótányér egészen 24 férőhelyig és a főzőpoharakhoz illetve titráló edényekhez illeszkedő titráló fejegység biztosítja a labor munkához szükséges rugalmasságot. Egy gombnyomás elegendő a forgótányér és a titrálófej cseréjéhez. A mérési metodikában szükséges beállítások vagy a titrátornál vagy a számítógépen keresztül végezhető el.
Keverés alulról vagy felülről: a mintaváltó standard beépített mágneses keverővel
rendelkezik, mely a mintát alulról keveri. Opcióként rendelhető a titrálófejbe szerelt felsőpálcás keverő a felülről történő keveréshez.
Az elektróda és a titráló hegy mosása: az eredmények pontosságának növelése
érdekében minden titrálás után az elektróda és a titráló hegy mosásra kerül. Ez
történhet előre meghatározott mosó pozícióban vagy gyorsan, közvetlen a titrálás
után a már megtitrált oldat fölött a külön rendelhető TP20 mosóegységgel. A mérési sorozat végén az elektróda KCl-oldatban történő tárolási pozícióba küldhető.
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TitriSoft 2.5 - Titrálást vezérlő számítógépes szoftver
A TitriSoft 2.5 verzió számú titrációs szoftver ideális megoldás a megnövekedett
munka elvégzéséhez. Ez a szoftver Windows 95/98/ME és Windows NT/2000/XP
operációs rendszerek mellett működik és nyújt támogatást a titrálás elvégzésében
valamint annak kiértékelésében és archiválásában. Jellemzője az áttekinthetőség
és a logikus felépítés. Segítségével a következő készülékek vezérelhetők: titráló
készülék, automata mintaváltó, digitális adagoló- titráló büretták és mérleg.
A különböző természetű munkák négy külön „Center”-ben kerültek elhelyezésre:
Rendszer konfigurálás
Bekapcsoláskor egy ún. Hardware-Scan automatikusan konfigurálja, felismeri
az összeállított rendszert.
Adatbank
Ide kerülnek tárolásra a már elvégzett titrálások az összes paraméterrel együtt.
Ezek bármikor újra előhívhatók és kiértékelhetők feldolgozhatók. Adatokat
importálhatók vagy exportálhatók ASCII vagy Excel formátumban.
Metodika center
Itt lehetséges az elvégzendő mérési metodika megszerkesztése.
Titrációs center
Itt történik a napi munka. Metodika választás, mintaazonosító beírása és
bemérése, a mérés indítása, esetleg On-line grafikus formában megfigyelése, a
mérési eredmény kinyomtatása és eltárolása.
Minimum rendszer követelmény: szabad RS 232C port, min. Pentium II
processzor, min. 64 MB RAM memória, min. 100 MB Winchester memória hely,
800 x 600-as felbontású grafikus kártya 16K színnel és Windows operációs
rendszer az elöl felsoroltakból.
Rendelési információk TitroLine alpha plus automata titráló berendezéshez
Rendelési kód

28 521 6952
28 521 2934
28 521 6944
28 521 6977
28 521 2983
28 521 2991
28 521 3109

Megnevezés

Felszereltség

TitroLine alpha Titráló alapkészülék, elektródatartó-rúd (Z303), billentyűzet
(TZ 2835) Cserélhető adagoló egységet nem tartalmaz.
plus
TitroLine alpha Titráló alapkészülék 5 ml-es adagoló cserélhető fejegység,
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek
05 plus
TitroLine alpha Titráló alapkészülék 10 ml-es adagoló cserélhető fejegység,
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek
10 plus
TitroLine alpha Titráló alapkészülék 20 ml-es adagoló cserélhető fejegység,
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek
20 plus
TitroLine alpha Titráló alapkészülék 50 ml-es adagoló cserélhető fejegység,
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek
50 plus
Titráló alapkészülék 5 ml-es adagoló cserélhető fejegység,
TitroLine alpha
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek
KF 05 plus
TMKF stand, TZ 1106 elektróda, TZ 1770 titráló edény
Titráló alapkészülék 10 ml-es adagoló cserélhető fejegység,
TitroLine alpha
barna tároló üveg, GL 45-ös adapter, titráló hegy, csövek
KF 10 plus
TMKF stand, TZ 1106 elektróda, TZ 1770 titráló edény

TITRONIC® 110 plus adagoló és titráló készülék
Rendelési kód Megnevezés
Felszereltség
TITRONIC® Titráló és adagoló alapkészülék, elektródatartó és rúd (Z 303)
28 100 7302
110 plus Az alapkészülék cserélhető adagoló egységet nem tartalmaz
Cserélhető adagolóegységek a TL alpha plus és TITRONIC® 110 plus készülékekhez
Rendelési kód Megnevezés
Felszereltség
28 521 1313
TA 01 1 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter
28 521 1038 TA 05 plus 5 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter
28 521 1046 TA 10 plus 10 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter
28 521 1054 TA 20 plus 20 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter
28 521 1062 TA 50 plus 50 ml-es adagoló egység, barna tároló üveg, GL 45-ös adapter
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Rendelési információk TitroLine alpha plus automata titráló rendszerekhez
Kiegészítő tartozékok a TitroLine alpha plus és TITRONIC® 110 plus készülékekhez
Rendelési kód Megnevezés
Felszereltség
PC billentyűzet
28 100 7852
TZ 2835
Mágneses keverő
28 521 1013
TM 135
28 521 5167
TM 128-Set Felső pálcás keverő, tartóval keverő pálcával
Karl-Fischer titráló állomás üveg készlettel
28 521 6611
TMKF
Karl-Fischer titráló edény 30 - 150 ml.
28 521 6677
TZ 1770
Karl-Fischer titráló edény 80 - 200 ml.
28 521 6693
TZ 1772
Mikro platina elektróda a TZ 1770-hez
28 521 6369
TZ 1106
Szárítókemence Karl-Fischer vízmeghatározáshoz
28 521 4721
TZ 1052
Tartozékok a TZ 1052-es szárítóhoz
28 521 8107
TZ 1050
Elektródatartó klipsz és rúd
28 100 7304
Z 303
TW alpha plus automata mintaváltó
Rendelési kód
Típus
Felszereltség
TW alpha TW alpha plus automata mintaváltó, 12 fh. tányér TZ 1452
28 100 7292
plus 12 titráló fejegység TZ 1463, kábel, 20 db 250 ml-es főzőpohár
TW alpha TW alpha plus automata mintaváltó, 16 fh. tányér TZ 1459
28 100 7294
plus 16 titráló fejegység TZ 1463, kábel, 20 db 150 ml-es főzőpohár
TW alpha TW alpha plus automata mintaváltó, 24 fh. tányér TZ 1454
28 100 7296
plus 24 titráló fejegység TZ 1462, kábel, 30 db 50 ml-es főzőpohár
TW alpha plus automata mintaváltó, 24 fh. tányér TZ 1444,
TW alpha KOI mintatartó, titráló fej TZ 1461, felső keverő TZ 1846,
28 100 7298
plus CSB
Pt 5901 Redox elektróda, titráló hegy TZ 1648, kábel
TW alpha plus automata mintaváltó, 16 fh. tányér TZ 1459,
TW alpha titráló fejegység TZ 1467, TP 20 elektróda mosóegység,
28 100 7300
plus TP
kábel, 20 db. 150 ml-es főzőpohár
Tartozékok TW alpha plus automata mintaváltó készülékhez
Rendelési kód
Típus
Felszereltség
28 521 3836 TZ 1444 24 férőhelyes mintatartó tányér COD vizsgálatra (DIN 38409)
28 521 4927 TZ 1452 12 férőhelyes mintatartó tányér 20 db 250 ml-es főzőpohárral
28 521 3844 TZ 1454 24 férőhelyes mintatartó tányér 30 db 250 ml-es főzőpohárral
28 521 3166 TZ 1459 16 férőhelyes mintatartó tányér 20 db 150 ml-es főzőpohárral
28 521 3622 TZ 1461 COD titráló fej a TZ 1444 mintatartóhoz
28 521 3639 TZ 1462 Titráló fej a TZ 1454 mintatartóhoz
28 521 3647 TZ 1463 Titráló fej a TZ 1452 és TZ 1459 mintatartókhoz
28 521 3671 TZ 1467 Titráló fej a TZ 1452 és TZ 1459 mintatartókhoz, TP 20-al
28 521 2334
TP 20 Elektróda mosó egység, tartozékaival
28 521 5175 TZ 1847 Üveg keverőpálca a 12, 16 és a 24 férőhelyes mintatartókhoz
28 521 5134 TZ 1846 Üveg keverőpálca a COD vizsgálati mintatartóhoz
28 521 4232 TZ 1545 Mágneses keverőbaba (10 db)
TitriSoft számítógépes vezérlő és működtető rendszer
Rendelési kód Megnevezés
Felszereltség
28 522 1717 TitriSoft 2.5 Titrációs szoftver a TitroLine alpha plus berendezéshez
Kábelek TitroLine alpha plus / TW alpha plus / TITRONIC® 110 plus egységekhez
Rendelési kód Típus
Felszereltség
28 100 7972 TZ 3088 Összekötő kábel PC-vel való összekapcsoláshoz, 5 m
28 100 7973 TZ 3089 Összekötő kábel PC-vel való összekapcsolásra, 10 m
28 100 7974 TZ 3084 Összekötő kábel „Daisy Chain” üzemmódhoz, 1,5 m
Összekötő kábel TL alpha/TW alpha/TITRONIC® 110/200
28 100 7975 TZ 3086
készülékekhez, 1,5 m
28 100 7976 TZ 3087 Összekötő kábel TITRONIC® universal adagolóhoz, 1,5 m
28 100 7977 TZ 3082 Összekötő kábel Sartorius, Scaltec analitikai mérlegekhez, 5 m
28 100 7978 TZ 3083 Összekötő kábel Mettler AT, PM analitikai mérlegekhez, 5 m
28 100 7979 TZ 3081 Összekötő kábel Mettler AB-S, PG analitikai mérlegekhez, 5 m
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SADKIEWICZ

72 007 1001
SWD Búza és rozs alfa-amiláz aktivitás mérő készülék
A készülék a betakarított nedves búza és rozs alfa-amiláz aktivitásának meghatározásához alkalmazható. Félautomata és automata üzemmódú működés lehetséges
hangjelzéssel és digitális kijelzéssel. A kémcsőbe helyezett liszt minta keverés
után forró vízbe kerül, így a liszt kásássá válik az alfa-amilázok hatására. A vizsgálat a másodpercenkénti esésszám mérés elvére alapul.
A rázó- és kémcsőmosógépet külön kell megrendelni.
A berendezés szállítási összeállítása:
Alapgép, vízfürdő (utánpótlást biztosító tartállyal), vezérlő, dagasztó
hőpapíros nyomtató
10 db precíziós tesztcső (speciális üvegből)
1 db fémből készült keverő
1 db gumidugó a csövekhez
1 db csapra szerelhető üvegmosó
Műszaki adatok:
Méretek:
500 x 300 x 600 mm
Tömeg:
kb. 10 kg (víz nélkül)
Hálózati feszültség:
230 V, 50 Hz (földelt rendszerben)
Energia felvétel:
max. 1000 W fűtés, 15 W hajtómotor
Kijelzés:
LCD, másodpercmérővel
Vízfürdő térfogata:
1600 ml
Tartalék víztartály térfogata: 5000 ml

72 007 1002
Glutén meghatározó készülék
A készülék 2 gramm gluténból 5 percen keresztül választja szét a minőségi
glutént Sadkiewicz-féle módszer szerint. A glutén golyókat 30°C-os inkubátorba
teszik egy órára. A glutometer digitálisan adja meg az eredményt Sadkiewicz egységekben milliméterben. A Sadkiewicz paraméterek másodpercben adják meg az
időt. A meleg glutin mintákat egy kis tárolóba tömik be folyamatos nyomás mellett, és egy meghatározott profilú nyíláson szorítják ki. Az egész glutén mennyiségi és minőségi meghatározása 15 perc alatt történik. Ez az időtartomány hozzájárul a fontos paraméterek meghatározásának nagyfokú hasznosságához.
Méretek:
550 x 240 x 250 mm
Tömeg:
10 kg
Hálózati feszültség:
230 V, 50 Hz
Hőmérséklet:
30°C + 0,5°C

72 007 1003
SZ-1 vibrációs gyúróberendezés
Az SZ-1 vibrációs gyúróval 10 - 25 grammos tésztamintákat lehet előállítani fél
perc alatt a programnak megfelelően. Lehetőség van a tapadási fok szerinti osztályozásra.
Hossz:
320 mm
Szélesség:
200 mm
Magasság:
230 mm
Tömeg:
15 kg
Hálózati feszültség:
230 V, 50 Hz, 250 W
Működési idő:
0,5 - 1 - 2 min.
Mintamennyiség:
10 g liszt
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72 007 1004
Sikérmosó készülék
A sikérmosó készüléket két független 10 - 25 grammos tésztaminták mosásra
lehet használni 2%-os NaCl desztillált vizes oldatával. A mosási időt 5 - 10
percesre lehet beállítani, hangjelzéssel és hatékonyság vizsgálattal.
Külső méret:
330 x 350 x 490 mm
Tömeg:
kb. 15 kg
Hálózati feszültség:
230V 50Hz, a tápegység feszültsége 12V
A víztartály térfogata:
5 liter
Műveleti idő:
5 - 10 perc

72 007 1005
SAWWY univerzális térfogat ellenőrző
A SAWWY univerzális készülék kerek és szögletes kisebb (0-1,200 cm3) és nagyobb (0-3,200 cm3) térfogatú kenyerek ill. cipók térfogat ellenőrzéséhez. A készüléket köles szemekkel kell feltölteni az alkalmas mennyiségben, hogy 0-t mutasson az ellenőrző skála. A mérés egyszerű, a tárolóba zárt mintán alapul, mely
180°-al kerül elforgatásra. A leolvasás a milliméter skálán történik. A vizsgált
minta által kiszorított szemcsék mennyisége egyenlő vizsgált kenyérféleség térfogatával.
72 007 1006
Sikércentrifuga
A glutén/sikér centrifuga a nedves gluténban levő víz elválasztására szolgál (a
nedves sikér százalékában kifejezve).
Külső méretek:
Ø192 x 210 mm
Tömeg:
3 kg
Hálózati feszültség:
230V 50Hz
Tápegység:
230V/24V
Fordulatszám:
3600 fordulat/perc, stabilizált
Műveleti idő:
2 perc
72 007 1007
WZ-2 tárcsás daráló
Tárcsás daráló szemes terményekhez, az őrlemény finomságát meghatározó állítható őrlőtárcsa távolsággal.
Külső méretek /H x Sz x M/:
460 x 180 x 440 mm
Őrlési teljesítmény:
200 g/perc minimális szemcseméretnél
Szemcseméretek:
0,05 (1. fokozat) - 0,9 (3. fokozat) mm
Maximális mintamennyiség:
100 g
Tömeg:
10 kg
Hálózati feszültség:
380V 50Hz vagy 230V 50Hz
Névleges teljesítmény felvétel:
0,55 kW
72 007 1008
Próba cipósütő kemence
Egykamrás próbacipó sütőkemence teljes hőmérséklet szabályozással és kelesztőkamra párásítási lehetőséggel. A sütőtér munkafelülete monier lemez.
Külső méretek:
1500 mm x 1000 mm x 800 mm
Sütőtér belső méretei:
610 mm x 610 mm x 170 mm
Hálózati feszültség:
380V 50Hz
Sütőtér hőmérséklet-tartománya:
50 - 300°C
Sütőtér energia felvétele
4,8 kW
Kelesztő-kamra belső méretei
560 mm x 500 mm x 355 mm
Kelesztő kamra tápellátása:
230V/50Hz, 1,2 kW
Kelesztő kamra munkahőmérséklete:
200°C-ig
Gőzfejlesztő energia felvétele
1,0 kW
Tömeg
160 kg

SADKIEWICZ

7-017
MINTAELŐKÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK
Laboratóriumi mikro malom
Culatti
Száraz, darabos minták őrlésére (pl. műgyanta, kőzetek, szén, fűszerek, üveg, stb.)
Folyamatos, anyagveszteség nélküli őrlés. Működési elv: kalapácsos daráló.
Biztonsági kapcsoló őrlőtér nyitásakor automatikus leállás. Megengedett folyamatos
őrlési időtartam: 15 perc (utána 15 perc szünet tartandó!) Az őrlemény finomságát,
szemcse nagyságát a cserélhető sziták lyuk méretei határozzák meg.
A készülék alaptartozéka 3 db szita (1,0/1,5/2,0 mm lyukátmérő), mintatartó állvány
12 db mintatartó edénnyel és tisztító eszközök.
Fordulatszám:
folyamatosan szabályozható 0-6000 fordulat/percig
Külső méret/súly:
150 x 250 x 260 mm / 6,5 kg
Roncsolható nagyság:
10 - 30 mm
Végszemcse nagyság:
<200 µm
Rendelési kód
Megnevezés
72 740 5002 Culatti kalapácsos mikro malom
72 740 5011 készülék talp
Fenék sziták a fenti malomhoz:

Rendelési kód
53 740 9088
53 740 9089
53 740 9090
53 740 9092
53 740 9093

Méret
szita 0,2 mm
szita 0,5 mm
szita 0,8 mm
szita 1,0 mm
szita 1,5 mm

Rendelési kód
53 740 9094
53 740 9091
53 740 9105
53 740 9106
53 740 9107

Méret
szita 2,0 mm
szita 3,0 mm
szita 4,0 mm
szita 5,0 mm
szita 6,0 mm

Manuális mintaosztók
Haver
Manuális mintaosztók nagyobb anyagmennyiségből reprezentatív minta előállításához. Három részből áll:
1. Állvány, 300x250x270 mm lakkozott vaslemez
2. Osztófej rozsdamentes acélból
3. Gyűjtőedény, 1,75 liter
Rendelési kód
10 169 0292
10 169 0291

Típus
RT 6.3
RT 12,5

Megnevezés
12 osztóköz 6,3mm / 1/4inch
18 osztóköz 12,5mm / 1/2inch

A fenti típushoz hasonló manuális mintaosztók teljesen krómozott kialakítással.
Állvány mérete: 620x260x420 mm, gyűjtőedény, 8 literes.
Rendelési kód
Típus
Megnevezés
16 osztóköz 25mm / 1inch
10 169 0290
RT 25
12 osztóköz 37,5mm / 1 1/2inch
10 169 0289
RT 37,5
16 osztóköz 50mm / 2inch
10 169 0288
RT 50
18 osztóköz 75mm / 3inch
10 169 0286
RT 75

Manuális mintaosztó Tyler RX 18
Manuális mintaosztó nagyobb anyagmennyiségből reprezentatív minta előállításához. A Tyler mintaosztó a beöntött anyamennyiséget 16:1 arányba osztja, kis és
könnyen kezelhető reprezentatív mintákra. Maximális részecske nagyság:12,5 mm.
Rendelési kód
Típus
Megnevezés
16 osztóköz 12,5mm / 1/2inch
10 169 0053
Tyler RX 18

