Provtagnings
utrustning
Fra enkle analyser til komplette systemer
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Kolorimetrar/Fotometrar
MD 200 Fotometer
MD 200 kombinerar högkvalitativa störningsfilter med långvarig stabil LED.
•
•
•
•

Bläddra i minnet
Automatisk avstängning
Realtidsklocka och datum
Indikator för kalibreringsläge

Provtagnings utrustning
Enwa Bad & Spa har analysutrustning från Europas ledande tillverkare.
Testutrustningen sträcker sig från enkla pH- och kloranalys instrument till
system fotometrar som kan ta ett stort antal olika analyser.

Alla instrument är hög kvalitet, enkel
användning och det finns tillgång till
mycket av tillbehör.
För badanläggningarnas säkerhet är det
mycket viktigt att analysutrustningen är av
god kvalitet och att de vattenprover som
tas är enkla och begripliga.
Enwa har länge arbetat med badvattenkemi
och kan vägleda användningen av
analysutrustningen, samt ge hjälp med att
analysera testresultat.

MD 600 fotometerserien
Alla mätinstrument har de analytiska egenskaperna hos en laboratoriefotometer för alla viktiga parametrar i
vattenanalys. Tillförlitlig och snabb testning garanteras tack vare långvariga stabila lysdioder, störningsfilter,
Bluetooth-gränssnitt, mobil datahantering via app, mer än 120 förprogrammerade testmetoder och många fler
höjdpunkter.
•
•
•
•

Högsta / reproducerbara precision
med störningsfilter
Display med bakgrundsbelysning
Mer än 120 förprogrammerade
metoder
Automatiskt val av våglängd
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MultiDirect Fotometer

Reagenser för fotometer

En modern, mikroprocessorstyrd fotometer med ergonomiskt designad knappsats och grafisk display i stort
format
Reagenser Lovibond
•
•
•
•

Dual Beam Technoloy och störningsfilter för högsta noggrannhet
Ett brett utbud av förprogrammerade
metoder
Långsiktiga stabila LED som ljuskällor
Uppdatering av nya metoder och språk
via Internet (gratis)

Beteckning

Art.nr.

DPD 1 Lovibond Fot. tabletter 250 stk

161761

DPD 3 Lovibond Fot. tabletter 250 stk

161763

Ph-tabletter Lovibond fot. 250 stk

161836

Alkalinitet 5 – 200 mg/l CaCO3

161838

Kalcium hårdhet 50 – 500 mg/l CaCO3

161840

koppar 0,05 – 5,0 mg/l Cu

161814

Klor HR 5 – 200 mg/l Cl2

161800

Hydrogenperoksyd 0,03 – 3 mg/l H2O2

161804

Järn 0,02 – 1,0 mg/l Fe

161806

Mangan 0,05 – 4,0 mg/l Mn

161808

PM 600 fotometerserien
Enheterna är utrustade med upp till 34 testmetoder och ett minne för upp till 1000 datamängder. PM 630
erbjuder ett Bluetooth® gränssnitt istället för infraröd dataöverföring.
•
•
•

Intuitiv användning
Back-lit display
Lagrar upp till 1000 resultat

Reagenser Chematest
Beteckning

Art.nr.

DPD set 4 flaskor

163300

Reagenser HAC

Beteckning

Art.nr.

DPD pulverpaket på 100

163310
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Elektrokemi
Pocket Tester SD Series

Reagenser Palintest

Beteckning

Förpakning

Art.nr.

Total Alkalinitet PM 188

Ask med 50 tester

161725

Kalcium hårdhet PM 252

Ask med 50 tester

161726

Total Alkalinitet AP 188

Ask med 250 tester

161730

Aluminiumtabletter AP 166

Ask med 250 tester

161735

DPD nr. 1 F AP 011

Ask med 250 tester

161760

DPD nr. 3 F AP 031

Ask med 250 tester

161762

pH-tabletter F AP 130

Ask med 250 tester

161835

Kalcium hårdhet AP 252

Ask med 250 tester

161852

Utrustning till fotometer
Beteckning

Art.nr.

Rengöringsborste till kyvett

161820

Rengöringskit till kyvett

161822

Rörpinne i plast 100 millimeter

161824

Referensset till kalibrering

161826

Kyvett rund PT 595/5 F

161535

SD-serien består av en rad kompakta, lättanvända, handhållna instrument för exakt mätning av pH, ORP, Con,
TDS eller Salt. Med robust hus och helt vattentätt (IP67) hölje är dessa testare den perfekta lösningen för provning på plats i miljö-, industri- eller pool- och spa-applikationer.
Den intuitiva rullningsfunktionen och bakgrundsbelyst display möjliggör enkel mätning och samtidig visning
av resultat, temperatur, datum / tid och andra mätdetaljer. Med 25 datalagringsuppsättningar, var och en med
datum- och tidsstämpel, möjliggör enheterna också en enkel återkallelse av data för registreringskrav.
Enheterna är utrustade med utbytbara elektroder för att säkerställa lång livslängd i fältet.
•
•
•
•

Bärbar handhållen mätare
Scroll-Through funktionalitet
Kompakt och robust
Lagringsfunktion

Bärbara handhållna mätare
SensoDirect 110
Högkvalitativt batteridrivet handhållet instrument för bestämning av pH, salt och konduktivitet.
Variabel i användning och användarvänlig i drift.
•
•
•
•

Hög mätnoggrannhet
Lättviktig
Skyddshölje
Stor digital display
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SensoDirect 150
Handhållet instrument med flera parametrar för bestämning av upplöst syre (O2),
O2-koncentration, konduktivitet, TDS, pH och ORP.
•
•
•
•

ph / Redox, konduktivitet, upplöst syre,
TDS, temperatur (° C / ° F)
Allt i ett
Datalogger i realtid
Stor digital display

SD 335 Multi
Vattentätt handhållet multiparameterinstrument för samtidig bestämning av temperatur och
två andra parametrar: pH, ORP, konduktivitet / TDS / salthalt och upplöst syre (O2-koncentration
/ O2-mättnad).
•
•
•
•

Intuitivt användargränssnitt med grafisk
LCD-display
Galvaniskt isolerade mätingångar
Dataöverföring via Micro-USB i CSV-format
Robust skyddsarmering med två elektrodhållare

Bärbara handhållna mätare med datalogger
SD 400 Oxi L
SD 305 Series
Vattentäta handhållna mätare för bestämning av pH / redox / temperatur, konduktivitet / TDS /
salthalt / temperatur, upplöst syre (O2) / O2-koncentration / O2-mättnadstemperatur.
•
•
•
•

Robust, vattentålig (IP 67)
avsedd för användning på fältet
PC-gränssnitt (USB / seriell eller analog)
Automatisk buffertdetektering (SD 305
pH / ORP)

Den bärbara SD 400 Oxi L handmätaren möjliggör bestämning av upplöst syre med hjälp av den
mycket exakta optiska luminiscenstekniken.

•
•
•
•

Luminescens-teknik
Hög precision
Lågt underhåll
Drivfri, optisk mätning
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Grumlighet
WaterLink® Spin Touch®
TB 211 IR
Ett kompakt instrument för pålitlig och enkel bestämning av grumlighet. Ett ringminne med 125
datamängder och ett USB-gränssnitt garanterar en effektiv datahantering.

•
•
•
•

USB-gränssnitt
Område 0,01 - 1100 NTU
Mätning enligt EN ISO 7027
Mätning med infrarött ljus i en
vinkel på 90 °

Den innovativa WaterLink® Spin Touch® fotometern gör
alla dina pool- och spa-vattentester för dig.
Varje förseglad reagensskiva innehåller den exakta mängd
reagens som behövs för att köra en fullständig serie tester.
Fyll bara en unik centrifugeringsskiva med mindre än 3 ml
vatten och alla dina vitala tester görs automatiskt - på bara
60 sekunder!
WaterLink® Spin Touch® innehåller:
Fotometer, bruksanvisning, snabbstartsinstruktioner, 3
sprutor, kalibreringskontrollskiva, USB-sladd med USBväggadapter och butikssatsen (organisatorisk bänkskivmatta; 36 x 24 tum väggaffisch ; skyltfönster dekal) - Diskar
säljs separat.

Tillgängliga testfaktorer:
•
•
•
•
•
•
•

Bakterietest
Nu finns det äntligen ett enkelt test som visar om det
finns bakterier i badvattnet och det tar bara 15 minuter.
Testet är enkelt och kräver inga instrument eller
utbildning.
Bakterietestet ger en säker indikation på om det finns
bakterier i vattnet.
Förpackningen innehåller 10 engångstester.
Art.nr. 160018

Gratis klor (DPD)
Totalt klor (DPD)
Brom (DPD)
pH
Kalciumhårdhet
Total alkalitet
Cyanurinsyra

•
•
•
•
•
•
•

Koppar
Järn
Salt
Fosfat
Borat
Biguanide
Biguanide chock
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Enwa Water Technology AB
Division Bad & Spa
Importgatan 21
422 46 Hisings Backa
Sverige
Tel: +46 31 742 92 50
info@enwa.com
enwa.se

