ΕΠΙΗΜΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΣΗ MAYTRONICS & AUTOLIFT ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περηζζόηεροσς από 130 παρακέηροσς
Ο τρήζηες ορίδεη ηης παρακέηροσς
Bluetooth
Δσλακηθό Λογηζκηθό
Δσλακηθή εθαρκογή
Ειεύζερε πρόζβαζε ζηο Cloud
Εύθοιε αλαθορά δεδοκέλωλ
Aσηόκαηο θαιηκπράρηζκα
Οδεγίες Χρήζες ζηελ οζόλε
Ποιύγιωζζο
Αποηέιεζκα ιεγεωλέιιας κέζα ζε 1 ώρα
Μέηρεζε Θοιόηεηας (NTU)
PTSA από ηολ προζαρκογέα

BALKAN GENERAL SERVICES OE
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 30 ΜΑΝΔΡΑ
ΑΣΣΙΚΗ 19600
TΗΛ: +30 210 5561467
Fax: +30 210 5541 764
email: info@bgservices.gr

To Primelab 1.0 πολλαπλϊν δοκιμϊν φωτόμετρο είναι το μοναδικό παγκοςμίωσ
φωτόμετρο που χρθςιμοποιεί τον αιςκθτιρα πολυφαςματικϊν Jencolor,
καλφπτοντασ 400 ορατά μικθ κφματοσ παράλλθλα.
Με μια μοναδικι φορθτι ςυςκευι, το PrimeLab προςφζρει περιςςότερεσ από 130
διαφορετικζσ αναλφςεισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν κολότθτα NTU ι ακόμα και
πιςτοποιθμζνο τεςτ λεγεωνζλλασ μζςα ςε 1 ϊρα. Χιλιάδεσ Primelabs ιδθ
χρθςιμοποιοφνται ςε διαφορετικζσ βιομθχανίεσ όπωσ ςτο πόςιμο νερό, ςτα
λφματα, ςτουσ λζβθτεσ , ςτουσ πφργουσ ψφξθσ , ςτα εργαςτιρια, ςε πιςίνεσ και
spa, ςτθν βιομθχανία φαγθτοφ, γεωργία και ςε πολλζσ άλλεσ εφαρμογζσ.
Το PrimeLab χρθςιμοποιεί αντιδραςτιρια ςε διςκία τα οποία παράγονται ςτθν
Γερμανία, υγρά και ςε ςκόνθ αντιδραςτιρια από το Ηνωμζνο Βαςίλειο, και
πατενταριςμζνα τεςτ για Λεγεωνζλλα με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ κατοχυρωμζνα
ςτθν Ιςπανία.
Δθμιοφργθςε το δικό ςου PrimeLab: ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει και να
πλθρϊςει για ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ – μεκόδουσ που χρειάηεται, ζχοντασ
πάντα τθν επιλογι να ενεργοποιιςει περιςςότερουσ παραμζτρουσ οποιαδιποτε
ςτιγμι, ειςάγοντασ ζναν κωδικό ςτο λογιςμικό και/ι ςτθν εφαρμογι.
Το φωτόμετρο PrimeLab ζρχεται με ζνα δωρεάν αλλά δυναμικό λογιςμικό και
εφαρμογι, τα οποία και τα δφο μποροφν να ςυνδεκοφν ςε cloud , ϊςτε να
ςυγχρονιςτοφν. Το λογιςμικό και θ εφαρμογι επιτρζπει ςυλλογι δεδομζνων
κακϊσ επίςθσ και ςυςτάςεισ δοςολογιϊν βαςιςμζνεσ ςε προςωπικζσ αναλογίεσ
χθμικϊν.
Επιπροςκζτωσ, το λογιςμικό και θ εφαρμογι προςφζρουν τθν δυνατότθτα
απομακρυςμζνου ελζγχου και αυτόματθσ βακμονόμθςθσ τθσ Primelab με τθ
δυνατότθτα εκτφπωςθσ του πιςτοποιθτικοφ βακμονόμθςθσ.

Ενεπγό οξςγόνο, Αλκαλικόηερ, Αλοςμίνιο, Αμμωνία, Βόπιο, Βπώμιο, Χλωπαμίνερ, Χλώπιο, διοξειδίος ηος σλωπίος,
Χπώμιο,
Χαλκόρ,είναι
Κςανοςπικό
οξύ, DBNPA,
DEHA κλεπόηεηα
Τα αποτελζςματα
πάντα ςυνδεδεμζνα
ϊςτε να ορίηονται
από τον χριςτθ(αζβέζηιο, ζςνολικήρ ...) Υπεποξείδιο ηος ςδπογόνος,
Ιώδιο,
ίδεπο,
Μαγνήζιο,
Μαγγάνιο,
Νικέλιο,
Νιηπικά
καιμενιηπώδε,
μζςω των accounts ( water sources) και μποροφν να μοιραςτοφν και
άλλουσ O2, Οδον, pH, Φαινόλε, ΡΗΜΒ, Φωζθοπικό άλαρ,
Κάλιο,
PTSA,
Υποσλωπιώδερ νάηπιο, Θειικό άλαρ, οςλθίδιο, Θειώδερ άλαρ, Αιωπούμενα ζηεπεά, Θολόηεηα
χριςτεσ μζςω
τουΠςπίηιο,
cloud.
Ψεςδάπγςπορ κ.α.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ παραμζτρουσ του PrimeLab , τισ υπό παραμζτρουσ και τα εφρθ δοκιμών παρακαλώ
επικοινωνιςτε μαηί μασ.

Basic Kit
1 Φωτόμετρο PrimeLab
1 Πλαςτικι μαφρθ κικθ με αφρϊδθ ζνκετο
4 24mm/10 ml γυάλινα φυαλίδια
1 Καπάκι προςταςίασ φωτόσ
1 ςφριγγα 10ml
1 πλαςτικι ράβδο ανάδευςθσ
1 βοφρτςα κακαριςμοφ
4 μπαταρίεσ AAA
1 προςαρμογζα DC( 110/220V )
1 Bluetooth –USB dongle
1 CD-ROM με λογιςμικό PrimeLab
1 εγχειρίδιο χριςθσ

Παράμετροι

Αντιδραςτιρια / Αξεςουάρ

Μπορείσ να επιλζξεισ όςουσ παράμετρουσ – μεκόδουσ
επικυμείσ, περιςςότερουσ από τουσ 130 διακζςιμουσ.
Μπορείσ να αγοράςεισ οποιαδιποτε ςτιγμι ζναν
κωδικό ϊςτε να ενεργοποιιςεισ περιςςότερουσ
παραμζτρουσ
To λογιςμικό και θ εφαρμογι του PrimeLab ,
ανανεϊνονται ςυνεχϊσ προςφζροντασ τθν τελευταία
ανανεωμζνθ διακζςιμθ λίςτα παραμζτρων.

Επζλεξε αντιδραςτιρια ςφμφωνα με τισ
παραμζτρουσ.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινώνθςε
μαηί μασ ςτο 210 5561 467 ι ςτείλτε μασ email
ςτο info@bgservices.gr

Προςκζςτε αξεςουάρ, όπωσ ράβδοι
ανάδευςθσ , κιτ για τθν μζτρθςθ
κολότθτασ κλπ.

