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Вимірювання pH
Дізнайтеся більше про вимірювання pH
Крім засоленості, значення pH є
Переваги прямого
найважливішим параметром живлення
вимірювання в ґрунті
рослин.
Поглинання
рослинами
поживних речовин залежить від добре • можливість без труднощів провести
відрегульованого значення рН ґрунту чи
багато вимірювань у різних місцях
субстрату:
з
отриманням
репрезентативного
результату.
• низький рівень pH блокує поглинання
макроелементів
• вимірювання рН безпосередньо в
• високий рівень pH блокує поглинання
горшкових культурах без шкоди для
мікроелементів,
наприклад
хлороз
рослини.
заліза тощо.
З технічної точки зору пряме вимірювання
З
цієї
причини
в
професійному є дуже складним завданням, оскільки
садівництві важливі швидкі, легкі та точні pH-електрод повинен бути розроблений
вимірювання pH.
спеціально для такого застосування:
В
основному
можна виділити
два
типи
вимірювання pH:
• Вимірювання
безпосередньо
в ґрунті або
субстраті біля
коріння рослин
• Вимірювання
у водних
розчинах та
суспензіях

• корпус і наконечник виконані з
високоміцного скла, що дає змогу
проводити прямі вимірювання в ґрунті
(в кам’янистих або твердих ґрунтах
необхідно попередньо користуватися
пробійником).

Вимірювання рН у водних
розчинах
Багато електродів з pH не вимірюють pH
безпосередньо в ґрунті. Однак можна
визначити pH ґрунту наступним чином:
• Візьміть репрезентативний, змішаний
зразок
ґрунту
і
залийте
його
дистильованою водою. Відфільтровують
рідину і вимірюють рН у фільтраті.
У всіх інших водних розчинах, наприклад,
для зрошення води або розчинів
добрив, pH також може бути виміряний
за допомогою таких електродів без
проблем.
Проточні електроди
можна поміщати
в трубопровідну
систему для
безперервного
контролю рівня рН.

• наявність трьох керамічних діафрагм
запобігає швидкому закупорюванню і
гарантує швидку реакцію електрода.

Індикаторні тестсмужки дають змогу
зробити експрес• електрод заповнений розчином хлориду
аналіз рН. Значення
калію (KCl). Внутрішній електроліт
рН визначають
не потребує розведення, і немає
завдяки порівнянню
необхідності його замінювати.
отриманого
забарвлення індикаторного паперу з
кольоровою шкалою.

Вимірювання рН в ґрунтах, субстратах та рідинах
рН 5000

Технічні характеристики
Корпус

pH 5000 чудово відповідає всім вимогам
щодо застосування вимірювань рН ґрунту
або води. Він спеціально розроблений
для
безпосереднього
вимірювання
рН у ґрунтах та інших середовищах
зростання. Міцний готовий до роботи
корпус добре захищений від пилу, вологи
та вологості повітря. Гелевий заповнений
зонд розроблений спеціально для
аналізу ґрунту. pH 5000 з автоматичним
калібруванням. Згідно з двоточковим
калібруванням, спочатку в розчин pH 7
слід вставити чистий і сухий електрод.
РН-метр розпізнає кожен буферний
розчин автоматично. Після того, як
значення на дисплеї стабілізується,
електрод слід висушити і вставити в
розчин pH 4. Вбудований індикатор
стійкості сигналізує про завершення
процедури
калібрування.
Навіть
3-точкове калібрування з додатковим
буфером pH 10 може бути проведено,
якщо це необхідно.

180 x 83 x 55 мм

Живлення

9 В батарейка, > 4000 вимірювань

Роз’єм

BNC і 8-піновий роз’єми

Вага

300 g
Вимірювання рН

Діапазон

0-14 рН

Роздільність

0.01 pH

Точність

0,02 pH по всьому діапазоні

Калібрування

автоматичне, при pH 4 та pH 7.
Додатково при рН 10.
скляний, із гелевим наповненням і
трьома діафрагмами

Електрод
Довжина
електрода

125 мм

Сфери
застосування

пряме вимірювання рН у ґрунті,
субстратах та водних розчинах.

Арт. №
10390

pH 5000, комплект кейса

10391

pH 5000, основний прилад

10302

скляний, із гелевим наповненням і
трьома діафрагмами

31001

Буферний розчин pH 4, 100 мл

31002

Буферний розчин pH 7, 100 мл

31006

Розчин для зберігання електродів 3
моль KCl, 50 мл

90028

Акумулятор 9 В

90020

Пробійник

Компоненти

Комплект поставки: COMBI pH 5000
Основний
прилад,
Електрод
для
введення рН, буферні розчини рН 4 та
рН 7 (100 мл), розчин для зберігання
електрода (3 моль KCL, 50 мл), пробійник,
інструкція, міцний алюмінієвий кейс.
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захищений від вологи, міцний

Розмір

pH and Salinity

Вимірювання pH
Вимірювання pH у розчинах
Індикаторний папір на рН

Вимірювання рН у ґрунті

Кишеньковий ЕСО рН-метр

рН-метр польовий

Водонепроникний
рНтестер має дворівневий РКдисплей, який відображає
рН та °C. Цей рН-метр
має
зонд
температури
для швидкого та точного
вимірювання температури
та автоматичної компенсації.
• Індикатор стабільності
• HOLD-функція
• Автоматичне вимкнення:

Твердий пластиковий кейс

Комплект поставки: тестер
Індикаторний папір призначений для
рН ECO, буферний розчин
швидкого й легкого визначення рівня
рН 4 та рН 7 (по 50 мл),
кислотності розчинів. Різні індикаторні
інструкція.
поля на смужках зафарбовуються
по-різному залежно від величини рН
Технічні характеристики
тестованого розчину. Величину рН
Корпус
захищений від вологи
визначають за допомогою порівняння
Джерело живлення
4 x 1.5 В > 350 год
отриманого забарвлення індикаторного
Діапазон вимірювання
0 - 14 рН; 0 - 60°С
поля смужки з доданою колірною шкалою.
Роздільність
0.1 рН; 0.1°С
В одній упаковці міститься 100 смужок.
• діапазон рН 0-14, роздільність 1 рН
• діапазон рН 2-9, роздільність 0,5 рН
• діапазон рН 5.1-7.2, роздільність 0,3 рН
Арт. №

Точність

± 0.1 рН / ± 0.5°С

Калібрування

автоматичне, по 2 точках

Електрод

Міцний
польовий
тестер
для
безпосереднього вимірювання в полі з
контролем вологості.
Сфери застосування:
сільськогосподарські поля, паркові зони,
спортивні майданчики, сади.
Джерело живлення не потрібне.
Прилад не придатний для проведення
вимірювань у розчинах і субстратах.
Технічні характеристики

замінний

Арт. №.
23065

Кишеньковий рН-метр
Змінний електрод

30031

Індикаторний папір рН 0-14 (100 шт.)

23066

30032

Індикаторний папір рН 2-9 (100 шт.)

31018

Буферний розчин рН 4 (50 мл)

30033

Індикаторний папір рН 5,1-7,2 (100 шт.)

31019

Буферний розчин рН 7 (50 мл)

Діапазон

3 - 8 pH

Точність

± 0.2 - 0.4 pH

Довжина

17 см, щуп: 6,5 см

Арт. №
30010

рН-метр польовий

Проточне вимірювання рН
Для проточних вимірів
pH 5000

Цей прилад використовує новітню
технологію
мікропроцесорів
і
має
автоматичне розпізнавання датчиків та
буферів.
Зворотна індикація виміряних значень
при перевищенні або зниженні нижче
встановлених індивідуальних значень
гарантує своєчасне втручання у разі
невдач.
Шляхом перевищення чи спаду нижче
регульованих показників:
• Версія без релейного виходу:
iЗворотна графічна індикація.
• Версія з релейним виходом:
Зворотна графічна індикація та
можливість системи попередження або
підключення функції перемикання.

Технічні характеристики
Діапазон

0 -14 рН

Роздільність

0.01 рН

Точність

± 0.02 рН

Калібрування

автоматичне, на рН 4/7/10

Електрод

із гелевим наповнювачем,
роз’єм BNC, кабель 1,1 м.

Сигнал тривоги

Версія без релейного виходу:
візуальна зворотна графічна
індикація
Версія з релейним виходом:
візуальний та 1 релейний вихід,
Ø 3,5 мм, макс. 50 Вт / 1А

Електроживлення

9 В із зовнішнім джерелом
живлення (у безперервному режимі) або 9 В батарейка, > 3000
вимірю- вань (для тимчасового
режиму)

Розміри
Вага

83 х 180 х 55 мм
300 г (основний прилад)

Додатковий комплект трубок дозволяє
легко і швидко встановлювати та Інщі прилади для вимірювання див. на
деінсталювати датчики (наприклад, у
сторінці.7.
випадку калібрування або заміни).
Джерело
живлення

Зовнішній релейний вихід
(Необов'язковий)

PH-Flow Control 5000 - це витратомір
для безперервного вимірювання pH
в трубопроводах. Прилад забезпечує
простий монтаж у всіх системах
фертигації.

Комплект поставки:
• прилад для проточних вимірів pH 5000
• проточний рН-електрод
• буферні розчини рН 4 і рН 7 (по 100 мл)
• монтажний комплект
• акумулятор 9 В
• блок живлення, довжина кабелю 160 см
• інструкція

pH and Salinity

Арт. №
52020A

Для проточних вимірів pH 5000

52020R

Для проточних вимірів pH 5000 з
релейним виходом, комплект
Компоненти

52021

Проточний рН-електрод

52009

Монтажний комплект для 1 електрода (діаметр всередині 32 мм, зовні 40
мм), ПВХ, без різьблення
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Вимірювання електропровідності
Корисна інформація про ЕС
Електропровідність
розчину
визначається,
як
його
здатність
транспортувати (проводити) електричну
енергію, одиниця виміру становить S/
см (Сіменс/см) або мС/см (Міллісієменс/
см = 1/1000 С/см). У розчинах значення
ЕС
безпосередньо
пов’язане
з
концентрацією загальних розчинених
солей: чим вища електропровідність, тим
вища концентрація солі.

Кишеньковий кондуктометр
ECO EC кишеньковий
кондуктометр

Щодо живлення рослин, значення ЕС має
велике значення, наприклад для:
• Моніторингу
поживних
Співвідношення добрив:
перевіряти постійно

• Дворівневий дисплей, що відображає
електропровідність і температуру
• Індикація електропровідністі як EC та
TDS
• Автоматичне калібрування
• Індикатор стабільності показує, коли
виміряне значення можна прочитати, а
температура компенсується
• Індикатор заряду акумулятора
• Автоматичне відключення через 8 хв.
• Змінний електрод ЕС
Комплект поставки:
• кондуктометр ECO EC
• калібрувальний розчин 12,88 мСм (50
мл)

розчинів.
воду слід

Технічні характеристики

• Моніторингу
зрошувальних
вод,
особливо в регіонах із високою
соленістю підземних вод (приморський)

Корпус

захищений від вологи

Джерело
живлення

4 x 1.5 В > 350 год

Діапазон

• Моніторингу поживних розчинів систем
зрошення, систем переробки води

0 - 20 мСм; 0 - 60°C

Роздільність

Цей високоякісний прилад який вимірює
• Моніторингу поживних розчинів у всіх
електропровідність
і
температуру
видах гідропонних / безгрунтових
одночасно.
систем, де жодна буферна функція не
може компенсувати високу солоність
Завдяки водонепроникному корпусу ECO
• Моніторингу грунтових і субстратних EC може використовуватися у будь якому
суспензій.
Грунти
або
субстрати середовищі.
змішують з дистильованою водою у
визначеному співвідношенні

0.01 мСм; 0.1°C

Точність

± 2% від величини виміру; ± 0,5 °С
автоматичне по 1 пункту при
12,88 мСм/см

Calibration
Probe

replaceable

Арт. №
23075

Кишеньковий кондуктометр

23076

Змінний електрод

31004

Стандартний розчин 12,88 мСм, 50 мл

Вимірювання ЕС у розчинах
ЕС 5000

Технічні характеристики

Вимірювач провідності EC 5000 відповідає
всім вимогам надійного, простого у
використанні приладу для всіх садівничих
галузей. Якісний датчик виготовлений
з покритих платиною електродів. Вони
мають дуже швидку реакцію і повністю не
потребують технічного обслуговування.
Вбудований
датчик
температури
забезпечує автоматичну та швидку
компенсацію
температури.
Діапазон
вимірювання до 200 мС дозволяє навіть
точні вимірювання розчинів запасів
добрив.

Корпус

Акумулятор 9 Вольт,
> 4000 вимірювань

З'єднувач

8-контактний штекер
300 г
Вимірювання ЕС

Діапазон

0 - 200 mS

Роздільність
Точність

0.01 mS
± 2% від виміряного значення

Калібрування

калібрувальний розчин 1,41 мС і
111,8 мС

Компенсація t°

автоматичне
пластиковий корпус щупа та
платинові датчики

Електрод
Довжина
електрода

• Виробництво
горшкових
рослин:
контроль поживних розчинів (системи
змішування добрив), розчини запасів

125 мм

Застосування

вимірювання провідності на
солоність
визначення рідин та розчинів

• Виробництво
субстрату:
контроль
солоності торфу та кокосових продуктів

Арт. №

• Гідропонні
системи,
зростаючі
середовища, такі як кам'яна вата тощо.

10290

EC 5000, повна коплектація

10291

EC 5000, основний прилад

10212

EC зонд із пластикового корпусу
з платиновими датчиками

31003

Калібрувальний розчин 1,4 мС, 50 мл

31005

Калібрувальний розчин 111,8 мС, 50 мл

90036

Об'ємний мірний стаканчик, 100 мл

Компоненти

як

Комплект поставки: COMBI EC 5000, зонд
EC з платиновими датчиками, розчини
111,8 мС та 1,4 мС, мірний стаканчик, 100
мл, посібник з значеннями, алюмінієвий
кейс та футляр для зберігання.
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180 x 83 x 55 мм

Живлення
Вага

Застосування:

• Лабораторне
використання
універсальний ЕС-вимірювач

захищений від вологи, міцний

Розміри

pH and Salinity

Проточне вимірювання
Моніторинг та проточне вимірювання ЕС
Для проточних вимірів
ЕС 5000

На основі новітньої мікропроцесорної
технології прилад повністю розроблений
і
виготовлений
компанією
STEP
Systems
у
Німеччині.Автоматичне
розпізнавання
датчика
та
буфера
робить експлуатаційні помилки та
спотворення майже неможливими безпека
правильного
застосування
вдосконалена.Інверсна
індикація
виміряних значень при перевищенні
або опусканні нижче індивідуально
встановлених меж забезпечує своєчасне
втручання у випадку несправностей.
Ризик
надмірного
удобрення
або
недостатнього надходження рослин
через неправильно налаштовані системи
змішування добрив зведено до мінімуму.
За допомогою додаткової релейної
плати (версія з релейним виходом)
зовнішня система оповіщення може бути
підключена до інтегрованих виходів і
забезпечує
безперервний
контроль
дозуючих систем.
Комплект поставки:

живлення

зовнішній релейний вихід
(необов’язково)

EC-Flow Control 5000 дозволяє одночасно,
постійно контролювати провідність і
температуру поживних розчинів. Набір
для фіксації труб забезпечує легке
кріплення у всіх системах фертигації.

• EC-Flow Control 5000 базової одиниці

рН-ЕС 5000

0 - 200 мСм/см / -20 ... +80°С

Роздільність

0,001-0,1 мСм/см, залежно від
діапазону вимірювання / 0,1 °С
± 2% (ЕС) і ± 0,5% (°С)
від вимірюваної величини

Точність
Калібрування
Компенсація t°

aавтоматичне, на 0,084 / 1,41 /
5,0 /12,88 / 111,8 мСм/с
вбудований
температурний сенсор NTC

Електрод

електрод із платиновими сенсорами, 8-пін. роз’єм, кабель 1,1 м

Сигнал тривог

Версія без релейного виходу:
Візуальна зворотна графічна
індикація
Версія з релейним виходом:
візуальний та 1 релейний вихід,
Ø3,5 мм, макс. 50 Вт / 1А

Електроживлення

9 В із зовнішнім джерелом
живлення (у безперервному режимі) або9 В батарейка, > 3000
вимірювань (для тимчасового
режиму)

Розміри

83 х 180 х 55 мм

Вага

300 г (основний прилад)

Арт. №

• EC прохідний електрод

52015A

Для проточних вимірів ЕС 5000

• Калібрувальні розчини 1,4 мС і 111,8 мС

52015R

Для проточних вимірів ЕС 5000
з релейним виходом, комплект

• Комплект для встановлення труб

Компоненти

• 9 В акумулятор
• Блок живлення, довжина кабелю 160 см
• Інструкція з експлуатації

Для проточних вимірів

Технічні характеристики
Діапазон

52012

Проточний ЕС-електрод

52009

Монтажний комплект для 1 електрода
(діаметр у середині 32 мм, зовні 40
мм), ПВХ, без різьби

Проточне вимірювання pH i EC
Шляхом
перевищення
чи
нижчерегульованих показників:

спаду

• Версія без релейного виход:
зворотна графічна індикація
• Версія з релейним виходом:
Зворотна
графічна
індикація
таможливість системи попередження
абопідключення функції перемикання

Комплект поставки:
• прилад для проточних вимірів pH-ЕС
5000;
• проточний рН-електрод;
• буферні розчини рН 4 і рН 7 (по 100 мл);
• проточний EC-електрод;
• калібрувальні розчини 1,41 мСм/см і
111,8 мСм/см (по 50 мл);
•2
монтажні
комплекти
для
external relay output
кожногоелектрода;•
акумулятор
9
В;
(optional)
• блок живлення, довжина кабелю 160 см;
Для проточних вимірів рН-ЕС 5000 • інструкція.
даєзмогу
одночасно,
безперервно
Арт. №
спостерігатиза
показаннями
рН,
електропровідністю (EC i TDS) і
52030A
Для проточних вимірів рН-ЕС 5000
температурою поживнихрозчинів. Цей
Для проточних вимірів рН-ЕС 5000 з
52030R
прилад використовує новітнютехнологію
релейним виходом, комплект
мікропроцесорів
і
маєавтоматичне
Компоненти
розпізнавання датчиківта буферів. На
52021
Проточний рН-електрод
дисплеї
одночасновідображаються
52012
Проточний ЕС-електрод
значення рН, ЕС, TDS ітемператури.
Монтажний комплект для 1 електроДодатковий комплект трубокдозволяє
52009
да (діаметр у середині 32 мм, зовні
легко та швидко встановлюватита
40 мм), ПВХ, без різьби
деінсталювати зонди.

pH and Salinity

Технічні характеристики
Діапазон

Роздільність
Точність
Компенсація t°

рН 0 - 14;
ЕС 0 - 200 мСм/см;
TDS 0 - 106 000 ppm;
t° -20...+80 °С
0,01 рН; ЕС 0,01 мСм/см;
TDS 1 ppm; t° 0,1 °С
± 0,02 рН; ± 0,5 °С; ЕС/TDS ± 2%
від вимір. величини
вбудований сенсор NTC

Калібрування
pH

рН автоматичне, на рН 4/7/10

Калібрування
EC

автоматичне, на 0,084 / 1,41 / 5,0
/ 12,88 / 111,8 мСм/см

EC-електрод

електрод із платиновими
сенсорами, 8-пін. роз’єм,
кабель 1,1 м

pH-електрод

електрод із гелевим
наповнювачем, роз’єм BNC,
кабель 1,1 м

Сигнал тривоги

Затримка
сигналу
Функція
перерахунку
Електроживлення
Розміри
Вага

Версія без релейного виходу:
Візуальна зворотна графічна
індикація
Версія з релейним виходом:
візуальний та 1 релейний вихід,
Ø 3,5 мм, макс. 50 Вт / 1
настройка від 0 до 255
с або нижче встановлених меж
EC-TDS автоматич
9 В із зовнішнім джерелом живлення (у безперервному режимі)
або 9 В батарейка, > 3000
вимірювань (для тимчасового
режиму)
83 х 180 х 55 мм
300 г (основний прилад
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Вимірювання активності солей
Корисна інформація

PNT Controller
PNT Controller

Засоленість визначають концентрацією
розчинених у ґрунтовому розчині солей. У
воді, розчинах або суспензії ці солі повністю
вільні й мобільні, і їх концентрацію можна
визначити за допомогою вимірювання
електропровідності розчину. У ґрунті ж,
торф’яному чи іншому субстраті тільки
частина солей перебуває в розчиненому
вигляді в ґрунтовому розчині. Рухливість
або «активність» цих солей і, відповідно,
доступність їх рослинам, залежить від
таких характеристик ґрунту, як-от:

В надійній коробці

• вологість
• щільність
• температура

Найпростіший вид вимірювачів активності
солей.
Вимірювання
проводяться
безпосередньо в грунті. Контролер PNT
демонструє тенденцію живлення рослин
- високу, середню, низьку.

Оскільки елементи живлення рослин
є іонами солей, вимірювання кількості
«активних» сольових іонів дає негайне
уявлення про стан кореневого живлення
рослин.
Принцип
вимірювання
«активності» солей розробив проф. Тепе,
колишній директор НДІ ґрунтознавства
та живлення рослин у Гессенхеймі
(Німеччина). Нині цей принцим широко
застосовують як найбільш легкий,
швидкий і надійний спосіб контролю за
процесом живлення рослин.

Світлодіоди
забезпечують
негайну
реакцію
та
просту
інтерпретацію
результатів
вимірювань.
Контролер
PNT
постачається
з
надійним
транспортувальним
і
зберігаючим
кейсом.
Комплект поставки: прилад PNT
Controller, з’єднаний кабелем із приладом
металевий зонд довжиною 25 см, 9 В
батарейка.

Вимірювальні зонди виготовляють із
нержавіючої сталі. Особливі умови для
догляду та зберігання зондів і приладу не
потрібні.

Арт. №
23040

PNT-Controller

Вимірювання засоленості ґрунту
AM 5000

Таблиці з оптимальними значеннями
концентрації солі для всіх рослин
забезпечують
легку
та
швидку
інтерпретацію виміряних результатів.
Лічильник
постачається
з
цими
вичерпними таблицями та детальною
інструкцією з експлуатації.
Рекомендовані
застосування
портативного AM 5000 для вимірювання
солоності ґрунту на місці - без проведення
відбору проб ґрунту та підготовки ґрунту:

AM 5000 означає найновіший етап • Виробництво горшкових рослин за всіх
розвитку всіх вимірювачів активності.
показників стану рослин, розмноження,
Виробництво базується на сучасній SMDстиглості тощо.
технології, яка вважається набагато
• Розплідники: контейнерні рослини,
надійнішою та стійкішою до температур,
особливо якщо застосовуються добрива
ніж звичайна дротова технологія. Міцний
з повільним вивільненням
корпус захищений від вологи і готовий
до полів - експлуатація приладу зручна і • Пейзаж: зелені поля для гольфу,
спортивні майданчики тощо.
проста.
•
Виробництво торфу для негайної
Прилад перевіряється та калібрується
перевірки в процесі виробництва
перед виходом із заводу - повторне
калібрування
не
потрібно.
Зонди • Компостні рослини: щоб уникнути
надмірної
концентрації
солі
в
виготовлені з нержавіючої сталі і доступні
компостних ґрунтах
у трьох різних довжинах. Спеціальне
обслуговування
або
зберігання
• Визначення
ґрунтів,
заряджених
обладнання не потрібно.
хлоридом після зимового періоду
Комплект поставки: COMBI AM 5000, зонд
• Консультанти, радники, продавці тощо.
AM з нержавіючої сталі, 25 см, інструкція,
школи,
хорти-/
алюмінієвий транспортувальний і футляр • Університети,
сільськогосподарські навчальні заклади
для зберігання.
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pH and Salinity

Технічні характеристики
Корпус

захищений від вологи, міцний

Розміри

180 х 83 х 55 мм
Акумулятор 9 Вольт,> 4000
вимірювань

Потужність
З'єднувач

8-контактний штекер

Вага

300 г.
Вимірювання активності

Діапазон

0 - 2,99 активність в г / л

Роздільність
Калібрування

0,01 активність в г / л
забезпечується на заводі;
нержавіюча сталь із спеціалізованим 2-контактним датчиком

Зонд
Довжина зонда
Застосування

250, 500 або 750 мм
вимірювання солоності ґрунту

Арт. №
10190

AM 5000, повний корпус
Компоненти

10191

AM 5000, основна одиниця

10121

Зонд з нержавіючої сталі 250 мм

10122

Зонд з нержавіючої сталі 500 мм

10123

Зонд з нержавіючої сталі 750 мм

Багатофункціональні інструменти
pH + EC + Активність солей
Комбінований кишеньковий
тестер pH + EC

Combo Pocket Tester - це універсальний
тестер, який пропонує високу точність
вимірювання pH, провідності, TDS та
температури. Водостійкий та плаваючий
тестер має змінний рН-електрод із
висувною текстильною діафрагмою, а
також легкий для читання дисплей та
автоматичне відключення. Вимірювання
рН
та
провідності
автоматично
компенсуються температурою.
Комплект поставки:
рН-електрод, інструмент для заміни
електродів, буферні розчини рН 4 та рН
7, стандартний розчин 12,88 мС (пакети
по 20 мл кожен), розчин для очищення
електродів, інструкції та батареї.
Технічні характеристики
Корпус

водонепроникний

Живлення

4 батареї типу AAA 1,5 В

Розміри

163 × 40 × 26 мм

Вага

85 г.

Компенсація t°

автоматично
Вимірювання рН

Діапазон

0 - 14 pH

Роздільність

0.01 pH

Точність

± 0.05 pH

Калібрування

автоматичний, 2-точковий при
рН 4 та 7

Зонд

змінний
Вимірювання ЕС

Діапазон

0 - 20 mS/cm

Роздільність
Точність

0.01 mS/cm
± 2% від діапазону вимірювання

Калібрування

автоматичний, 1-бальний при
12,88 мС
Вимірювання TDS

Діапазон

0 - 10 ppt

Роздільність
Точність

0.01 ppt
± 2% від діапазону вимірювання

EC / TDS коефіцієнт

вибір між
0,45 та 1,00

Вимірювання температури
Діапазон

0 - 60 °C

Роздільність
Точність

0.1 °C
±0.5 °C

Арт. №
23010

Combo-Pocket-Tester pH & EC

23011

Заміна рН-електрода

31012

Буферний розчин рН 4, 20 мл

31013

Буферний розчин рН 7, 20 мл

31015

Стандартний розчин 12,88 мС, 20 мл

EC + AM 5000

Комплект поставки:
• EC + AM 5000 базової одиниці
• Вимірювальний електрод з нержавіючої
сталі 250 мм для безпосереднього
вимірювання солоності ґрунту
• ЕС-пластиковий зонд з платинованими
покритими кільцевими датчиками
• Калібрувальний розчин 1,4 мС і 111,8 мС
(по 50 мл)
• інструкція
• Якісний алюмінієвий футляр для
транспортування та зберігання

Технічні характеристики
Корпус

захищений від вологи, міцний

Розміри

EC + AM 5000 об'єднує дві важливі
функції
вимірювання
солоності:
вимірювання солоності безпосередньо в
грунтах і субстратах (активність), а також
вимірювання ЕС у розчинах та суспензіях.
EC + AM 5000 забезпечує розширений
діапазон вимірювання ЕС: 0-20 мС і 20
- 200 мС. Це робить можливим точне
вимірювання розчинів запасів добрив
- ідеально підходить для всіх галузей
садівництва!
Базовий блок використовує новітні
мікропроцесорні технології та має
автоматичне розпізнавання датчиків.
Коли підключений датчик, пристрій
автоматично переходить у відповідний
режим
вимірювання.
Автоматичне
розпізнавання
буфера
під
час
калібрування також забезпечує високий
комфорт роботи. Зручний, захищений від
вологи пристрій має мови меню російську.
Рекомендоване застосування:
• Розплідники:
контейнерні
рослини,
особливо якщо застосовуються добрива
з повільним вивільненням
• Пейзаж: зелені поля для гольфу,
спортивні майданчики тощо.
• Виробництво торфу для негайної
перевірки в процесі виробництва
• Компост: щоб уникнути надмірної
концентрації солі в компостних ґрунтах
• Громади,
органи
місцевого
самоврядування: визначення ґрунтів,
заряджених хлоридом після зимового
періоду
• Консультанти, радники, продавці тощо.
• Університети,
школи,
хорти/
сільськогосподарські
навчальні
інститути
• Виробництво
горшкових
рослин:
контроль поживних розчинів (системи
змішування добрив), розчини запасів
• Виробництво
субстрату:
контроль
солоності торфу та кокосових продуктів
• Гідропонні
системи,
зростаючі
середовища, такі як кам'яна вата тощо.
• Лабораторне
використання
як
універсальний вимірювач ЕС

pH and Salinity

180 х 83 х 55 мм

Живлення

Акумулятор 9 Вольт,> 4000
вимірювань

Connector

8-контактний штекер

Weight

300 г.
EC measurement

Діапазон

0 - 200 мС

Роздільність
Точність

0,01 мС
± 2% від виміряного значення

Калібрування

калібрувальний розчин 1,41 мС
і 111,8 мС

Компенсація t°

автоматичний
пластиковий корпус щупа з
2-кільцевий платиновий датчик

Зонд
Довжина зонда
Застосування

125 мм
вимірювання провідності на
солоність визначення рідин та
розчинів

Вимірювання активності
Діапазон

0 - 2,99 активність в г / л

Роздільність
Калібрування

0,01 активність в г / л
забезпечується на заводі;
повторне калібрування не
потрібно
нержавіюча сталь зі спец 2-контактний датчик

Зонд
Довжина зонда
Застосування

250, 500 або 750 мм
безпосереднє вимірювання
солоності ґрунту

Арт. №
10490

EC + AM 5000, комплект

10491

EC + AM 5000, основна одиниця

10121

Зонд з нержавіючої сталі 250 мм

10212

EC зонд із пластикового корпусу з
платиновими датчиками

31003

Калібрувальний розчин 1,4 мС, 50 мл

31005

Калібрувальний розчин 111,8 мС, 50 мл

10122

Зонд з нержавіючої сталі 500 мм

10123

Зонд з нержавіючої сталі 750 мм

Компоненти

Додатково
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Багатофункціональні інструменти
COMBI 5000: Багатофункціональний
рН + AM 5000

рН + EC 5000

pH + EC + AM 5000

Вимірювання
рН
та
засоленості
безпосередньо в грунті та в субстратах.
Ідеальне поєднання для виробництва,
консультантів та обслуговування у всіх
галузях садівництва та розплідника без
внесення рідких підживлень.

Одночасне вимірювання рН та ЕС лише
одним приладом. Ідеальна конфігурація
для всіх користувачів систем гідропонного
вирощування, для консультантів та
продавців рідких добрив, змішувачів
добрив тощо.

Ця конфігурація забезпечує поєднання
найважливіших
вимірювальних
параметрів: рН, провідності та активності.
Ідеальне
рішення
для
теплиць,
консультаційних послуг та навчальних
закладів для практичного навчання.

Комплект поставки:

Комплект поставки:

COMBI pH + AM 5000, зонд для введення
рН, буферні розчини pH 4 і pH 7, розчин для
зберігання зонда, зонд AM з нержавіючої
сталі, 25 см, пробійник, посібник з
оптимальними значеннями, алюмінієвий
кейс та футляр для зберігання.

COMBI pH + EC 5000, зонд для введення
рН, буферні розчини pH 4 і pH 7), EC зонд
з платиновими датчиками, стандартні
розчини 111,8 мС та 1,4 мС, мірний
стаканчик, 100 мл , пробійник, ручний з
оптимальними значеннями, алюмінієвий
кейс і футляр для зберігання

Комплект поставки: COMBI pH + EC +
AM 5000, зонд для введення pH, буферні
розчини pH 4 і pH 7, EC зонд з платиновими
датчиками, стандартні розчини 111,8 mS і
1,4 mS, зонд AM з нержавіючої сталі , 25
см, пробійник, мірний стаканчик, 100 мл,
інструкція, алюмінієвий кейс та футляр
для зберігання.

Технічні характеристики
Корпус
Розміри

180 х 83 х 55 мм

Живлення

Акумулятор 9 Вольт,

Конектор

BNC-штекер та 8-контактний

Вага

300 г.

Діапазон

Корпус

захищений від вологи, міцний

Розміри
Живлення
Конектор

Калібрування

Вимірювання рН

0.01 pH

Діапазон

0 - 14 рН

± 0,02 рН виміряного значення

Роздільність

0.01 pH

Точність

± 0,02 рН виміряного значення

Калібрування

автоматичне 2-точкове калібрування

автоматичне 2-точкове калібрування

Електрод

гелевий заповнений зонд, 125 мм

Застосування

вимірювання рН безпосередньо в
грунтах, основи та рідини

Вимірювання активності
Діапазон

0 - 2,99 активність в г / л

Роздільність

0,01 активність в г / л

Калібрування

забезпечується на заводі; повторне калібрування не потрібно

Зонд

нержавіюча сталь с спеціальний
2-контактний датчик

Довжина
зонда

250, 500 або 750 мм

Застосування

Акумулятор 9 Вольт
BNC-штекер та 8-контактний
300 г.

0 - 14 рН

Роздільність
Точність

180 х 83 х 55 мм

Вага

Вимірювання рН

безпосереднє вимірювання солоності ґрунту

Електрод

гелевий заповнений зонд, 125 мм

Застосування

вимірювання рН безпосередньо в
грунтах, основи та рідини
Вимірювання ЕС

Діапазон

0 - 200 мС

Роздільність

0,01 мС

Точність

± 2% від виміряного значення

Калібрування

калібрувальний розчин 1,41 мС і
111,8 мС

Компенсація t°

pH + AM 5000

Можливості конфігурації:

автоматичний
пластик з платиновими датчиками,
125 мм

Зонд

Арт. №
10590

Технічні характеристики

захищений від вологи, міцний

Застосування

вимірювання провідності на
солоність визначення рідин та
розчинів

Арт. №
10690

pH + EC 5000

Арт. №
10890

AM + вологість ґрунту + температура

10892

EC + AM + вологість ґрунту + температура

10895

pH + AM + вологість ґрунту + температура

Технічні характеристики
Корпус

180 х 83 х 55 мм

Живлення

Акумулятор 9 Вольт

Конектор

BNC-штекер та 8-контактний

Вага

300 г.
Вимірювання рН

Діапазон

0 - 14 рН

Роздільність
Точність

pH and Salinity

автоматичне 2-точкове калібрування
гелевий заповнений зонд, 125
мм

Електрод
Застосування

вимірювання рН безпосередньо
в грунтах, основи та рідини
Вимірювання ЕС

Діапазон

0 - 200 мС

Роздільність
Точність

0,01 мС
± 2% від виміряного значення

Калібрування

калібрувальний розчин 1,41 мС
і 111,8 мС

Компенсація t°

автоматичний
пластик з платиновими датчиками, 125 мм

Зонд
Застосування

вимірювання провідності на
солоність визначення рідин та
розчинів

Вимірювання активності
Діапазон

0 - 2,99 активність в г / л

Роздільність
Калібрування

0,01 активність в г / л
забезпечується на заводі;
повторне калібрування не
потрібно
нержавіюча сталь спеціальний
2-контактний датчик

Зонд

Відгук клієнтів про нас:
Відео з Bioland Kräuter Gut
Dworschak-Fleischmann,
Nuremberg, Germany

0.01 pH
± 0,02 рН виміряного значення

Калібрування

Довжина зонда
Застосування

250, 500 or 750 мм
вимірювання солоності ґрунту

Арт. №
10790
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захищений від вологи, міцний

Розміри

pH + EC + AM 5000

pH + EC + Активність солей + Вологість + Температура
5 вимірювань для швидкого контролю живлення рослин лише 1 приладом
Технічні характеристики

COMBI 5000

COMBI 5000 App

COMBI 5000
Корпус

захищений від вологи, міцний

Живлення

Штучний інтелект у садівництві

Акумулятор 9 Вольт

Дисплей

буквено-цифрові, відбиваючі

Розміри

180 х 85 х 50 мм, 300 г.
рН-зонд

Діапазон

0 - 14 рН

Роздільність

0.01 pH

Точність

± 0,02 рН виміряного значення

Калібрування

автоматичний
гелевий заповнений зонд, 125
мм

Електрод

вимірювання рН безпосередньо в грунтах, основи та рідини

Застосування

COMBI 5000 - це універсальний прилад для
швидкого вимірювання найважливіших
параметрів у рослинництві.
Маючи в руці COMBI 5000, у вас є
найважливіші параметри, такі як pH, EC,
засоленість, вологість та температура
ґрунту.
Універсальність:
• рН-зонд
безпосереднє вимірювання в грунтах,
субстратах та рідинах
• EC зонд
вимірювання провідності в рідинах,
напр. поживні та вихідні розчини
• мульти-зонд
для
одночасного
вимірювання
вимірювання активності (солоності),
вологості
ґрунту
(об'ємної)
та
температури
Немає помилок програми:
Новітня мікропроцесорна технологія
дозволяє
автоматично
визначати
датчик: при кожній зміні зонда прилад
автоматично
перемикається
у
відповідний режим вимірювання.
Простий у використанні:
Автоматичне
розпізнавання
буфера
під час калібрування також забезпечує
високий рівень зручності експлуатації та
додаткову безпеку
Швидше:
Просто замініть щупи під час вимірювання
без перезапуску.
Економити час:
Одночасне
вимірювання
параметрів.

різних

Комплект
поставки: COMBI 5000,
зонд для введення рН, буферні розчини
рН 4 і рН 7, ЕС-зонд з платиновими
датчиками, стандартні розчини 1,4 мС і
111,8 мС, мульти-зонд, 250 мм, колодка
, пульверизатор з трубкою, 250 мл,
мірний стаканчик, 100 мл, інструкція,
алюмінієвий футляр.

Як
використовувати
Відео

EC зонд
Діапазон

0 - 200 мС

Роздільність

0,001 - 0,01 мС

Точність

± 2% від виміряного значення

Калібрування

автоматичний
пластик з платиновими датчиками, 125 мм

Електрод

вимірювання провідності в рідинах, напр. поживні та вихідні
розчини

Застосування

Мульти-зонд
Зонд

PVC, Ø 10 мм

Довжина зонда

250 мм
FDR ємнісний (волога), NTC
(температура), бі-пол (солоність)

Датчики
Компенсація t°

автоматичний
вимірювання солоності, температури. вологість ґрунту та
субстрату

Applications

Вимірювання активності (солоність)
Діапазон

0 - 2,99 активність в г / л

Роздільність

0,01 активність в г / л

Калібрування

заводське калібрування

Вимірювання температури
Діапазон

-10 ... +50°C

Роздільність

0.1°C
Вимірювання вологи

Діапазон

0.5 - 70%

Роздільність

0.1 %

Калібрування

%: у повітрі та 99,9%: у воді

Арт. №
10900

COMBI 5000, комплект з усіма електродами й розчинами в кейсі

10910

COMBI 5000, основна одиниця

10302

Зонд для введення рН

31001

Буферний розчин рН 4, 100 мл

31002

Буферний розчин рН 7, 100 мл

10212

ЕС зонд з платиновими датчиками

31003

Стандартний розчин 1,4 мС, 50 мл

31005

Стандартний розчин 111,8 мС, 50 мл

10192

Мульти-зонд: для одночасного вимірювання активності, вологості та температури грунту

10124

Зонд температури вставки

40821

Зонд вологи ґрунту

10121

Зонд AM з нержавіючої сталі, 250 мм

10122

Зонд AM з нержавіючої сталі, 500 мм

10123

Зонд AM з нержавіючої сталі, 750 мм

23041

Флакон з пульверизатором, 250 мл

90036

Об'ємний мірний стаканчик, 100 мл

90020

Пробійник

Компоненти:

pH and Salinity

За допомогою цього додатка ви можете
легко оцифрувати виміряні значення
системи STEP COMBI 5000.
Оцінка за допомогою програми COMBI
5000 забезпечує швидке та просте
зберігання
та
інтерпретацію
всіх
виміряних значень для різних рослин.
Просто зробіть фотографію дисплея
із виміряним значенням, і програма
автоматично розпізнає виміряні значення
та параметри: рН та / або солоність,
ЕС або вологість грунту. Після вибору
врожаю та місця вимірювання програма
негайно надає інтерпретацію відповідних
результатів вимірювань. Згодом усі
виміряні значення установки можуть
бути відображені хронологічно порівняно
з еталонними значеннями систем STEP.
Усі виміряні значення, включаючи
інтерпретацію,
можна
експортувати
як чіткий документ PDF. Таким чином,
усі вимірювання з обрізанням, місцем
вимірювання та міткою часу можна
задокументувати належним чином.
Оскільки зонд рН слід калібрувати
регулярно, програма COMBI 5000
підраховує, скільки вимірювань рН було
зроблено з часу останнього калібрування.
Після 20 вимірювань програма COMBI
5000 нагадуватиме вам про проведення
калібрування. І показує вам крок за
кроком, як це зробити.

Одночасне вимірювання активності, вологості
ґрунту
і температуру з мульти-зондом
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Аналіз елементів живлення
Повна система фотометричного аналізу
Лабораторія LASA AGRO 3900

Порівняння LASA AGRO за 30 секунд

Вичерпні відомості про зразок
Зменшити
кількість
помилок.
Використовуйте
технологію
RFID*.
Вся важлива інформація, наприклад
місцезнаходження зразка, відбір зразків,
дата та час, зберігаються на мітці RFID *
на пляшці з зразком. І ви можете передати
Упродовж короткого проміжку часу
ці дані в лабораторію за лічені секунди за
користувач може отримати повний аналіз
допомогою RFID * в LASA AGRO 3900.
вмісту всіх елементів живлення в ґрунті,
субстраті або живильному розчині і, таким IBR+:
документований
термін
чином, досягти максимально можливої придатності
продуктивності рослин за допомогою Інформація про номер партії та
точного регулювання їх живлення.
термін придатності тепер включена у
двовимірний штрих-код, ця додаткова
Окрім
простоти
управління,
інформація передається на прилад і
швидке виконання є надзвичайною
документується разом із значенням
характеристикою
системи.
Для
вимірювання.
агровиробників
тривалі
періоди
очікування
на
результати
аналізу Надійні оновлення – миттєво
означають - ризик: Швидке знання про Програмування
методів
на
стан рослини є основою успішного спектрофотометрі ще ніколи не було
ведення сільського господарства та таким простим. Просто тримайте тестстворює надійність в управлінні сільським кювету перед модулем LASA AGRO 3900
господарством та садівництвом.
RFID *, дочекайтеся сигналу, і все буде
зроблено. Вимірювання починається
Лабораторія ідеально підходить для
відразу з точних даних оцінки для
застосування в:
отримання точного результату.
• лабораторіях з оцінки якості ґрунтів
Контроль якості вимірювань – AQA+
• науково-дослідних
та
навчальних Процедуру контролю якості вимірювань
(AQA)
тепер
можна
задати
й
установах
документувати
просто
у
фотометрі
–
• консультаційних сільськогосподарських
без додаткових програм. Сертифікати
і садівничих центрах
на поточну партію (для GLP/GMP• розплідниках при розмноженні рослин і
документування) зберігаються в RFID*виробництві садивного матеріалу
мітці на упаковці з реагентами. Отже,
Помістіть
підготовлену
кювету
у технологія RFID* дає змогу миттєво
фотометр, і вся відповідна інформація, побачити на LASA AGRO 3900 всю
представлена на ньому, буде негайно інформацію про партію реагенту і
виявлена
під
час
перевірених роздрукувати її.
10-кратних вимірювань обертання. Все
Передача даних через USB або Ethernet
документується разом із результатом
Результати вимірювань передаються
вимірювання.
або через Ethernet, або через USB-носій.
Власні методи з різними хвилями можна Спеціальне програмне забезпечення
програмувати за допомогою запису не потрібне. Оновлення програмного
LASA
AGRO
3900
спектрів (320-1100 нм), вимірювання забезпечення
концентрації, згасання та помутніння. здійснюється також через свою сторінку
Змінні розміри кювет товщиною від 10 в мережі Ethernet. Тож фотометр завжди
до 50 мм дозволяють отримувати широкі працює на найсучаснішому рівні.
діапазони вимірювання.
Лабораторія LASA AGRO 3900 – це добре
організоване робоче місце, що дає змогу
раціонально й систематично визначати
вміст основних елементів живлення і
численних мікроелементів без володіння
фундаментальними знаннями з хімії.
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Single Elements

Технічні характеристики
Застосування
Довжина хвилі

аналіз ґрунтів, рослин, субстратів, води
320 - 1100 нм

Погрішність
установки довжини
хвилі

± 1.5 нм
(Довжина хвилі 340 – 900
нм)

Відтворюваність
установки довжини
хвилі

± 0.1 нм

Довжина хвилі

10 нм

2-D штрих-код

авторозпізнавання кювет,
номеру партії та терміну
придатності реагентів
10-кратне вимірювання при
обертанні кювет

IBR+
Дисплей

сенсорний, 800 х 480 точ

Зберігання даних

2000 даних, 100 призначених для користувача
методик

Виходи

2 x USB типу A, USB типу B,
Ethernet

Умови роботи

10 °C - 40 °C, вологість 80%
Українська, Німецька, Англійська, Російська та ін.

Мова
Клас захисту
Живлення
Розміри

IP 30
настільний блок живлення
110-240 В, 50/60 Гц
151 x 350 x 255 мм

Bага

4.2 кг

Арт. №
20391

LASA AGRO 3900, фотометр без RFID*

20390

Робоча станція LASA AGRO 3900 без
RFID*, повний фотометр LASA AGRO
3900, набір піпеток із наконечниками,
тримач кювети

20396

LASA AGRO 3900 із модулем RFID

20395

Робоча станція LASA AGRO 3900 з
RFID*, повний фотометр LASA AGRO
3900, набір піпеток із наконечниками,
тримач кювети

Аналіз елементів живлення
Ідеальне рішення для роботи в польових умовах
LASA AGRO 1900

Мобільність і універсальність – чинники,
які дуже важливі для успішного контролю процесу живлення рослин. Мобільна
система LASA AGRO 1900 забезпечує
можливість проведення високоточних
експрес-аналізів безпосередньо в місці
вирощування рослин. Усе обладнання
упа- коване у два міцні алюмінієві кейси, що дає змогу користувачеві легко
доставляти лабораторію будь-куди. Оснащений понад двома сотнями запрограмованих методик, у поєднанні з водозахисним корпусом із ударостійкого
пластику для роботи в полі, фотометр
видає резуль- тати лабораторної якості.
Фотометр безвідмовно працює навіть у складних умовах. У вологому
й курному середовищі, там, де інші
пристрої не можна використовувати, LASA AGRO 1900 буде надійним
помічником для проведення аналізів.

Джерелом світла фотометра є ксеноновий The supplied plug-in is also the AC adapter
спалах, який вмикається лише для and battery charger of the photometer.
вимірювань з міркувань економії енергії.
The mobile systems LASA AGRO 1900 is an
Результати вимірювань представлені у:
advantageous solution for
• мг/100 г ґрунту
• Horticultural plant producers with different
• мг/л субстрату
production locations
• мг/л розчину
• Peat, substrate producers with different
• кг/га - г/га
production locations
Select the desired parameter from a list by • Advisory associations with different seats
pressing a button, insert the prepared test • Consultants and service partners in hortiand agriculture
cuvette and start the measurement - that's
it. The LASA AGRO 1900 stores up to 500
readings that are read out via a built-in plug- Арт. №
in mini USB interface. The readings can
LASA AGRO 1900 Mobil. Кейс з основeasily be transferred into any table format, 20190
ним обладнанням
e.g. in MS Excel.
Компоненти LASA AGRO 1900
20191

Фотометр LASA AGRO 1900, основний
прилад із додатковим модулем

20278

Автоматична піпетка 0,2-1,0 мл

20265

Автоматична піпетка 1,0-5,0 мл

20279

Наконечник 0,2-1,0 мл (100 шт.)

20268

Наконечник 1,0-5,0 мл (75 шт.)

LYW915

Тримач тест-кювет

20290

Акумуляторні NiMH-батареї (4x)

20022

Кейс для зберігання і транспортування

LCK 339

Тест-кювети на нітрати (25 шт.)

LCK 303

Тест-кювети на амоній (25 шт.)

LCK 049

Тест-кювети на фосфати (25 шт.)

LCK 328

Тест-кювети на калій (24 шт.)

IP 67

LCK 326

Тест-кювети на магній (25 шт.)

178 x 261 x 98 мм / 1,5 кг

LCA 703

стандартний розчин addista (нітрат,
фосфат, амоній, хлорид)

Технічні характеристики
Застосування
Довжина хвилі

аналіз ґрунтів, рослин,
субстратів та води
340 - 800 нм

Погрішність хвилі

± 2 нм

Ширина спектральної лінії
Оптична система
Тест-кювети
Живлення
Зберігання даних
Виходи

5 нм
опорний промінь,
спектральний
13 мм в окружності
4 х лужні батареї AA або 4 х
акумулятори NiMH
500 вимірюваних значень
1 х міні-USB

Клас захисту
Розміри / Вага
Вага

1.5кг

Підготовка ґрунту
Підготовка зразка

Підготовка
зразків
є
важливою
частиною аналітичного процесу. Тільки
стандартизована підготовка зразків,
застосовуючи
завжди
однаковий
технічний підхід та метод вилучення,
гарантує точні та відтворювані результати
вимірювань. Система LASA AGRO була
ідеально розроблена для задоволення
цих вимог.
STEP
Systems
розробив
метод
вилучення,
застосовний
до
всіх
макро- та мікроелементів. Цей метод
застосовується вже більше 25 років і
адаптований до німецького стандартного
методу.
Екстракція
означає
відокремлення,
розчинення елементів, що підлягають
аналізу.

Екстракційний кейс

Екстракційний футляр - це необхідний
набір обладнання для аналізу ґрунту
та субстрату, зроблений за допомогою
фотометрів LASA AGRO 1900 та LASA
AGRO 3900. Всі компоненти упаковані
в готовому вигляді для використання у
практичному транспортному футлярі.
Звичайно, всі компоненти також можна
замовити окремо..
Комплект
поставки:
екстракційний
концентрат, ваги, лійка, екстракційна
пляшка, об'ємна склянка, мірна склянка,
сито,
реакційні
склянки,
тримач,
фільтрувальний папір, алюмінієвий кейс.

Наш екстракційний концентрат (арт.20037)
спеціально розроблений як розчин для
екстракції всіх макро- та мікроелементів,
забезпечуючи розчин усіх доступних
рослинних поживних речовин. Інші
методи вилучення, безумовно, також
можуть бути виконані, і користувач має
можливість адаптувати систему, яка йому
знайома. За винятком дистильованої
води, екстракційна шафа (позиція 20030)
містить все обладнання, необхідне для
екстракції ґрунту, напр. сонячні ваги, сито,
лійки, складений фільтрувальний папір, 1
літровий екстракційний концентрат тощо
Для аналізу води (наприклад, ґрунтової
або зрошувальної води) або поживних
розчинів
екстракція
не
потрібна,
оскільки елементи вже перебувають у
розчиненому вигляді.

Single Elements

Арт. №
20030

Екстракційний кейс з обладнанням для
приготування ґрунтових зразків

43020

Ваги лабораторні на сонячній батареї,

20031

Пластикова воронка діаметром 120 мм

20032

Бутель для екстракції з широким горлом, 1 л (6 шт.)

20033

Бюкс на 100 мл (6 шт.)

20034

Мірний бюкс із градуюванням, 1 л

21049

Сито з підносом.

20038

Пробірки з кришкою, що закручується
(8 шт.)

20039

Тримач пробірок

20035

Алюмінієвий кейс

20036

Складчастий паперовий фільтр (100
шт.)

20037

Екстрагувальний концентрат, 1 л

Компоненти кейса:
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Аналіз елементів живлення
Тест-кювети
LCK Тест-кювети:
Вставити, прочитати, закінчити

Ніколи ще проводити аналізи не було
так легко: у тест-кюветі розміщена точно
відміряна і готова до використання суміш
необхідних для проведення аналізу
реагентів.
LASA AGRO автоматично підраховує
результати.
Кювети
постачають
у
повністю
укомплектованій
коробці,
що дає змогу повсюдно й негайно їх
використовувати.
Вищий ступінь безпеки:
Закрита
система
кювет
гарантує
найвищий
ступінь
безпеки
для
користувача і його оточення, навіть за
несприятливих умов.

Швидкість отримання результатів
Результати вимірювань негайно доступні
без будь-якої підготовки реагенту або
проведення трудомістких розрахунків.
Безпечний для довкілля
Покращена кювета Hach зменшує
споживання хімічних речовин. Також
існує служба утилізації використаних
реагентів, де їх утилізуватимуть у нашому
екологічному центрі.

Безпека
Закрита система кювет та зменшена
кількість хімічних речовин забезпечують
максимальну безпеку експлуатації та
надійні результати. Пакети та ковпачки
мають
кольорове
кодування
для
швидкого та простого розпізнавання
параметрів та діапазону. Тег RFID на
кожному полі містить сертифікат аналізу,
що стосується партії.

Тест-кювети

Арт. №
Елемент
Діапазон вимірювань
Кількість кювет в
упаковці

Арт. №
Елемент
Діапазон вимірювань
Кількість кювет в
упаковці

Арт. №
Елемент
Діапазон вимірювань
Кількість кювет
в упаковці

Нітрати

Нітрати

Амоній

Фосфати

LCK 339

LCK 340

LCK 303

LCK 049

NO3 -N

NO3 -N

NH4 -N

5 - 35 mg/l

2 - 47 mg/l

5 - 90 mg/l

25

25

25

25

Калій

Магній

Кальцій

Сульфати

LCK 328

LCK 326

LCK 327

LCK 153

K 2O

Mg

Ca

8 - 50 mg/l

0.5 - 50 mg/l

5 - 100 mg/l

40 - 150 mg/l

24

25

25

25

Залізо

Мідь

Цинк

Молібден

LCK 329

LCK 360

LCK 330

Fe

Cu

Zn

Mo

0.2 - 6 mg/l

0.1 - 8 mg/l

0.2 - 6 mg/l

1 - 10 mg/l

25

25

24

25

Марганець

Бор

Карбонати **

Хлориди

LCW 032

LCK 307

LCK 388

LCK 311

Mn

B

Cl

0.2 - 5 mg/l
0.02 - 1 mg/l*

CO3

0.05 - 2.5 mg/l

55 - 550 mg/l

1 - 70 mg/l

50

25

25

24

Арт. №

• Транспортування

Діапазон вимірювань

• Дозування

Кількість кювет

• Реакція

в упаковці

• Вимірювання

* необхідно: 50-мм прямокутна кювета (артикул: 90096)

• Утилізація

**необхідно: термостат

Інші тести кювет за запитом.
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SO 4

LCK 321

Кюветний
тест
використовується
багатоцільовим способом для:

Елемент

P 2O 5

0.23 - 13.5 mg/l

Single Elements

Аналіз елементів живлення
Забезпечення якості аналізу ґрунту
Addista

Сертифікувальні розчини
Сертифікувальні
розчини
невідомої
для
користувача
концентрації
використовують для сторонніх перевірок
застосовуваних у лабораторії методик і
матеріалів.
При збігові результатів, отриманих під час
аналізу таких розчинів, із даними органів
в контролю HACH LANGE лабораторія
отримує
детальний
документ
із
результатами аналізу та сертифікат.

Обов’язковою умовою точних і точних
результатів є постійне забезпечення
якості. Тільки аналітичне забезпечення
якості
перетворює
ваші
виміряні
значення на надійні результати аналізу.
Addista - це система, за допомогою якої
ви можете перевірити точність і точність
у будь-який час. Регулярні перевірки
надійно
захищають
довгострокову
надійність вашої вимірювальної системи,
вашого поводження та матеріалів, які
ви використовуєте (піпетка, реагент,
фотометр тощо).
Стандартні розчини

Арт. №

To be used for tests

LCA 700

LCK 328 Калій
(до 85 вимірювань)
LCK 311 Хлорид
(до 85 вимірювань)

LCA 701

LCK 321 Залізо
(до 42 вимірювань)
LCK 329 Мідь
(до 42 вимірювань)
LCK 360 Цинк
(до 425 вимірювань)

LCA 703

LCK 049 Фосфат
(до 17 вимірювань)
LCK 303 Амоній
(до 425 вимірювань)
LCK 311 Хлорид
(до 85 вимірювань)
LCK 339 Нітрат
(до 85 вимірювань)

Для перевірки обладнання (фотометр,
піпетки, кюветні тести тощо) та робочих
процедур користувача використовуються
стандартні розчини.
Інші розчини Addista за запитом.

Семінари по живленню
рослин

Купуючи
лабораторію,
ми
також
пропонуємо дуже інформативні навчальні
семінари з питань живлення рослин (за
бажанням).
Це дозволяє інтенсивно звертатися
до відповідних питань та проблем
користувача. В рамках таких семінарів
передбачена також практична частина,
що включає демонстрацію LASA AGRO
та подальшого аналітичного обладнання
та інтерпретацію результатів вимірювань.
Арт. №
20080

Семінар з питань живлення рослин
в цілому та аналізу ґрунту зокрема з
LASA AGRO. Тривалість: 3 год

Тут ви знайдете
повний відео-посібник
для фотометричної
системи LASA AGRO

Оцінка результатів вимірювань
Оцінка
Оцінку результатів вимірювань можна
проводити в:
• мг / 100 г ґрунту для аналізу ґрунту
• мг / літр субстрату для субстрату,
аналізів торфу
• розчин мг / л для поживних розчинів,
дренажної води тощо.

Інтерпретація
Важливою складовою системи LASA Таблиці допомагають визначити клас
AGRO є інтерпретація виміряних величин. ґрунту та надають інформацію про
Є дві можливості:
необхідну кількість добрив. Для аналізу
субстратів посіви поділяють на три групи
Таблична оцінка
з відповідними цільовими значеннями
речовин
та
прикладом
Оцінка за допомогою таблиць - це простий поживних
на
випадок
дефіциту
спосіб, заснований на багаторічному розрахунку
досвіді
офіційних
німецьких поживних речовин.
дослідницьких
та
дослідницьких
Всі таблиці включені в супровідний
інститутів
сільського
господарства
посібник системи LASA AGRO.
(VDLUFA). Як для садівничих, так і для
сільськогосподарських
культур
під
відкритим небом табличні орієнтовні
Додаткова інформація за запитом.
значення наводяться у мг / 100 г поживної
речовини в грунті або як чиста поживна
речовина (наприклад, з N, Mg), або у
формі оксиду, наприклад K2O або P2O5.
Перетворення більше не потрібно.

На
основі
таблиць
інтерпретація
результатів аналізу для різних культур
складається спеціально для кожної
програми. Таким чином, визначається
поточний поживний стан рослини,
і
відповідна
рекомендація
щодо
підживлення
може
бути
зроблена
негайно.
Само собою зрозуміло, що ми також
пізніше зв’яжемося з вами по телефону
або особисто у разі виникнення
подальших питань щодо технічної заявки.

Single Elements
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Аналіз елементів живлення
Аналіз води та ґрунту
Компактний фотометр PF-3
у кейсі з реагентами

• Вимірювання
основних
поживних
речовин у грунті: азот (N), фосфат (P) та
калій (K)
• Блок живлення від акумуляторів або
акумуляторів
• Результати в різних одиницях
• Безкоштовне програмне забезпечення
для експорту даних
• Передача даних через порт USB
Залежно від того, який параметр
слід аналізувати, поживні речовини
екстрагують із зразка ґрунту або
розчином лактату ацетату кальцію (CAL),
або розчином хлориду кальцію (CaCl2).

Якщо національні норми щодо аналізу
ґрунту або місцеві геологічні умови цього
Детальний аналіз є основою для вимагають, ґрунтовий набір VISOCOLOR®
збереження продуктивності та біологічної також можна використовувати з іншими
активності ґрунту. Для
планування розчинними видобутками.
всіх заходів (підживлення, вапнування
тощо), які впливають на ґрунт ефективно Також можлива оцінка зручних тестів
і
ефективно,
важливо
спочатку NANOCOLOR®..
визначити всі важливі параметри ґрунту. Комплект поставки:
Компактний фотометр PF-3 охоплює такі
важливі параметри ґрунту, як амоній, компактний фотометр PF-3, VISOCOLOR
ECO Тести на нітрат, калій, амоній, фосфат,
калій, нітрати та фосфати.
тест-палички для pH 0 - 9 pH, аксесуари для
Разом із тестами VISOCOLOR® ECO приготування зразків (накип, сито тощо),
та відповідною підготовкою зразків інструкція, батареї, футляр.
для видобування ґрунту PF3 дозволяє
швидко переглянути вміст поживних
речовин у ґрунті.

Технічні характеристики
LED-фотометр з 3 інтерференційними фільтрами

Тип
Довжина
хвилі

365 нм, 450 нм, 660 нм

Точність

± 2 нм, пропускна здатність наполовину передача 10-12 нм

Тип кювет

Круглі кювети 16 мм

Режими
вимірювання

Запрограмовані MN-тести
VISOCOLOR / NANOCOLOR

Пам’ять

50 результатів

Живлення
Корпус

3 батарейки типу АА, інтерфейс
USB; додатковий внутрішній акумулятор
Водонепроникність згідно з IP 68

Розміри

170 х 95 х 68 мм

Арт. №
20100

Аналітичний кейс PF-3.

20101

Амоній 3 (0,1 -2,0 мг / л NH4-N), 50
тестів

20102

Калій (2 - 15 мг / л К +), 60 проб

20103

Нітрат (4 - 60 мг / л NO3-), 100 тестів

Реагенти VISOCOLOR® ECO

20104

Фосфат (0,2 - 5,0 мг / л PO4-P), 80 тестів
Необов’язкові тести NANOCOLOR,
По 20 тестів

20131

Амоній 10 (0,2 - 7,0 мг / л NH4-N)

20132

Амоній 50 (1,0 - 40,0 мг / л NH4-N)

20133

Калій 50 (2-50 мг / л К +)

20134

Нітрат 50 (2-100 мг / л NO3-)

20135

Фосфат 5 (0,20 - 5,00 мг / л PO4-P)

20136

Фосфат 15 (0,3 - 15,0 мг / л PO4-P)

Індикаторні тести
Індикаторні смужки

Арт. №

Титрувальні тести

Параметр

33011

Нітрати, 100 шт. 1
0-25-50-100-250-500 мг/л NO3-,індикація-попередження на нітрити 0-100 мг/л

30048

Хлор Аурум
0-0,5-1-2-5-10-20 мг/л Cl2 від жовтого до
фіолетового

30049

Хлор
0-25-50-100-200-500 мг/л Cl2 від білого
до червоно-фіолетового

30050

Амоній
10-25-50-100-200-400 мг/л NH4+від
жовтого до помаранчевого

Випробувальні палички для швидкого
напівкількісного
визначення
різних
параметрів у розчинах. Індикаційні
контрольні роботи відповідають вимогам
сучасного методу тестування

30051

Кальцій
10-25-50-100 мг/л Ca2+
від жовтого до червоного

30052

Карбонатна твердість
4-8-12-16-24 °dH
від оранжевого до зеленого

• Швидко: потрібно лише опустити
смужку в розчин – і результат готовий
• легкість: only a test stick is required for a
screening test - no apparatus equipment is
needed
• тривалий
термін
зберігання:
c
індикаторні смужки можна використати
упродовж 2,5 років (при температурі
зберігання< 30 °С).

30053

Хлориди
500-1000-1500-2000-> 3000 мг/л Clвід коричневого до жовтого

30054

Залізо
3-10-25-50-100-250-500 мг/л Fe2+
від білого до червоно-фіолетового

30056

Нітрит
0-0,1-0,3-0,6-1-2-3 мг/л N-O2 від жовтого
до червоного

30057

Пероксид
1-3-10-30-100 мг/л H2O2
від білого до синього

30059

Жорсткість
3-4-7-14-21 °dH жорсткості води
від зеленого до червоного

30070

Карбонатна жорсткість
1 °dH карбонатної жорсткості
50 вимірювань при 10 °dH

30060

Мультитест
загальна і карбонатна жорсткість, рН.
Ідеальний для акваристики.

30071

Жорсткість
1 °dH = 1 крапля
50 вимірювань при 10 °dH

Індикаторні тест-смужки упаковані по 100
шт. В контейнері (кальцій 60 шт., MultiStick 50 шт., Хлор 75 шт.).
Подальші випробування за запитом.
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Набори для титрування - це повні
пластикові коробки з усіма реагентами
та аксесуарами для тесту. Результати
наводяться безпосередньо в мг / л.
Комплект поставки
градуйований
шприц,
індикаторний
розчин, попередньо відрегульований
розчин для титрування, пробірка для
титрування.
Арт. №

Параметри

Аналіз елементів живлення
Прилади для вимірювання нітратів
Nitrachek

Nitrate Test Kit

Комплект поставки:
• прилад Nitrachek 404 (Арт. № 33010)
• стандартний розчин (Арт. № 33011);
• інструкція з експлуатації (Арт. № 33014);
• ваги (Арт. № 43030);
• бюкси, 3 шт. (Арт. № 20033);
• фільтри паперові (Арт. № 33013);
• індикаторні смужки на
нітрати (Арт. № 33011);
• блендер побутовий;
• кейс алюмінієвий.

Рефлектометр для оптичної оцінки
тест-смужок нітратів Merckoquant, які
використовуються
для
вимірювання
вмісту нітратів у рослинах, ґрунтових
розчинах (N-min = мінералізований
азот), воді тощо. Пам'ять даних за
останні 20 вимірювань із часом та датою.
Автоматичне множення з корекційним
коефіцієнтом.
• Діапазон вимірювання: 0 - 500 мг / л
• Точність: ± 10% після встановлення
поправочного коефіцієнта

Повний комплект тесту на нітрати для
швидкого вимірювання мінералізованого
азоту на місці. Повний комплект тесту
включає все необхідне обладнання для
приготування та вимірювання нітратів
Комплект
поставки:
Nitrachek, у зразках ґрунту, води та рослинної
акумулятор 9 Вольт, стандартний розчин тканини.
Вимірювальна
система
100 ppm, інструкція
впродовж багатьох років застосовується
у сільському господарстві та садівництві і
Арт. №
тривалий час тестується в різних науковоNitrachek 404 і стандартний розчин для
33010
калібрування 100 мг/л NO3 (50 мл)
дослідних інститутах та академіях
Приладдя
рослин.
Детальний довідник (німецькою мовою)
Індикаторні смужки на нітрати, 100 шт.,
33011
0-10-25-50-100-250-500 мг/л NO3,індикамістить повну інформацію про:
ція-попередження на нітрити 0-100 мг/л
• Як підготувати зразок
33012
Стандартний розчин 100 мг/л NO3, 50 мл
• Як зробити аналізи
Паперові фільтри Ø15 см для ґрунтових
33013
• Як оцінити та інтерпретувати результати
витяжок, 100 шт.
вимірювань
33014
інструкція з експлуатації

Відео
як
використовувати
Арт. №
33100

Кейс для визначення вмісту нітратів

Індикаторні смужки
Merckoquant на нітрати

Прилади для вимірювання азоту
LAQUA Нітратомір

YaraIrix

Технічні характеристики
Принцип вимірювання

іоноселективний електрод

Мінімальний об’єм
зразка
Діапазон вимірювання

0.3 мл
6 - 9,900 ppm (мг / л) NO3 -

Роздільність
Калібрування

Тестер LAQUA має датчик плоских іонів,
спеціально розроблений для дуже малих
кількостей зразків (від 0,3 мл).
Великий діапазон вимірювань (6- 9,900 ppm)
дозволяє вимірювати високі концентрації без
попереднього розведення, наприклад соки
рослин.

• Вимірювання без розведення зразків
• Не потрібні мензурки
• Функція Auto-HOLD
• Автоматичне вимкнення через 30 хв
• Температурна компенсація
• Змінний електрод
• Перемикається підсвічуванняКалібрування

1, 10 або 100 ppm
2-точкове калібрування

Точність

± 10% від значення зчитування

Дисплей

нестандартний (монохромний) цифровий РК-дисплей
з підсвічуванням

Живлення

2 x CR2032

Корпус

водонепроникний, IP 67

Темп. компенсація

автоматичний

Ця програма може допомогти у
визначенні точної потреби в азоті їхніх
культур. Фермер фотографує посіви, щоб
Вага
50 г
отримати рекомендацію N. Найновіші
доповнення - це N-Tester Clip та N-TestКомплект поставки:
er BT. Додаток можна завантажити
Нітратно-вимірювальний прилад LAQUA, безкоштовно.
стандартні розчини 150 ppm і 2000 ppm
Більше інформації на запит.
(по 14 мл), піпетка, 2 батареї CR2032,
ручний пристрій, футляр для зберігання..
Робоча темп.

Від 5 ° C до 40 ° C, 85% rh

Розміри

164 х 29 х 20 мм

Арт. №
33300

Вимірювач нітрату LAQUA, у комплекті

33310

Нітрат Стандарт 2000 ppm 6 x 14 мл

• 400 годин автономної роботи:

33320

Нітрат Стандарт 150 ppm 6 x 14 мл

• безперервне використання без підсвічування

33301

Замінний електрод

множенняІндикатор
акумулятора

• Упакований

перенесення

у

низького

зручний

футляр

заряду

для

Yara запустила нову систему під назвою
YaraIrix. Це рішення розроблене на основі
додатків і може перетворити смартфони
на складний сенсор поживних речовин.

Інші моделі (для K, Ca, Na) за запитом.

Single Elements

Арт. №
33200

YaraIrix
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Лабораторне приладдя
Сита

Просіювальні пристрої

Сушильна шафа

Haver Test Sieves

Test Sieve Shaker

Drying Oven

Аналітичне сито
машина Преміум з
класичною системою
затиску для сухого
просіювання в
комплекті з:
• Кришка машини з
оглядовим склом
• Затискна система,
що складається
з двох напрямних
стрижнів M16 x
660 мм та двох
затискних гвинтів

Лабораторні
сита
виготовленні
із
нержавіючої сталі згідно з стандартом
DINISO 3310/1.
• Діаметр 200 мм.
• Внутрішня висота 50 мм.
• Дно із металевої сітки

Подальші ситові
машини за запитом.

Сита других розмірів доставляються
під заказ.

Сушильна шафа з природною конвекцією, що
використовується для теплових процесів та
зберігання з підігрівом. Випускний канал на
задній панелі блоку з регульованим ручним
регулюванням. Мікропроцесорний контролер.
Вбудований таймер. Захист від перегріву
з
візуальною
сигналізацією.
Цифрове
налаштування темп. з градусною точністю.
Технічні характеристики
Діапазон t°

Застосування

Арт. №

Ø 50, 76,2 (3 ”), 100, 150,
200, 203 (8 ”)

Сітка 63 мкм

Діаметр сита

21042

Сітка 125 мкм

21043

Сітка 250 мкм

Подача матеріалу

21044

Сітка 500 мкм

Встановлення

21045

Сітка 1 мм

Робоча напруга

21046

Сітка 2 мм

21047

Сітка 5 мм

Максимальна кількість сит

21048

Сітка 10 мм

21050

Сітчаста сковорода

Підігрів

56 л
природна конвекція

Кількість лотків, макс

прибл. 3 кг

Система затиску

± 0.4

Корисна ємність

сухе просіювання

21041

+50 to 300°C

Коливання t°

Технічні характеристики

5 (2 лотки вкл.)

Макс. завантаження на
лоток

класичний
настінне кріплення
10 - 220 Вольт, 50 - 60 Герц
9 (корисна висота 50 мм),
15 (корисна висота 32 мм)

50 кг

Розміри всередині

400x 360 x 390 мм

Розміри зовні

590 х 600 х 700 мм

Вага

52 кг

Арт. №
Арт. №
21040

Просіююча машина

21020

Сушильна шафа DL56

21021

Полиця для шафи DL56

Щодо постачання лабораторного обладнання, не включеного в каталог, звертайтеся до постачальника.

Мірні циліндри

Висока форма, прозорий, із рельєфним

Компактний
пластиковий
картридж без тиску забезпечує
демінералізовану воду такої
ж якості, що і великі іоніти.
Ідеально
підходить
для
невеликих лабораторій або
для постачання автоклавів до
добової потреби в 10 літрів.
Економний:
завдяки
оптимальній конструкції ККД
становить 100%.
Надійний:
якість
води
залишається незмінно високою,
навіть при її зберіганні.
Екологічний: використовувані
смоли не тільки довговічні, а й можуть
регенеруватися майже не скінченно.
Комплект поставки: фільтр, набір шлангів,
настінне кріплення.
Технічні характеристики

градуюванням і шестигранною основою.

Розміри

Додаткове лабораторне обладнання
на замовлення.

Встановлення

Арт. №
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Ø

Муфельна піч

Деіонізатор води

Обсяг

Поділка

Висота

21034

10 мл

0,2 мл

16 мм

140 мм

21035

25 мл

0,5 мл

50 мм

169 мм

21036

50 мл

1,0 мл

55 мм

199 мм

21037

100 мл

1,0 мл

65 мм

260 мм

21038

250 мл

2,0 мл

75 мм

315 мм

21039

500 мл

5,0 мл

95 мм

350 мм

21033

1000 мл

10,0 мл

125 мм

415 мм

(Ø x висота) 100 x 600 мм

Вага

Компактна, легка муфельна піч для
багатьох лабораторних застосувань. Піч
має двостінну конструкцію пластини з
нержавіючої сталі для низьких зовнішніх
температур і високої стійкості.
• PКорпус зі нержавіючої сталі.
• Нагрівання з двох сторін.
• Керамічні нагрівальні плити із захистом
від вологи і відпрацьованих газів.
• Безшумне електронне реле.
• Захист від перегріву.

3 кг
Настінний блок із вбудованим
тримачем
аналогове управління лічильником провідності

Дисплей
Вихідні дані
Ємність

50 л / год
425 л

Якість

0,1-20 мкСм / см

Арт. №
21030

Діонізатор води

21031

Замінний картридж

Laboratory Equipment

Технічні характеристи
Макс. Температура
Об`єм

1100 ° С
6л
18 кг

Вага
Потужність
Напруга

1800 Вт
230 В

Розміри всередині

170 х 200 х 170 мм

Розміри зовні

510 х 400 х 320 мм

Арт. №
21060

Муфельна піч

Ваги
Цифрові ваги
Ложка-ваги

Ваги на сонячній батарейці

Ваги кишенькові

Практичні ваги для швидких вимірювань • Компактний розмір.
на місці, наприклад добрив і засобів • Висока точність.
захисту рослин.
• Максимальна вага: 500 г.
• Роздільність: 0,1 г.
• Функція віднімання ваги тари.
Технічні характеристики
• Вимірювання в г / oz / dwt / ozt.
Діапазон
0 - 300 г.
• Функція калібрування.
Роздільність
0,1 г.
• Живлення: 1хАА 1,5
Тара-функція

повний діапазон зважування

Об’єм ложки

28,4 мл

Дисплей

РК-дисплей

Корпус

ABS

Батарейка

1 х CR2032

Розміри

230 х 50 х 25 мм

Вага

90 г.

Арт. №
43025

• Найкраща сонячна техніка
• Протиударний пластиковий матеріал
• Автоматичне відключення
• Автоматичне нульове позиціонування
• Функція HOLD для заморожування
відображеної ваги
• Додаткова платформа з нержавіючої
сталі (міцна та захисна, легко миється,
Ø 150 мм)

Технічні характеристики
Діапазон

500 г

Роздільність

0.1 г

Режими зважування
Батарейка

g/oz/gn/ct
1 x CR2032

Розміри

115 × 78 × 16 мм

2000 г
0.5 g (0 - 100 г) /
1.0 g (100 - 2000 г)

Роздільність
Розміри

196 x 130 x 65 мм

Арт. №
Арт. №

Ложка-ваги

Технічні характеристики
Діапазон

43031

Ваги кишенькові

43020

Ваги електронні

43021

Платформа з нержавіючої сталі

Ваги високоточні
Ваги «steel»

Ваги високоточні

Ваги аналітичні

420 g capacity

• Корпус
із
нержавіючої
сталі
й
ударостійкого пластику.
• Функція віднімання тари.
• Автовимкнення.
• Автоустановка на нуль.
• Одиниці виміру: г/фунти/унції/мл.
• Батарейки
(включені
в
комплект
поставки).
Технічні характеристики
Діапазон

5000 г

Роздільність

1г

Мінімальне
навантаження

4g

Зважувальна
платформа
Розміри
Батарейка

43061

Ваги «steel», 5 кг

Арт. №

125 x 155 мм

43040

Максимальне навантаження: 120 г
Роздільність: 0,001 г

135 x 205 x 14 мм

43042

Максимальне навантаження: 420 г
Роздільність: 0,1 г

43043

Максимальне навантаження: 6200 г
Роздільність: 0,1 г

2 х 3В літієва батарея CR2032

Арт. №

• Застосування: зважування, визначення
плостності, розрахунок питомої ваги
• Вагова платформа з нержавіючої сталі
• Значення ваги, г / кг / фунт / унція / мл
• Акумулятор або блок живлення
• Індикатор
стабільності,
індикатор
низького
заряду
акумулятора,
автоматичне вимкнення, автоматичне
тарування, включена калібрувальна
маса діапазону (лише артикул - №
43043)Зв'язок: RS232, USB-хост, USBпристрій, Ethernet або Bluetooth® (опція)

Інтерфейси RS232 і USB, вбудований гак
для зважування під вагами, знімна чаша
з нержавіючої сталі, протиугінна скоба,
передній індикатор рівня з підсвічуванням,
4
регульовані
опори,
функція
блокування меню, індикатор стабілізації,
програмні індикатори недовантаженняі
перевантаження, вибір налаштувань
навколишнього середовища, звуковий
індикатор, регулювання
яскравості,
автозатемнення.
Технічні характеристики
Діапазон зважування
Роздільність
Мінімальне навантаження

420 г
0.001 г
2г

Арт. №
43071

Інші моделі за запитом.

Laboratory Equipment

Ваги аналітичні

Інші моделі за запитом.
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Збільшувальне скло
Лупи
Лупа кишенькова подвійна

• З 2 лінзами.
• Збільшення: 4 х/8 х.
• Діаметр лінз: 26 мм.

• Лінза з антистатичним
покриттям.
• Збільшення: 10х.
• Поставка з
батарейкою.

• Металевий корпус, із футляром.
• Збільшення: 8х.
• Діаметр лінзи: 28 мм
• Виріз: 25 х 25 мм
• Висота: 50 мм.
Арт. №

Арт. №
44010

Лупа з підсвічуванням

Лупа складана з поділками

Лупа кишенькова подвійна

44020

Арт. №
Лупа складна з поділками

44030

Ця стаття ідеально підходить як рекламний подарунок для ваших клієнтів.
Ми із задоволенням створимо індивідуальну пропозицію для вашого логотипу,
надрукованого.

Лупа з підсвічуванням

Детальніше
про пропозицію
рекламних
подарунків

Мікроскопи
Мікроскоп стрижневий

Компактний мікроскоп із підсвічуванням:
• збільшення: 40 х;
• поставка з батарейкою і футляром.

Мікроскоп лабораторний

USB Мікроскоп

Мікроскоп показує предмети в режимі
"живого перегляду" на екрані комп'ютера.
Вісім світлодіодів найкраще висвітлюють
ваш досліджуваний об'єкт з усіх боків і
забезпечують чіткі та яскраві зображення.

Лабораторний біологічний мікроскоп
для наукових досліджень. Простий у
використанні, не потребує особливого
догляду.
Виконаний
відповідно
донайсучасніших оптичних та механічних
стандартів.

• Збільшення: від 50 до 1000 разів
• Передача даних та живлення через USB
• Роздільна здатність захоплення екрану
1280 x 1024 pxl
• Частота кадрів: 30 кадрів в секунду
• З функцією запису зображення та відео
•З
підставкою
та
програмним
забезпеченням (Windows).
Арт. №
44040

20
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Арт. №
Мікроскоп стрижневий

44050

Мікроскоп з інтерфейсом USB

Laboratory Equipment

Технічні характеристики
Насадка

тринокулярна

Окуляри

0.7 to 4.5x - кратного збільшення

Робоча
відстань

100 мм

Джерело
світла

Підсвічування: світлодіоди високої
потужності Світловий потік: світлодіодна дифузійна пластина

Арт. №
44060

Мікроскоп лабораторний

44061

Цифрова камера з адаптером i ПЗ

Інтернет-метеостанція T-Warner
Корисна інформація про T-Warner
Для професійного садівництва та
сільського господарства
Метеостанція використовується для
раннього виявлення та попередження,
планування, контролю та управління
складними метеорологічно залежними
процесами. За допомогою автоматичної
метеостанції T-Warner всі відповідні
кліматичні дані, такі як температура
повітря, вологість, глобальна радіація,
опади, напрямок вітру, швидкість тощо,
постійно вимірюються та передаються
в захищену базу даних Інтернету.
Система T-Warner дозволяє отримувати
попередження
про
мороз,
спеку,
сильний дощ тощо за допомогою SMS
в режимі реального часу. Основний
блок станції T-Warner складається
з корпусу нержавіючої сталі, GSMмодему з антеною та сонячної панелі
з
акумулятором.
Живлення
може
здійснюватися
через
мережеве
підключення 220 В або, як правило, від
акумуляторів, які заряджаються через
сонячну панель. Це дозволяє абсолютно
вільний вибір місця.Завдяки широкому
діапазону датчиків кожна станція може
бути налаштована індивідуально.
Запитайте нас - ми
проконсультуємо вас!

з

Типові сфери застосування T-Warner:
• Вимірювання та документування
даних мікроклімату
• Попередження про мороз для
садів, картоплі, виноградників
• Захист рослин
• Прогнози хвороб рослин
• Контроль і управління зрошенням
• Запис температурних сум,
холодних періодів тощо.
• Моніторинг температури
в спаржевій гряді
• Контроль і контроль температури
в теплицях, необов’язково: кілька
датчиків на одному ланцюзі
• Моніторинг, документування та
контроль освітленості в теплицях
(наприклад, затінення)
• Моніторинг, контроль температури
та вологості в сховищах
• Попередження про пожежу
• Моніторинг температури
полуниці під укриттям
• Контроль температури в силосах
та сипучих магазинах

радістю

Інструменти та послуги планування
Оповіщення про мороз

Захист рослин

Станція для вологої та сухої температури

Більше 80 моделей хвороб для більш ніж 35 посівів

Прогноз погоди
Сплануйте свій робочий тиждень та
краще організуйте свій день, зменшіть та
оптимізуйте свої управлінські рішення.
• Прогноз на 14 днів
• 3 або 7-денні дані про прогноз погоди та
місцеві прогнози погоди з погодинною
роздільною здатністю
• Виводити погодинні дані для декількох
змінних прогнозу, включаючи всі
важливі
агрометеорологічні
змінні,
щоденні ET та багато іншого
Арт. №

Інформація про температуру та вологість
повітря, опади та вологість листя дозволяє дуже надійно прогнозувати здебільшого поширені хвороби рослин.
Система
забезпечує
функцію
попередження в режимі реального часу.
Після
встановлення
індивідуальних
граничних
значень
температури
станція автоматично надсилає SMSпопередження до 16 збережених номерів
мобільних телефонів, якщо значення
перевищені або не досягнуті.

Ця функція може використовуватися
декількома датчиками одночасно і
має велике значення для, наприклад
Управління зрошенням
попередження про мороз у плодівництві,
Використовуючи різні сенсорні технології виноградарстві тощо
для вимірювання вологості ґрунту
Арт. №
(тензіометри, датчики WaterMark, датчики
ECOD3-Frost Станція оповіщення про мороз
FDR тощо) та беручи до уваги кількість
опадів, зрошення можна оптимізувати та
контролювати інтелектуально.
IMETEO

Прогноз погоди, 1 рік

Climate Control

Користувач станцій T-Warner має доступ
до різних моделей прогнозування захворювань рослин, таких як: груші, що спалюють гриб, botrytis cinerea, monilia laxa,
alternaria, фузаріоз тощо.
Подальші моделі
прогнозу хвороби за
запитом.
Використання
прогнозних моделей стягується за спеціальною ставкою.
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Інтернет-метеостанція T-Warner
Метеостанції
Системи LoRa

T-Warner Метеостанція

Радіовузол бездротового
реєстратора даних

LoRa® - це метеостанції нового покоління,
які працюють у мережі LoRaWAN або
NBIoT. Їх можна підключити до будь-якої
існуючої мережі LoRaWAN, якщо вони є у
вашому місцезнаходженні.

Повна
система
моніторингу
навколишнього середовища, яка має
сонячну панель, а також внутрішню
батарею і передає дані про погоду в
режимі реального часу через GSM /
GPRS.

Вимірювання
різних
параметрів
навколишнього середовища та надійна
передача
за
допомогою
неліцензійної
бездротової радіопередачі по сітчастій
мережі. iMetos® RadioNode - це бездротовий
реєстратор даних, який дозволяє реалізувати
в мережі кілька вузлових мереж у поєднанні з
GPRS / EDGE / UMTS Інтернетом.

LoRa® Це метод модуляції розширеного
спектру,
отриманий
з
технології
розширення спектру чірпінгу (CSS).

Технічні характеристики
Розміщення
датчиків

3 фіксовані аналогові входи і 5
цифрових входів)

Пам'ять

Застосування:
• LoRAIN:
відкрите
поле,
господарство
• LaRATH: теплиці та інш.

сільське

8 Мб флеш-пам'яті

підключення
до інтернету
Сповіщення

GSM - GPRS, EDGE, HDSPA,
CDMA, UMTS, Wi-Fi, супутник
SMS, настроюваний користувачем через веб-сайт

Інтервал
вимірювання
Інтервал
реєстрації

5 хв
15 - 120 хв (на вибір користувача)

Інтернет-контакт
Акумулятор

користувач може вибрати
6 В, 4,5 AH, робочий діапазон:
від -35 ° C до 80 ° C

Сонячна
панель
Технічні характеристики:
Ультрафіолетовий полікарбонатний пластик ( IP65)

Корпус
Підключення
Блок живлення

в межах діапазону мережі
Супер конденсатор, заряджений сонячною панеллюl

Діапазон підключення

8-кілометровий приціл між
пристроєм LoRAIN та шлюзом
LoRa®

Інтервал вимірювання

5 хвилин (за замовчуванням)

Інтервал
реєстрації та
передачі
Температура
повітря
Відносна вологість
Манометр (тільки
з LoRAIN)

Міри. діапазон: від -40 ° C до
+125 ° C Точність: ± 0,3 ° C
Діапазон вимірювання: 0-100%
Точність: ± 2%
Чутливість: 1 наконечник на
0,2 мм

Арт. №
LORATH

LoRATH з датчиками температури та
відносної вологості повітря.

LoRAIN wз датчиком дощу, датчиками температури повітря та відносної
вологості
*Необхідні аксесуари: шлюз
LORAIN

Розміри без
датчиків

розміри: 135 × 135 мм

Вага без датчиків

2,2 кг

Арт. №
TNS30

T-Warner Basis:
GPRS-модем, сонячна панель з акумулятором, корпус з нержавіючої сталі,
без датчиків

Приклади конфігурації моделі
Арт. №

Особливості:
• Мережа бездротової мережі
• Наявність різних датчиків
• Простота установки, переміщення та
експлуатації
• Коробка передач від 300 до 400 метрів
• Можливість
встановлення
порогів
попередження через SMS
• Інтеграція в платформу FieldClimate

IMT200

• температура
• вологість повітря
• вологість листя
• опади

T-Warner 300:
• температура
• вологість повітря
IMT300US • вологість листя
• опадіи
• глобальна радіація
• швидкість та напрямок вітру

INSECT
MONITORING
CROP HEALTH
MANAGEMENT

REMOTE FIELD
MONITORING

WEATHER
FORECAST

WATER
MANAGEMENT

FieldClimate.com

WEATHER
MONITORING

IRRIGATION
AUTOMATION

REAL TIME DATA ACCESS AND
DECISION SUPPORT

Природно, що всі станції можуть бути
індивідуально оснащені датчиками.

Усі станції T-Warner можуть бути
Можливе розширення для вимірювання налаштовані відповідно до конкретних
вологості ґрунту (за допомогою датчиків потреб та бажань користувача. Ми будемо
Watermark або Decagon).
раді зробити для Вас індивідуальну
пропозицію.
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iMetos® RadioNode - це невеликий бездротовий
реєстратор даних, що працює від акумулятора
(термін служби батареї становить приблизно
7 років) для польового вимірювання вологості
ґрунту, температури, дощу, швидкості потоку,
вологості листя, відносної вологості та інших
параметрів. iMetos® RadioNode надсилає всі
показання датчиків в режимі реального часу
через інтерактивну сітчасту мережу назад на
базову станцію, яка підключена до Інтернету.
Звідти дані передаються на хмарну платформу
через мобільну телефонну мережу. У випадку
ризикованих ситуацій можна використовувати
конкретні налаштування SMS та негайно
видавати попередження (мороз, спека,
орошення).

T-Warner 200:

15 хв (за замовчуванням)
Датчики

1,4 Вт сонячна панель,

Як це працює?

Climate Control

NUTRITION
MANAGEMENT

TOPSOIL
MAPPING

LEAF AREA INDEX
FROM SATELLITE
AND GROUND

WORK
TRACKING
STORAGE & TANK
MONITORING

T-Warner: Інтернет-метеостанція
Метеостанції
Вологість грунту ЕКО

Огляд датчиків T-Warner
Температура та вологість
повітря

Лічильник опадів

Технічні характеристики
Датчик
Діапазон

Датчик

-100 до +200 ° C / 0 - 100% rh

Дозвіл

Дозвіл

Warner T-ECO Soil Moisture - це
попередньо налаштована бездротова
станція, яка забезпечує користувачам
різних галузей спеціалізації постійне та
доступне вимірювання вологості ґрунту.
Особливо підходить для вологи ґрунту
T-Warner ECO для наступних застосувань:
• Управління зрошенням
• Гольф, спорт
• Дослідження, довгострокові
дослідження вологості ґрунту
та екологічні дослідження
• Санація ґрунту та підземних вод
• Прогнози щодо повені та зсувів
Станція T-Warner ECO живиться від
сонячної енергії (альтернативно напруга
мережі 220 В) і оснащена реєстратором
даних та модемом GPRS.
Блок датчика проводиться через коробку
з реєстратором даних. Всі зібрані
дані надсилатимуться безпосередньо
на Інтернет-платформу. Це гарантує
користувачеві чіткий огляд та передачу
всіх даних у режимі реального часу
на будь-якому пристрої з підтримкою
Інтернету (ПК, мобільний телефон,
ноутбук, нетбук, КПК). Для вихідних
даних у графічній або табличній формі
не потрібне спеціальне програмне
забезпечення.
До станції можна підключити кілька
датчиків вологості ґрунту.

ECOD3

Станція контролю вологості ґрунту
T-Warner ECO Soil Moisture, основна
одиниця виміру

Приклади конфігурації моделі

Точність

T-Warner ECO D3 CLIMA80:
• дощомір
• температура повітря

T-Warner ECO D3 CLIMA180:
• дощомір
ECOD3• температура повітря
CLIMA180
• інтегрований інтерфейс
• 2 x датчики WaterMark

Станцію вимірювання вологості ґрунту
можна налаштувати індивідуально.

дощоприймач ковша

Діапазон

макс. 12 мм / хв
0,2 мм

Точність

± 5%

± 0,1 ° C / 0,8% rh f. м. v.
Арт. №

Арт. №
A660611

Датчик температури та вологості повітря з конвекційною кришкою

Датчик вологості листків

IM523

Лічильник опадів

Глобальне випромінювання

Технічні характеристики
Датчик
Арт. №
IM521CD

Датчик вологості листків, в т.ч. 5 м
кабель

піранометр (320 - 1100 нм)

Діапазон

0 - 2000 Вт / м2 (роздільна здатність 1 Вт / м2)

Точність

± 5%

Арт. №
IM5069D

Вологість та температура
ґрунту

Глобальний радіатор з нівеліром та
тримачем

Швидкість та напрямок вітру

Технічні характеристики
Датчик WaterMark
Датчик

Технічні характеристики

WaterMark

Діапазон вимірювання

0 - 200 cbar
± 5%

Датчик

0.12 – 40 m/s

Діапазон

0.05 m/s / 1°

Швидкість випуску

Мульти зонд
Сенсорен

FDR (волога), NTC
(темп., bi-pol (солоність)

Діапазон вимірювання

0,5 - 80% / -10… + 50 ° C
/ 0 - 2,99 г / л активних
солей

1-10 min

Арт. №
PI-USWM

Ультразвуковий датчик вітру:
Швидкість та напрямок вітру

0,1% / 0,1 ° C / 0,01 г / л
активних солей

Дозвіл

Арт. №
ECOD3CLIMA80

0,01 ° C / 0,02% rh

Діапазон

Арт. №

Технічні характеристики

Температура: PT1000 1/3
класу B Вологість: ROTRONIC
Hygromer® IN-1

Датчик температури ґрунту
Датчик

Нержавіюча сталь

Діапазон вимірювання
Роздільність
Точність

-30 to +75°C

Монтаж

0.1°C
± 0.5°C

Арт. №
MD510SM Датчик WaterMark, з кабелем 4,5 м

Арт. №
GE0011

Кронштейн T-Warner, комплект з 2
штук, 1,5 м кожен, нержавіюча сталь

51055

Мульти-зонд для T-Warner

GE0015

IM5041D

Датчик температури ґрунту

Кронштейн для ECO D3, 1,46 м,
нержавіюча сталь

GE0016

Кронштейн для LoRAIN, метал

Climate Control
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Метеостанції
Розумний клімат-контроль
Погодний центр

Особливості:

Технічні характеристики

• Виробництво даних у всьому світі за
останні 90 днів (професійні датчики
температури до 18 місяців) на смартфоні
з підключенням до Інтернету
• Надіслати сповіщення у разі тривоги
• Індивідуально
налаштовується
та
розширюється до 50 передавачів
• Моніторинг декількох локацій в одному
додатку можливий
• Дані можна отримати з декількох
смартфонів
• Проста установка всього за кілька
хвилин
• Експорт даних у форматі PDF (графічно)
або як файл CSV (текстовий файл)
• Налаштування мови німецькою або
англійською мовами
• Сумісність: для iOS 7.0 або Android 3.2
(або пізнішої версії), потрібна камера
Ідеально підходить для моніторингу в:

Зробіть свій смартфон
кліматичним монітором.

мобільним

WeatherHub надає вам у всьому світі за
допомогою програми для смартфона
ваші місцеві кліматичні дані, такі як
температура,
вологість,
опади
та
швидкість вітру.
Комплект поставки: входить до складу
стартера, шлюз передає дані різних
бездротових передавачів (діапазон до
шлюзу макс. 100 м) в Інтернет.

• теплиці
• приміщення
для
зберігання
охолодження
• холодильники та морозильники
• винні погреби
• ставки

та

Установка всього лише в 3 етапи:
• 1. завантажте програму WeatherHub на
Вашому смартфоні
• 2. підключіть міжмережевий шлюз
до Вашого IP-маршрутизатора за
допомогою мережевого кабелю
• 3. вставте батарейки в датчик, виберіть
у додатку "Add new sensor '', скануй-ті
QR-код з серійним номером датчика
• готово!

Шлюз
Частота передачі

868 МГц

Потужність

блок живлення

Розширюваний

до 50 передавачів

Розміри

40 х 28 х 104 мм

Вага

66 г.
Датчик температури

Діапазон вимірювання

-30…+60°C

Макс. діапазон

100 м

Батарея

2 × 1,5 В AA

Розміри

40 х 28 х 104 мм

Вага

25 г.
Датчик Thermo-Hygro Pro +

Діапазон вимірювання

-40…+60°C

Діапазон вимірювання
вологості

0 - 99%

Макс. діапазон

200 м

Батарея

2 × 1,5 В AA

Розміри

43 х 23 х 160 мм

Вага

74 г.
Манометр

Діапазон вимірювання

0 - 300 мм / год

Батарея

2 × 1,5 В AAA,

Максимальний
діапазон

100 м

Розміри

Ø 132 х 183 мм

Вага

310 г.
Вітромір

Діапазон вимірювання

0-180 км/год (0-50 м/с)

Макс. діапазон

100 м

Батарея

сонячна

Розміри

250 х 150 х 195 мм

Вага

233 г.

Вимоги:
Інтернет-маршрутизатор
із
За допомогою Thermo-Hygro-Sender Pro
мережевою розеткою (LAN) на сайті
+ можна викликати виміряні значення
та смартфон з функцією камери та
та використовувати будь-які додаткові
мобільним підключенням до Інтернету.
функції в будь-який час за допомогою
смартфона, а також через браузер з ПК
SIM-картка не потрібна.
або планшетом за допомогою платформи
WEATHERHUB OBSERVER.

Арт. №
35020

Стартовий набір з датчиком температури

35022

Стартовий набір з термогігро-передавачем

35023

Стартовий набір з датчиком дощу

35025

Стартовий набір з термогігро, датчиком
дощу та вітру

35031

Термо-гігропередавач

35036

Thermo-Hygro Transmitter Pro +

35034

Передавач дощу

35035

Вітряний передавач

радіопередавач
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Метеостанції
Метеостанції
Бездротова метеостанція

Бездротова
метеостанція
має
комбінований передавач із трьома
зовнішніми датчиками: термогігрометрпередавач для контролю зовнішньої
температури та вологості, дощомір,
який надійно повідомляє вас про
кількість опадів, та лічильник вітру для
визначення сили вітру на місці установки.
Дані надсилаються на базову станцію і
відображаються там.

Крім того, вбудований електронний
барометр вимірює тиск повітря і на
основі змін символ погоди надає прогноз
на майбутню погоду. Поточний тиск
повітря відображається як абсолютна та
відносна величина, протягом останніх 24
годин можна спостерігати на гістограмі і
таким чином зробити більш точну картину
погоди.
Функція:
• Комбінований датчик, що включає
датчик температури/ вологості, дощомір
та вітромір
• Бездротова передача (макс. 100м)
зовнішньої температури та вологості,
кількості опадів та швидкості вітру
• Індикація температури та вологості
повітря в приміщенні
• Абсолютний та відносний атмосферний
тиск, прогноз погоди та тенденція
атмосферного
тиску,
індикація
в
гістограмі та історія останніх 24 годин
• Фактор вітряка та точка роси
• Макс.-Хв. Функція із часом та датою
запису
• Програмовані
функції
сигналізації
для певних погодних умов, таких як
температурний
сигнал,
штормове
попередження тощо.
• Радіокерований годинник з будильником
та датою, часовим поясом ± 12 годин
• Підсвічування

Ви також маєте на увазі температуру
та вологість повітря в приміщенні,
і ви можете контролювати клімат у
приміщенні за допомогою цільового
опалення та вентиляції. Метеостанція
пропонує безліч додаткових функцій
та інформації. Ви можете встановити
межі тривоги, отримати найвищі та
найнижчі показники з часом і датою
запису, розрахувати температуру роси та
температуру вітряка.
Комплект поставки:
базова станція, термогігропередавач,
манометр, датчик вітру, акумулятори,
інструкція з експлуатації.
Технічні характеристики
Температура на
відкритому повітрі

Від -40 до + 65 ° C

Температура в
приміщенні

Від 0 до + 60 ° C

Вологість

10 - 99%

Макс. діапазон

100 м

Частота передачі
Годинник

868 МГц
радіокерований годинник

Матеріал

пластик

Батарея

3 x AA 1,5 В

Складання

бути повішеним або окремо
стоячим

Розміри

151 х 29 х 161 мм

Вага

294 г.

Арт. №
35270

Бездротова метеостанція, повна

Вимірювачі опадів
Вимірювач опадів
бездротовий

Передача даних температури та кількості
опадів (макс. 30 м) з тенденцією до
температури,
вказівкою
загальної
кількості опадів, останньої години,
останніх 24 годин та останнього дощу
з часом та датою запису, індикацією
гістограми та історією останні 7 днів, тижні
та місяці, датчик дощу з сигналізацією,
індикація температури в приміщенні,
макс.-хв.
функція,
регульований
температурний сигнал, годинник і дата,
діапазон вимірювань температура на
вулиці від -50 до + 70 ° C (від -58 до + 158
° F), у приміщенні від -10 до + 50 ° C (від 14
до + 122 ° F), реверсивна ° C / ° F, кількість
опадів від 0 до 9999 мм (від 0 до 999,9
дюймів) для підвішування та стояння.
Комплект поставки: зовнішній датчик,
передавач, акумулятори 3 х 1,5 В АА для
станції, 2 х 1,5 В АА для передавача.
Арт. №
36010

Вимірювач опадів бездротовий

Пластиковий дощомір

Дощомір Хелмана

Дощомір із пластику, на вибір:

Цей спеціальний датчик дощу був
• із
тримачем
для
стаціонарного розроблений для мінімізації втрат на
кріпленняна стійці (0-50 мм, прозора випаровування, які можуть виникнути під
час спекотної погоди.
опукла мірнашкала);
• зі стрижнем для установки в ґрунті,(0-35 Опади
вимірюють
за
допомогою
мм, біла нанесена мірна шкала).
внутрішнього вимірювального балона,
який має шкалу індикації від 0 до 25 мм.
Ціна поділки: 1 мм опадів/м2 = 1 л/м2
Ця шкала вказує на випадання дощу
в літрах на квадратний метр поверхні
Цей продукт стане чудовим
грунту. Обмін повітря мінімальний.
бізнес-сувеніром для Ваших
• Площа водозбору = 100 см²
партнерів.
Ми
будемо
• Роздільна здатність: 1 мм / м²
раді
скласти
для
Вас
• Діапазон вимірювання: 1 - 25 мм / м²
індивідуальну
пропозицію
знанесенням
логотипу.

Вашого

Арт. №

Комплект поставки:
дощомір, внутрішній циліндр.
Арт. №

36020

Дощомір із тримачем

36040

Дощомір Хеллмана

36035

Дощомір зі стрижнем

36041

Внутрішній циліндр

Climate Control
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Датчики вимірювання температури
Реєстратори температури і вологості повітря
Зонд температури
з цифровим дисплеєм

За допомогою датчика температури ви
можете контролювати температурну
криву сіна, зерна, тріски, компосту
та багатьох інших сипучих товарів
на вашому складі. У разі розігріву ви
можете негайно вжити будь-які необхідні
коригувальні дії і таким чином запобігти
втратам при зберіганні, спричинених
комахами та грибками.
Фургон і рукоятка виготовлені з
нержавіючої сталі, датчик температури,
дисплей і проводка захищені всередині
труби з нержавіючої сталі.
Мірний наконечник виготовлений з
алюмінію. Це означає, що температура
передається на датчик швидше, і
результат вимірювання можна прочитати
через короткий час.
Зонд вимірює до + 110 ° C, і тому
його також можна використовувати в
критичний час, коли вирішується, чи
слід проводити заходи з розмитнення чи
протипожежні заходи.
Комплект поставки: вимірювальний
прилад, акумулятор, посібник.

Реєстратор 175-T3 - це компактний і
невеликий за розміром реєстратор
даних, який вимірює температуру з
пам'яттю до 1 мільйона результатів.
Реєстратор забезпечує негайний огляд
поточного
зчитування,
останнього
збереженого значення, максимального та
мінімального значення, а також кількості
перевищень обмеження. Дані вимірювань
зберігаються,
навіть
коли
батареї
порожні або при заміні батареї. Втрата
даних практично неможлива. Програмне
забезпечення
для
безкоштовного
завантаження або платне як CD.

Пробійник

1000 мм або 1500 мм / Ø 16 мм

Матеріал
корпусу

Пробійник і ручка з нержавіючої
сталі

Діапазон

Від -50 до +110 ° C

Точність

±1°C

Дисплей

вбудований РК-дисплей з
10-міліметровою висотою цифр

Темп. датчик

у наконечнику фурми

Тип батареї
Дисплей

1x LR44
постійний показ виміряного
значення

Арт. №
37417

Температурний зонд з дисплеєм, 1 м

37415

Температурний зонд з дисплеєм, 1,5 м

Інші довжини за запитом.
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Водонепроникний
міцний
датчик
занурення / проникнення, виготовлений з
нержавіючої сталі, тип К. Доступний у 3
різних довжинах: 120 мм, 1000 мм та 1500
мм.
Діапазон вимірювання: від -50 ° C до +
1000 ° C.
Вимірювальні щупи на 1000 і 1500 мм
забезпечені кабелем довжиною 1 м. Інші
довжини кабелів за запитом.

Застосування: контроль температури
в компості. Рекомендація Німецької
асоціації виробників компосту.

Кріплення для 175-Т3

Необхідні аксесуари: Вимірювальні
датчики (див. Праворуч), USB-кабель
Технічні характеристики
Параметр

температура (° C або ° F)

Датчик

2 термоелементи (тип К або Т)
зовнішні

Міри. діапазон

Від -50 ° C до + 1000 ° C (тип K)

Роздільність
Точність

0.1°С
±0.5°C internal / ±0.7% of reading

Робоча t°

Від -20 ° C до + 55 ° C

Зберігання
Технічні характеристики

Занурювані
температурні зонди

175-Т3 2-канальний
реєстратор з виносними
термопарами

Від -20 ° C до + 55 ° C

Тип батареї

3 x Тип AAA або Energizer L92
мікроелемент AAA

Термін служби
батареї

3 роки (15 хв. Вимірювальний
інтервал)

Клас захисту

IP 65

Корпус

ABS / ПК

Інтервали
виміру

Від 10 до 24 годин (на вибір)

Пам'ять

1000000 читань

Вхід

Міні-USB

Розміри

89 х 53 х 27 мм

Вага

130 г.

90072
99508

Будь ласка, повідомте нам, якщо вам
потрібен
кронштейн
та
додаткова
установка.
Арт. №

Арт. №
34030

При придбанні реєстратора даних 175-T3
у поєднанні з вимірювальним зондом, на
вимірювальному зонді є вільний тримач.

Реєстратор даних 175-T3

37411

Вимірювальний датчик 12 см

Підключення кабелю Mini-USB до USB

37412

Вимірювальний датчик 1 м

Протокол випробування

37413

Вимірювальний датчик 1,5 м

Climate Control

Компостні термометри - Вимірювач вітру - Вимірювання газу
Термометри для компостів і субстратів
Термометр секундний із
захисним футляром

Термометр секундний
«Економ»

Технічні характеристики
Зберігання

Від -40 до + 70 ° С

Робоча темп.
Живлення

Від -20 до + 50 ° С
9 V-блок батареї 6F22

Житло

ABS

Корпус

182 х 64 х 40 мм

Вага

171 г.
Зонд типу К

Діапазон
вимірювання

-50 to +1000 °C

Роздільність

0.1 °C -50 to +200°C
1 °C інший діапазон
± 0,5 °С; + 0,3% від вимір. значення (-40 °С ... +900 °С) ± 0,7 °С;
+0,5% від вимір. значення інший
діапазон

Точність

T-925-це 1-канальний прилад для
Арт. №
вимірювання температури T / C Тип K
для підключення швидкої та надійної
Секундний термометр із захисним
37410
футляром
термопари та / або радіозонду (опції).
• Постійне відображення мінімальних /
Необхідне обладнання:
максимальних значень
температурний
занурюваний зонд. Див.
• Усі дані: поточні, заморожені та
мінімальні / максимальні значення можна с. 29.
роздрукувати на сайті за допомогою
принтера звітів (необов’язково)
• Звукова
сигналізація
(регульовані
граничні значення)
• Кнопка HOLD для заморожування
вимірювальних значень
• Великий дисплей з підсвічуванням
• TopSafe, незнищенний чохол, захищає
від бруду та ударів
Комплект: Термометр T-925, акумулятор
на 9В, TopSafe, протокол калібрування.

Швидкі та точні вимірювання, цифровий
дисплей, помірна ціна, температурний
датчик типу К (NiCr-Ni).
Необхідне обладнання:
температурний занурюваний зонд.
Див. с. 29.
Комплект поставки::
Термометр секундний з батарейкою.
Технічні характеристики
Діапазон вимірювання

Від -50 до +750 ° C

Джерело живлення
Розміри

9 V-блок батареї
210 х 70 х 24 мм

Вага

145 г.

Арт. №
37420

Секундний термометр «Економ»

Вимірювання газу

USB реєстратор даних

Вітромір

CO2 - Temperature - Humidity
Meter

184-H1 - USB-реєстратор
температури і вологості

Анемометр кишеньковий

T-440, прилад для вимірювання якості
повітря в приміщенні (CO2, вол. та темп.).
Вимірювальна технологія забезпечує
точне вимірювання навіть високих
концентрацій, наприклад в теплицях.
Комплект поставки: T-440, зонд CO2
з Bluetooth, в т.ч. датчик температури
та вологості, протокол калібрування,
акумулятори, USB-кабель, футляр.
Технічні характеристики
Діапазон
вимірювання

±(50 ppm + 3 % of mv) 0-5000 ppm
±(100 ppm + 5 % of mv) > 5001 ppm

Точність
Роздільність
Акумулятор
Розміри

0 - 9,999 ppm CO2 /
Від -10 до +50 ° C / 5 - 95% відн

1 ppm / 0.1 °C / 0.1 %rF
3 AA mignon 1.5 V
4 x type AA batteries (CO2 probe)

150 x 65 x 32 мм, 250 г

Арт. №
24015

T-440 measuring unit with CO2 probe

USB-реєстратор даних 184-H1 контролює
рівень температури та вологості під час
транспортування холодним ланцюгом. Його
великий, легкий для читання РК-дисплей
відображає показники в реальному часі. Його
світлодіодні індикатори стану попереджають
про перевищення зазначених меж.
Технічні характеристики
Пам'ять

64000 вимір. значень

Діапазон

-20 до + 70 ° C; 0-100% вол.

Роздільність
Точність
Частота вимірювання
Частота

± 1,8% відносної вол. (від 5 до
80% вол.)
1 хв. - 24 год

Тип батареї
Розміри

0,1 ° С; 0,1% вол.
± 0,5 ° C (від 0 до +70 ° C)

літієва батарея CR2450, 3 В,
змінна
44 х 12 х 97 мм

Арт. №
34150

Кишеньковий прилад для вимірювання
швидкості вітру (км/год, м/с або вузли)
зфіксацією макс./мін. і середніх значень
швидкості вітру, температури повітря (°С)
і температури вітрового вихолоджування.
Діапазон: від 0,2 до 30 м/с; Від -30 до +
60°C
Застосування: дрейф засобів захисту
рослин на відкритому повітрі значно
зменшується, вибираючи стійкий до вітру
час нанесення.
Комплект поставки:
• анемометр
• батарейка
• неопреновий чохол
• шнур.
Арт. №

USB реєстратор даних 184-H1

Climate Control
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Кишеньковий анемометр
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Термогігрометри
Цифрові термогігрометри
SMARTHY Термогігрометр
для смартфонів

Термогігрометр
T-625

Термогігрометр
T-608-H1

Трансформуйте свій смартфон у мобільну
метеостанцію! За допомогою SMARTHY,
Ви отримаєте дані про температуру і
вологість повітря. Безкоштовний додаток.
індикація нижніхі верхніх порогів, криві
змін показників, встановлювані значення
для сигналу попередження, обчислення
точки роси, фотографування, реєстрація
даних, розсилання і друк.

Великий дворядовий дисплей цього
високоточного приладу відображає дані
температури і вологості повітря, а також
точку роси.
• Фіксація мін./макс. значень.
• Функція утримання поточних значень.
• Автовимкнення.
• Запатентований
ємнісний
сенсор
вологості.
• Гарантія: 2 роки.

Вологість/Точка
роси/
Прилад
для
вимірювання темп. вкл. акумулятор.
Доступний і точний гігрометр T-608-H1
безперервно
вимірює
вологість,
температуру та точку роси. Точні
вимірювання навіть у приміщеннях з
підвищеною вологістю повітря - ідеально
підходять для теплиць. Розрахунок точки
роси, відображення максимального /
мінімального значення. Датчик вологості,
на який не впливає конденсат, ідеально
підходить для теплиць

Технічні характеристики
Діапазон

-20 to +60 °C; 20 - 95 % RH

Роздільність

1°C / 0.1%

Точність

± 1°C / ± 5%

Роз'єм

3,5-мм аудіороз'єм

Розміри

18 х 9 х 54 мм

Вага

7 г.

Арт. №
37181

Технічні характеристики
-10 to +60 °C; 0 - 100 % RH

Точність

± 0.5 °C, ± 2.5 % RH

Діапазон

0 to +50 °C and 10 - 95 % RH

0.1°C, 0.1 % RH

Точність

± 0.5 °C, ± 3 % RH

ABS, ударостійкий, IP54

Розміри

111 x 90 x 40 мм

Роздільність
Корпус
Вага

195 г.

Арт. №
SMARTHY

Технічні характеристики

Діапазон

Вага

168 г

Арт. №

37138

Термогігрометр Т-625

37146

Thermo-hygrometer T-608-H1

Термогігрометри
Професійний бездротовий
термогігрометр

Indoor/Outdoor
Thermo-Hygrometer

Thermo-Hygrometer
Аналоговий
термогідрометр для
перевірки
клімату
теплиці та зимового
саду

Зберігає
дані

Діапазон: Від -15
до + 55 ° C, Від 0 до
100% вологості, Ø100
мм, Вага: 105 г.

Індикація точки роси, макс.та мін. значень
із часом та датою, сигналізація про
перевищення темп. та вол. Файли даних
через дисплей або ПК з інтерфейсом
USB, комутаційний вихід, годинник з
акумулятором 3 х 1,5 В AA, програмне
забезпечення
для
ПК,
інтерфейс
USB, підключають до 8 віддалених
передавачів.
Бездротові
зовнішні
датчики термо-гігро доступні як опція.

• Одночасне зчитування внутрішньої /
зовнішньої температури та вологості
• Великий, легко читається РК-дисплей
• Макс. / Хв. функція для входу / виходу
температури
• Макс. / Хв. функція для вологості
• Для підвішування або стояння
Застосування:
холодильні
камери, • Зовнішній кабель: близько 1,5 м
теплиці, складські й житлові приміщення. • Вкл. акумулятор 1,5 Вольт
Технічні характеристики
зовні від -40 до +60 ° C, в середині 0 - 50 ° C та 0 - 99% вол.

Діапазон

Точність

± 1 ° C / ± 3% вологості

Пам'ять

50 000 показань

Точність

Розміри

137 х 98 х 26 мм
Бездротовий термогігрометр

37171

Зовнішній радіодатчик
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Термогігрометр

Гігрометр
Аналоговий
гігрометр із
синтетичним
волосом у

-50 to +70 °C, 10 to 99 % RH

Роздільність

металевому корпусі.

0.1 °C, 1 % RH
± 0.1 °C, ± 3.5 % RH

Розмір: Ø100 мм
Вага: 105

Арт. №

37170

37311

Технічні характеристики

Діапазон

Арт. №

Арт. №

37140

Термогігрометр цифровий

Climate Control

Арт. №
37310

Гігрометр

Аналогові та цифрові термометри
Пластикові та металеві варіанти
Віконний цифровий
термометр

Цифровий максимальномінімальний термометр

Великий дисплей, макс. та мін. значення
з автоматичним скиданням, стійкий до
атмосферних впливів, клейка плівка, Погодостійкий пластик для внутрішнього
просто закріплена зовні на вікні - та зовнішнього використання. Вкл. 1,5 В
ААА акумулятор.
зчитування зсередини.
Технічні характеристики

Технічні характеристики
Діапазон

-25 to +70 °C

Розміри

105 x 97 x 23 мм

Вага

110 г

Арт. №
37145

Діапазон

-20 to +70 °C

Розміри

81 x 30 x 150 мм

Вага

81 г

Арт. №

Ґрунтовий термометр

У пластиковому корпусі, зелений.

Цифровий макс./мін. термометр

Довжина

Діапазон

-10 °C to +90 °C

325 мм
80 г

Діаметр роботи

Ø 51 мм
51 × 51 × 410 мм, 46 г

Арт. №
Soil thermometer

Інфрачервоний термометр MINI
FLASH

Технічні характеристики
Діапазон

-38 to +365 °C

Роздільність

0.1 °C

Точність

±1.5 to ± 3 %

Розміри

40 x 85 x 175 мм, 180 г

Арт. №

37456

Термометр погружний,
аналоговий

68 x 37 x 17 мм, 31 г

Для
безконтактного
вимірювання
темп. поверхні лазерним прицілом.
Добре співвідношення D:S 12:1. РКдисплей, функція HOLD, відображення
максимальної температури.

Розміри

37460

±2%

Розміри

Аналоговий термометр з нержавіючої
сталі для компосту, який дозволяє
контролювати температуру з часом під
час процесу гниття.

40 см

Арт. №

0.1 °C

Точність

Інфрачервоний термометр із
лазерним цілевказуванням

Довжина зонда

Вага

-33 to +110 °C

Роздільність

37120

Технічні характеристики
-5 to +80 °C

Технічні характеристики
Діапазон

Біметалічний термометр

Технічні характеристики
Діапазон

Безконтактне вимірювання температури
поверхні. РК-дисплей, функція HOLD,
відображення поточної, найвищої або
найнижчої темп. Вкл. CR2032 акумулятор.

Арт. №

37280

Віконний цифровий термометр

Інфрачервоний термометр

Біметалічний термометр

37110

Термометр погружний з
дисплеєм

ІЧ-термометр

Термометр зі щупом

Електронний
термометр
для Цифровий термометр з датчиком NTC110
Вставний термометр із захисним чохлом. проколювання з довгим датчиком, мм і кабелем довжиною 60 см. Функції:
рухомою головкою (180 °), функцією макс. / Хв. температура, утримання
значень. Придатний для вимірювання
HOLD, мін/макс функцією.
температури повітря, ґрунту, харчових
продуктів, плодів, рослин і рідин.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Діапазон

-10 to +100 °C

Роздільність

0,1 .C

Довжина зонда
Розміри

120 мм
125 x 27 мм

Арт. №
37451

Діапазон

-40 to +200 °C

Роздільність

0.1 °C

Точність

± 1 °C

Довжина датчика

180 мм

Арт. №
Вставний термометр, аналог

37440

Технічні характеристики

Діапазон

-40 to +200 °C

Роздільність
Точність

0.1 °C
±1°C (-25...+150°C), otherwise ±1.5°C

Арт. №
Вставний термометр

Climate Control

37430

Термометр з датчиком-щупом
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Вимірювання освітленості
Корисна інформація
Роль світла

Як
рушійна
сила
фотосинтезу,
светпрінціпіально
важливий
для
рослинництва.
Рослинам потрібна енергія для створення
органічної речовини і підтримки життя.
На ріст і розвиток рослин великий вплив
мають як кількість, таки якість світла.
Крім того, світло також необхідний для
інших фізіологічних реакцій в рослинах.
Так, наприклад, сонячне випромінювання
є
найважливішим
фактором
для
визначення евапотранспіраціі, необхідної
для планування поливу.

Як сприймається світло?

Навіщо вимірювати світло?

Люксметри вимірюють інтенсивність
освітлення аналогічно людському оку:
в спектральному діапазоні 500 - 600нм.
Рослинам, однак, для фотосинтезу
необхідне світло в діапазоні 400-700
нм. Рослини дуже чутливо реагують
на довжини хвиль близько 400 нм
(синій спектральний діапазон) і 700 нм
(червоний діапазон). У той час як світло
з довжиною хвилі близько 400 нм і нижче
(УФ-діапазон) призводить до укорочення
міжвузлів і, таким чином, до компактного
росту рослин, світло з довжиною хвилі
близько 700 нм сприяє подовженню. Таке
сонячне випромінювання позначається
PAR (Photosynthetically Active Radiation,
або фар фотосинтетичний активна
радіація), оскільки одиниця виміру
означає число фотонів в секунду
на одиницю площі (мкмоль/сек м2).
Традиційно цей показник ще називається
PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density,
або
щільність
фотосинтетичного
потокафотонов).

У країнах на північ від 45-ї паралелі
в північній півкулі і на південь від 45-ї
паралелі в південній півкулі середня
природна
інтенсивність
денного
світла низька, що обмежує ріст рослин
приблизно на 4-6 місяців в році. Отже,
використовуючи
підсвічування
на
додаток до денного світла, можна
поліпшити раслини в цих регіонах. До
культур вирощуваних з додатковим
освітленням
для
стимулювання
фотосинтезу, відносяться овочі, квіти,
рослини в горщиках, кущі та дерева. При
правильному застосуванні додаткове
освітлення стимулює асиміляцію і, отже,
зростання, що призводить до більш
короткого виробничого циклу, більш
сильним і здоровим рослинам і більш
ранньому цвітінню. В результаті час
вирощування і якість врожаю стають
більш передбачуваними.

Квантометри

Люкс-метри
Люксметр

• Компактний, легкий у використанні.
• Великий, зручний РК-дисплей.
• Кнопка
утримання
найвищого
поточного значення.
• 12 В батарейка (входить у комплект).

Технічні характеристики
Діапазон

0 - 200; 200 - 2,000; 2,000 - 20,000;
20,000 - 50,000 LUX

Точність

± 5% < 10,000 LUX
± 10% > 10,000 LUX

Роздільність
Розміри

0.1 LUX
188 x 64.5 x 24.5 мм
115 x 60 x 27 мм-фотодетектор

Вага

160 гg

Арт. №
32010

30

і

Люкс-мультиметр

ФАР / Квантометр

Професійний люкс-метр для вимірювання
освітленості, створюваної 4 різними типами
джерел: сонячне світло, лампи денного світла,
ртутні лампи, натрієві лампи високого тиску.

Цей прилад з вбудованим сенсором
вимірює
ФАР-випромінювання
в
діапазоні хвилі 400 - 700 нм. Можливе
налаштування джерела світла: штучний
або сонячне світло.

• Проводить вимірювання в люксах або

футсвечах (fc) в трьох діапазонах.
• Великий, зручний РК-дисплей.
• Визначення мін. макс. і середнього значення
вимірювань.
• Регулювання «нуля».
Технічні характеристики
Діапазон

0-100,000 LUX в 3х діапазонах

Точність

± 5%

Макс. вологість
Темп. роботи
Габарити, вага

80 % RH
0 - 50 °C
180 x 72 x 23 мм, 334 г

Арт. №
Люксметр

32020

• Діапазон: 0 - 2000 мкмоль / сек м2
• Роздільність: 1 мкмоль / сек м2
• Точність: ± 5%
PAR є більш цінним, ніж Lux або FootCandles, оскільки він вимірює лише
світло, що використовується рослинами
для фотосинтезу. Відповідно до джерела
світла калібрування можна вибрати
(електричне / сонячне).
Прилад постачається з ручними та
орієнтовними значеннями для різних
рослин.
Арт. №

Люкс-мультиметр

Light Measurement
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ФАР/Квантометр

Вимірювання освітленості
Розумні спектрометри освітлення
Спектрометр
PRO Essence

Спектрометр
PRO Standard

Мобільне додаток
для сільського господарства

Spectrum Genius AGRICULTURAL [SGAL] професійне додаток для дослідження спектра
світильників для вирощування рослин.

Спектрометр
PRO
Essence
використовується
в
комбінації
зі
смартфоном для вимірювання різних
світлових параметрів, в залежності від
відповідного використання.
• Вимірювання 17 параметрів
• Миттєва видача на екран мобільного
пристрою
значень
PPFD,
YPFD
загальний і окремо за діапазонами
довжин хвиль
• Графічне представлення результатів
вимірювань
• Вбудований флікерметр (вимірювач
рівня миготіння ламп)
• Вбудований термо-гигро датчик
• Можливість вибору опорних спектрів,
що дозволяє проводити вимірювання
ісравненіе джерел світла у відповідності
з
індивідуальними
уявленнями
про
необхідний
спектральному
составесвета
• Автономне живлення від вбудованого
акумулятора
Комплект
поставки:
спектрометр
PRO Essence, кейс, зарядний пристрій,
підставка.

Спектрометр PRO Standard дозволяє
проводити вимірювання більше 20
світлових параметрів (таких як, люкс,
PAR, IR, і т.д.) за допомогою смартфона.
• Високоточний
• Простота у використанні
• Миттєве відображення результатів
вимірювань на екрані і можливість їх
передачі по e-mail або по Wi-Fi
Просто підключіть спектрометр до
смартфону через Bluetooth, проведіть
вимір
і
отримаєте
повний огляд всіх
параметрів.
Після
початку вимірювання
р е з у л ь т а т и
відображаються
протягом
декількох
секунд на, iPad, IPod,
а також пристроях
Android.
Комплект
поставки:
спектрометр
PROStandard, кейс, зарядний пристрій,
підставка для окремого використання від
смартфона, кріплення, ПО для ПК.

Використовуйте додаток зі спектро-метром
Lighting Passport для запису результатів
вимірювань, які зберігаються в "історії" і для
обміну даними.

Режим
DIARY
(Щоденник)
для
інтелектуального моніторингу та управління
• Використовуйте
унікальну
функцію
"щоденник" для запису інформації про
джерела світла і росту рослин щодня або
щотижня.
Режим
SINGLE
(одноразова):
швидке
вимірювання і порівняння.
• Використовуйте
режим
"single"
для
одноразового швидкого вимірювання. Режим
MULTIPLE
(БАГАТОРАЗОВИЙ):
серійні
вимірювання
Режим MULTIPLE (БАГАТОРАЗОВИЙ): серійні
вимірювання
• Вимірювання декількох джерел світла та

Технічні характеристики в порівнянні
Спектрометр PRO Essence

Спектрометр PRO Standard

Діапазон вимірювання

100 – 50 000 LUX

50 – 50 000 LUX

Діапазон довжин хвиль

380-780 нм

380-780 нм

Оптична роздільна
здатність

10 нм

8 нм

Точність

± 0.003
(at 1000 LUX Standard Light Source)

± 0.002
(at 1000 LUX Standard Light Source)

Час інтеграції

6 мс – 16 с

6 мс – 16 с

Режим вимірювання

• Одноразовий
• Багаторазовий
• Автоматична

температури і вологості

реєстрація

• Фото
• Нотатки
• Автоматичні підключення (iOS)
• Автоматичне
калібрування

Функції

темряві

в

• Порівняння даних
• Визначення місця розташування по
GPS

• Spektrum

Genius
Essence
(безкоштовно)
Spectrum Genius Agricultural
Lighting App (200,- €)

• Одноразовий
• Багаторазовий
• Безперервний
• Автоматична реєстрація температури
і вологості

• Фото
• Нотатки
• Фільтр даних
• Автоматичні підключення (iOS)
• Автоматичне калібрування в темряві
• Порівняння даних
• Передача даних по Wi-Fi
• Визначення місця по GPS
• Spectrum Genius Agricultural

Додаток (i0S та Android)

•

ПЗ для ПК (Windows 7, 8,
10, XP)

платно

включено до вмісту доставки

Розміри

68.5 x 17 x 56 мм

68.5 x 17 x 56 мм

Вага

79 г

Арт. №
32750

збереження даних для порівняння та аналізу
СПЕКТР ДІЇ PAR
• Виберіть опорні спектри для вимірювання і
порівняння джерел світла у відповідності з
індивідуальними уявленнями про необхідний
спектральний склад світла.
ПОРІВНЯННЯ
• Використовуйте режим "порівняння" для
накладення
і
порівняння
результатів
двухразлічних вимірювань
ТРЕНДИ І СТАНДАРТИ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ
РОСЛИН
• Перевіряйте історію вимірювань і тренди в
будь-який час і в будь-якому місці
• Для отримання додаткової інформації
використовуйте розділ "довідка" і докладні
інструкції.

Lighting App (безкоштовно)

76.5 г
Арт. №

Спектрометр PRO Essence

32760

Спектрометр PRO Standard

Light Measurement
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Контроль якості плодів
Вміст цукру
Рефрактометр

Розмір плодів

Рефрактометр цифровий

Універсальний прилад для швидкого
вимірювання вмісту розчиненого цукру у
вині, овочах, фруктах, напоях і продуктах
харчування. Рефрактометр MR 200 ATC
має 3 шкали й автоматичну температурну
компенсацію (АТС).

Economic portable refractometer. Easy-touse, fast, accurate. Standard ATC (automatic
temperature compensation). Dual temperature. Alarm of low voltage. Automatic power
management. Water resistant. Indication of
4 units: MASS S/W (sugar concentration),
VOL AP, Oechsle (German unit) and KMW
У
наявності
є
також
спеціальні
(Klosterneuburger Most Weight). Calibraрефрактометри для меду й антифризу.
tion with distilled water possible. Automatic
switch-off after 3 minutes. Delivery incl. 9V
Технічні характеристики
battery and storage case.
0 - 140°Oe / 0 - 25°KMW Babo /
0 - 32% Brix

Діапазон

Роздільність

1°Oe / 0.2°KMW Babo / 0.1% Brix

Точність

± 1°Oe / ± 0.2 KMW Babo

У наявності є також спеціальні рефрактометри для
меда і антифриза.

Технічні характеристики
0 - 50% Brix / 0 - 230°Oe /
0-42°KMW / 0 - 80°C / 32 - 175°F

Діапазон
Роздільність
Точність

25010

Рефрактометр

Зразок

25011

Рефрактометр для антифризів

Арт. №

25012

Рефрактометр для меду

Арт. №
45010

Вимірювальні кільця, великі, алюміній,
13 кілець, Ø 30-90 мм,
градація 5 мм

45015

Вимірювальні кільця, малі, алюміній,
13 кілець, Ø 15-28 мм,
градація 1 мм

45016

Вимірювальні кільця, великі, пластик,
8 кілець, Ø 55-90 мм,
градація 5 мм

45017

Вимірювальні кільця, малі, пластик,
9 кілець, Ø 18-35 мм,
градація 2 мм

Універсальне кільце

0.1% Brix / 0.1°C / 0.1°F
± 0.2 % Brix / ± 0.3°C / ± 0.5°F

Джерело світла

Арт. №

Калібрувальні кільця

жовті світлодіоди
100 мкл

Завдяки своїй гнучкій конструкції кільце
дає змогу вимірювати будь-які плоди з
діаметром 32-100 мм.
Арт. №

25020

Рефрактометр цифровий

45020

Вміст цукру
інфрачервоний
рефрактометр

Неруйнівний експрес-аналіз вмісту цукру

Розмір плодів

Через встановленою калібрування і різних
діапазонів вимірювання для кожного виду
фруктів потрібен окремий прилад.
В наявності наступні моделі:
• яблуко
• виноград
• груша
• персик
Технічні дані: модель для яблук
Діапазон

10-18% Brix

Роздільність

32

0.1% Brix
±1% Brix (сорти яблук та середовище вимірювання можуть
впливати на точність)

Точність

Це нове покоління рефрактометрів дозволяє
швидко і не руйнівним чином вимірювати
вміст цукру в фруктах, не розрізаючи і не
віджимаючи. Інфрачервоне вимірювання в
певному діапазоні довжин хвиль є визнаною
системою тестування в багатьох інших
промислових областях застосування. Для
вимірювання досить притулити плід до
вимірювального блоку. Немає необхідності
проводити чистку вимірювального блоку
після кожного використання, як у випадку зі
звичайними аналоговими або цифровими
рефрактометрами. Прилад дозволяє зробити
багато вимірів за короткий час, щоб отримати
репрезентативний середній результат.

Вимірювання
температури

+5 °C to +35 °C (вирівняти t°
яблука до t° навколишнього
середовищаt)

t° компенсація

автоматична +5 °C to +35 °C

Акумулятор

2 × лужні батареї типу AAA

Клас захисту

Шаблони контрольні для
картоплі

11 сортировочних шаблонів з алюмінію
для
визначення
розмірів
клубної
картофелі.
Градація 5 мм, 30 - 80 мм.

Арт. №
45018

Шаблони контрольні для картоплі

Шаблони контрольні для
спаржі

IP64

Розміри
Вага

Вимірювальне кільце, універсальне

61 х 44 х 115 мм
120 г (основна одиниця)

Арт. №
25030

IR Brix Meter для яблук

25031

ІК-метр Brix для винограду

25032

IR Brix Meter для персиків

25033

ІК-метр Brix для груш

Fruit Quality

Сортувальні шаблони з білого пластику:
• 7 отворів (Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20, 26 мм);
• 4 маркуванн
Арт. №
45019

Шаблони контрольні для спаржі

Контроль якості плодів
Вимірювання кислотності
Вимірювач кислотності і
цукристості фруктів

Визначення стиглості
Пенетрометр плодовий

Пенетрометр цифровий

Пенетрометр
застосовується
для
контролю дозрівання різних плодів,
• Просте і швидке вимірювання вмісту кислоти допомагає визначити час врожаю і
простежити процес дозрівання плодів
і цукру в продуктах.
• Оптичний метод вимірювання без реагентів при зберіганні, перевезеннях і продажу.
• компактний дизайн

• 2 наконечника: 8 мм і 11 мм (0,5 см2 і 1
см2 поверхні, соотв.);

Технічні характеристики

Діапазон
вимірювання

Brix 0 - 60%;
кислотність:
Лимонна кислота: 0,1 - 4%
Винна кислота: 0,1 - 4%
Кислотність томатів: 0,1 - 3%
Кислотність полуниці: 0,1 - 3,5%
Кислотність чорниці: 0,1 - 4%

Роздільність

Brix : ± 0.1% /
Кислотність :± 0.01%
Brix: ± 0,2%
Кислотність: ± 0,1% (0,1-1%)

Точність
Зразок

хв. 0,2 мл

Акумулятор

2 х лужні батареї AAA

Клас захисту
Розміри

IP65
55 x31 x109 мм / 100 г

25050

• Діапазон застосування: яблука, груші, Комплект поставки: цифровий пенетрометр,
4 наконечника, батарейки, пластиковий кейс,
цитрусові і т.д.
інструкція.

Комплект поставки:
USB-кабель,
ПО.
Технічні
характеристики
пенетрометр плодовий, 2 наконечника, Опції: штатив,
Діапазон
футляр.
Технічні характеристики
big tip (11 mm): 0.5–12 kg/cm /
small tip (8 mm): 1–24 kg/cm2
2

Діапазон
Роздільність

0.1 (11 mm tip) / 0.2 (8 mm tip)

Встановлення
глибини
Розміри

Вимірювач кислотності і цукристості

10 мм
140 x 60 x 30 мм / 300 г

41030

Пенетрометр плодовий

0.01 кг

Точність

± 0.5 кг при 23°C

Наконечники

3 мм, 6 мм, 8 мм ,11 мм

Акумулятор

6 x 1.5 В батарея

Арт. №
41050

Цифровий тестер твердості фруктів

41051

Штатив

41052

Програмне забезпечення для ПК

41053

Інтерфейсний кабель USB

Вимірювання етилену

Якість фруктів
Харчовий сканер F-750

0.1 - 20 кг

Роздільність

Арт. №

Арт. №

Плодовий пенетрометр, або змішувач твердих
фруктів, використовується для вимірювання
твердості
більшості
плодів,
таких
як
яблоко, груша, клубника, виноград, вишня
та ін. Замінюється при зберіганні урожаю,
транспортування продукції та переробки
фруктів.

Завдяки не руйнувати прогнозування
поточної
ступеня
стиглості
і
передбачуваного терміну придатності
в майбутньому буде можливо запобігти
втратам продуктів в плодоовочевої
промисловості, оскільки в разі низької
якості продукту можна буде своєчасно
вибрати альтернативні

Мобільний газоаналізатор

Технічні характеристики
Спектрометр

Спектрометр Carl Zeiss
MMS-1

Діапазон

Харчовий сканер F-750 для вимірювання
якості фруктів швидко і не руйнівно
аналізує якість рослинних продуктів
за допомогою спектрального аналізу
в
ближній
інфрачервоній
області
(NIRS). Цей метод вимірювання вже
використовується в багатьох галузях
промисловості
для
випробувань
матеріалів. У багатьох експериментах,
наприклад для томатів, винограду,
манго і чорниці була виявлена дуже
хороша
кореляція
між
значенням
Brix (вміст цукру) і значенням NIRS.
Кореляція з іншими параметрами якості,
необхідними для прогнозних моделей,
такими, як наприклад вміст сухої
речовини, кислотність або щільність,
повинна визначатися індивідуальними
випробуваннями.
F-750
дозволяє
створювати власні моделі і адаптувати їх
під відповідну сферу застосування.

310-1100 нм

Розмір вибірки

3 nm

Роздільність
Джерело світла

8-13 нм
Ксенонова лампа

Об’єктив

скло, покрите для посилення

Дисплей

трансфлективний РК-екран

Інтерфейс ПК
Дані, записані при
кожному вимірі
Джерело живлення
Акумулятор

USB and Wi-Fi SD card
вихідні дані, відбивна здатність, поглинання, поглинання першої похідної, поглинання другої похідної
знімна літій-іонна батарея на
3100 міліампер годин
1600+ вимірювань
16 GB Wi-Fi
SD card

Зберігання даних
Корпус
Розміри

надміцний анодований алюмінієвий корпус
180 x 135 x 55 мм / 1 кг

Арт. №
26010

Газоаналізатор
F-950
вимірює
етилен,
CO2 і O2 для забезпечення оптимальної
якості продукції на кожному етапі поставок.
Результати вимірювань за 30 сек. Вбудований
логгер даних.
Технічні характеристики
C2H4

Датчики
Діапазон
Роздільність
Точність
Корпус

0 - 100%

0.1 ppm

0.01%

0.1%

5%

3%

2%

трансфлектівний РК-дисплей

Інтерфейс ПК
Збереження
даних
Розміри

O2

0 - 100%

надміцний анодований алюміній

Дисплей

Живлення

CO2

0 - 200 ppm

USB, WI-FI SD-карта + Bluetooth
Концентрації етилену, СО2 та
O2, дата, час, відносна вологість,
місце розташування GPS
знімний літій-іонний акумулятор
180 х 135 х 55 мм / 0,95 кг

Арт. №
Харчовий сканер F-750

Fruit Quality

24070

Мобільний газоаналізатор
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Фітомоніторинг в рослинництві
Комплексна система фітомоніторингу
Монитор фотосинтеза

Для чого вимірювати фотосинтез?
Фотосинтез - це не просто хімічна
реакція, що перетворює світло, воду
і СО2 в органічну речовину. Будучи
також показником здоров'я, зростання
і продуктивності рослин, фотосинтез є
ключем до рослинництва і раціонального
використання
ресурсів.
Постійний
моніторинг
фотосинтезу
дозволяє
оптимізувати
практично
будь-які
регульовані параметри вирощування
рослин, найбільш поширеними з яких є:
• У відкритому грунті:
внесеніеудобреній;

зрошення

і

• У закритому грунті: інтенсивність
освітлення,
концентрація
CO2,
температура повітря і багато інших..
Чому монітор фотосинтезу?
У порівнянні з іншими системами на
ринку, монітор фотосинтезу не просто
робить одне (два або більше) вимірювань
на рослині, а забезпечує безперервний
моніторинг фотосинтезу рослини в режимі
24/7 в протягом тижня, місяця або будьякого іншого встановленого проміжку
часу, необхідного для коригування та
управління умовами вирощування.

Системна консоль

34

Контрольовані параметри:
• Нетто фотосинтез, брутто фотосинтез,
фотодихання, темновое дихання;
• Листова траспірація;
• Фотосинтетична активна радіація;
• Температура повітря;
• Вологість повітря;
• Концентрація CO2 в повітрі;
• Атмосферний тиск;
• Вологість листа;
• Температура листа.
Крім того, до монітора можна підключити
одночасно до восьми (з десятків)
додаткових датчиків, таких як:
• Сокорух;
• Діаметр стебла;
• Розмір плодів;
• Вологість грунту;
• Температура ґрунту;
• Електропровідність ґрунту;
• Еуксанометр;
• Піранометра;
• ФАР;
• і т.д.
Таким чином, монітор фотосинтезу
являє собою сучасну систему для
довготривалої автоматичної реєстрації
багатьох фізіологічних характеристик
рослин без їх пошкодження.

Листова камера

Phytomonitoring
Фітомоніторинг

Як він працює?
Монітор фотосинтезу підключається
до чотирьох автоматичним листовим
камерам. Камери зазвичай відкриті;
вони закриваються на листі тільки
на 30 секунд одна за одною для
зчитування даних обміну CO2 і H2O.
Короткий час вимірювання забезпечує
мінімальне порушення природного стану
листа. Частота вимірів для повністю
автоматичної безперервної роботи може
бути настроєна від 5 до 120 хвилин. Під
час кожного вимірювання всі дані всіх
інших датчиків так само зберігаються в
пам'яті монітора фотосинтезу.
Як можна використовувати зібрані
дані?
Дані завантажуються на комп'ютер
через бездротовий USB-адаптер для
подальшого аналізу. Потім дані в форматі
CSV можна про аналізувати за допомогою
наданого засобом графічного перегляду
даних або будь-якого іншого відповідного
програмного забезпечення. Можлива
також автоматична інтерпретація за
допомогою експертної системи або,
наприклад, спеціалізованих коментарів і
рекомендацій фахівців-садівників.

Датчик сокоруху

Фітомоніторинг в рослинництві
Комплексна система фітомоніторингу
Технічні характеристики
Режим роботи

автоматичний

Кількість листових
камер

Від 2 (хв.) До 4 (макс.)

Тип листової камери

моторизований, нормально відкритий

Режим відбору проб
листової камери

послідовний

Тривалість циклу
вимірювання в камері
Інтервал часу виміру

близько 20 с
Від 5 до 120 хв, визначено користувачем

Площа вікна листової
камери

10 см²

Стандартна
довжина
шланга та внутрішній
діаметр
Принцип вимірювання
CO2

недисперсійний інфрачервоний аналізатор

Діапазон вимірювання
концентрації CO2

Від 0 до 1000 ppm

Діапазон вимірювання
обміну CO2

-70 до 70 мкмольCO2m-2s-1

Принцип вимірювання
Н20

вбудований датчик темп.
та вологості повітря

Швидкість управління
потоком повітря

вбудований датчик температури та вологості
повітря адаптивний, від
0,25 LPM до 0,5 LPM,

Вимоги до живлення

Від 9 до 24 В постійного
струму

• Транспіраційнний
моніторинг
для
коригування денного і нічного графіків
зрошення;

Інтерфейс

вбудований RF
модем 2,4 ГГц з RFадаптером USB для ПК
додатковий 3G-модем

• Одночасний моніторинг обміну CO2і
H2O
для
виявлення
устьячного
обмеження фотосинтезу, пов'язаного з
водним стресом;

Індекс охорони навколишнього середовища

Які практичні завдання може вирішити Типові завдання для захищеного і
відкритого грунтів:
монітор?
Типові завдання для захищеного
грунту:
• Оптимізація додаткового освітлення,
заснованого на денній світловий кривої
фотосинтезу;
• Визначення економічно обґрунтованих
граничних значень для включення ламп;
• Порівняння різних джерел світла та їх
розміщення;
• Коригування збагачення CO2;
• онтроль температури повітря;
• Вплив харчування;
• Вплив вентиляції;
• Ефект затінення;
• Порівняння продуктивності різних видів
рослин;
• Розподіл
продуктивності
рослин
всередині теплиці;
• Вплив збору врожаю і навантаження
наплодили.

Датчик температури листа

4 м, ID = 2,4 мм

• Вплив добрива на продуктивність;

Робоча температура

Від 10 до 40 ° C
IP55

Типовий комплект для замовлення::

• 1 системна консол
• Виявлення недостатнього поливу в • 1 адаптер змінного / постійного струму
нічний час з-за загальної недооцінки • 1 адаптер зв'язку USB
нічний транспірації в посушливих і • 1 вимірювач RTH-50 з піранометра,
напівпосушливих кліматичних зонах;
квантовим датчиком ФАР, датчиками
температури,
відносної
вологості
• Контроль зростання плодів, якщо
потрібен стандартний розмір при
повітря, дощу та роси.
збиранні врожаю.
• 4 листові камери
• 4 кабельних / шлангових каналу для
підключення листових камер (3,5 м)
Відео огляд за 30
• 2 штатива з нержавіючої сталі (1,5 м)
секунд
• опціональні бездротові фітодатчікі
• 1 контейнер з поглиначем CO2
• ПО (англ., Windows)
•Item-no.
керівництво
Датчик вимірювання діаметра
стебла

Phytomonitoring
Фітомоніторинг

27000

Монітор фотосинтезу

Датчики зростання плодів
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Вологість ґрунту
Економте ресурси - оптимізуйте врожайність

SWM 5000

Оцінка результатів і управління
поливом:
Після вимірювання вологості грунту
в різних точках отримані значення
оцінюються за допомогою програми і
дається рекомендація про необхідному
обсязі поливу. Виміряні ділянки можуть
бути створення вигляді GPS-карт і
збережені з урахуванням іх особенностей
(наприклад, карти рельєфу, неоднорідні
ділянки ґрунту). Ці фактори враховуються
при розрахунку кількості зрошення на
задану площу.

Технічні характеристики
Температура
°C

Vol %

Діапазон

0°C to +60°C

0 - 70% Vol %

Роздільність
Точність

0.1 °C

0.1%

± 0.5°C

± 5% of mv

Темп. діапазон
Метод вимірювання
Калібрування
Корпус

-20°C to +80°C
NTC

FDR

не потрібно
(в сенсорі)

За допомогою ПО
на 0%: на повітрі
100%: у воді

волого захищений, IP40

Робоча темп.

0°C to +40°C

Дисплей

54 x 32 мм; 128 x 64 Pixel

Вхідні дані

5-контактна DIN-розетка

Акумулятор

9 В акумулятор

Вимірювання
часу
Пам'ять даних

SWM 5000 - це автоматизована
система моніторингу для ефективного
управління поливом.

2 с для вологи та температури
приблизно 3440 виміряних
значень

Вимірювальний
цикл

регулюється від 1 хв до 24 годин

Робота мобільного телефону

за допомогою програми “SWM
Companion” (Android, iOS)

Телефонне
з'єднання

Вимірювальна система

Мови

Принцип
вимірювання
SWM
5000
заснована новітньої технології FDR
(частотна рефлектометрія), що дозволяє
швидко і точно визначати вологість
грунту.
Температура
вимірюється
вбудованим датчиком NTC. Основним
компонентом є міцний вимірювальний
зонд з нержавіючої сталі, який вручну
занурюється в грунт. Вимірювальний
датчик розташований в наконечнику
зонда

Вага

через Bluetooth 4.2 (2,4 ГГц)
Німецька, англійська, російська

Розміри

83 х 180 х 55 мм
330 г
Зонд

Додаток «SWM Companion» є як для iOS,
так і для Android. Його можна безкоштовно
скачати в App Store і встановити на
смартфон. Передача даних здійснюється
по бездротовій мережі через Bluetooth.

Розміри

довжина 1000 мм/ Ø20 мм/
маркування 100 мм для глибини
вставки

Датчик

1 х температура 1 х вологість
ґрунту/ 9 см від вставного наконечника

Зонд

трубка з нержавіючої сталі з ручкою та кріпленням для вимірювального блоку

Вага

1,65 кг (зонд із тримачем)

Розвиток

Практичне застосування
Cистема доступна як автономний
блок (вимірювальний прилад і зонд) і
замінює всі попередні мобільні системи
вимірювання вологості грунту.

App
SWM Companion

Відео-інструкція

Арт. №
40910
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Волога

Одиниця

Moisture Measurement

SWM 5000, комплект

Вологість ґрунту
Вимірювання вологості грунту FDR / TDR
Вологомір
TDR-150

Вологомір
TDR-350

TDR-150 - ідеальний інструмент для
швидкого,
надійного
та
зручного
вимірювання. Пригоден для використання
як у польових умовах, так і в теплицях та
лабораторіях. Основний на перевіреній
технології вимірювання у тимчасовій
області, TDR-150 точно вимірює вологість
грунту в усьому діапазоні умов вологості
грунту.

TDR-350
точно
вимірює
вологість
грунту в польових умовах. Покращена
ергономічна
конструкція
забезпечує
швидке і просте вимірювання.

MST 5000

MST 5000 застосовується для швидкого
і точного вимірювання вологості і
температури грунту і використовується
для прямих точкових вимірювань у
всіх видах грунту і субстратів. Принцип
вимірювання заснований на методі FDR
(Frequent Domain Reflectometry). Перевага
методу в тому, що рівень кислотності і
вміст солей не впливають на результати
вимірювань. При роботі з таким методом
вимірювання необхідно враховувати,
що схожі результати можливі тільки
при дотриманні одних і тих же умов
вимірювання (щільність грунту, глибина
виміру). Тому рекомендується проводити
кілька вимірів і розраховувати середнє
значення. Простота взверненні, негайне
відображення виміряних значень в% об.
вологості і температури ° C - видатні
особливості вимірювальної системи.

• Миттєві свідчення вологості грунту
кореневої зоні
• Вимірювання EC (електропровідність)
• Вимірювання температури поверхні
газону
• Миттєві свідчення вологості грунту в • Вбудований модуль Bluetooth і GPS
кореневій зоні
• Збір даних через USB-накопичувач
• Вимірювання EC (електропровідність)
• Промисловий дисплей з підсвічуванням
• Вимірювання темп. поверхні газону
• Покращений датчик інтегрований з
• Опція: розширення на Bluetooth і GPS
теле-скопически трубчастою рамою
• Реєстратор даних
• Не потрібно інтерфейс ПК
• Промисловий дисплей з підсвічуванням • Змінні електроди
• Збір даних через USB-накопичувач
• Сумісність з FieldScout Pro App
• Ідеально підходить для вимірювання в • Опція: ІК-датчик температури
контейнерах, касетах на столах і грядках
Комплект поставки: вологомір TDR-350,
• Сумісність з FieldScout Pro App
набір електродів (1 пара), сумка-футляр.
Області застосування: субстрати, грунт,
Комплект
поставки:
вологомір
TDR-150,
Технічні характеристики
безпосередньо в контейнерах, горщиках
Величини
% вмісту води (об'ємний)
і мішках для вирощування, озеленення набір електродів (1 пара), твердий кейс.
Технічні характеристики
Від 0% до насичення (насиприміщень,
на
відкритому
повітрі
Діапазон
ченість приблизно до 50%
% вмісту води (об'ємний)
мінеральних грунтах, експериментальні Величина
об'ємної води)
дослідження і т. д.
Від 0% до насичення (насиКомплект поставки: прилад MST 5000,
зонд вологості і температури грунту,
керівництво по експлуатації, міцний
алюмінієвий кейс.
Технічні характеристики
Корпус

захищений від вологи, міцний

Потужність

9-вольтовий акумулятор

Дисплей

буквено-цифрові, відбиваючі

З'єднувач

8-контактний штекер

Розміри

180 х 83 х 55 мм

Вага

300 г.

Діапазон

ченість приблизно до 50%
об'ємної води)

Точність

± 3% об'ємного вмісту води

Потужність

4 батареї типу АА; приблизно
100 000 показань

Довжина

3,8 см, 7,5 см, 12 см або 20 см

Діаметр датчика

0,5 см

Відстань між
електродами

3,3 см

Реєстратор даних

Діапазон: від 0 до 5 мСм / см
Роздільна здатність: 0,01
мСм / см,
Точність: ± 0,1 мСм / см

ЄС

Зонд вологи ґрунту
Діапазон

0 - 60% VWC / -40… + 60°C

Точність

± 3% / ± 0.5°C

Роздільність

0.1% / 0.1°C

50 000 вимірювань

Температура

Діапазон: від -30 ° C до 60 ° C
Роздільна здатність: 0,1 ° C
Точність: ± 1 ° C

Точність

± 3% об'ємного вмісту води

Потужність

4 батареї типу АА; приблизно
100 000 показань

Довжина

3,8 см, 7,5 см, 12 см або 20 см

Діаметр датчика

0,5 см

Відстань між
електродами

3,3 см

Реєстратор
даних

50 000 вимірювань
Діапазон: від 0 до 5 мСм / см
Роздільна здатність: 0,01 мСм
/ см,
Точність: ± 0,1 мСм / см

ЄС

Температура

Діапазон: від -30 ° C до 60 ° C
Роздільна здатність: 0,1 ° C
Точність: ± 1 ° C

Розміри зонда

В = 150 мм, Ø 60 мм

Арт. №

Застосування

вимірювання вологості та температури безпосередньо в грунті
або субстраті

40010

TDR-150 вкл. 1 комплект (під час замовлення вкажіть бажану довжину зонда)

40050

TDR-350 вкл. 1 комплект (під час замовлення вкажіть бажану довжину зонда)

40014

Додаткові стержні 3,8 см (1 пара)

40014

Додаткові стержні 3,8 см (1 пара)

40013

Додаткові стержні 7,5 см (1 пара)

40013

Додаткові стержні 7,5 см (1 пара)

Арт. №

Арт. №

10850

MST 5000, коплект

40011

Додаткові стержні 12 см (1 пара)

40011

Додаткові стержні 12 см (1 пара)

40821

Зонд вологи ґрунту

40012

Додаткові стержні 20 см (1 пара)

40012

Додаткові стержні 20 см (1 пара)

Moisture Measurement
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Вологість ґрунту
Тензіометричне вимірювання вологості ґрунту
Тензіометр з аналоговим
манометром

Класичний метод вимірювання вологості
ґрунту. Наповнену водою й закупорену
трубку
з
пористим
керамічним
наконечником встановлюють у ґрунті
або субстраті. За рахунок капілярної тяги
вода переміщається через наконечник
у сухіший ґрунт, створюючи негативний
тиску закупореній трубці. Манометр
вимірює і відображає цей тиск.
Одиниця
вимірювання:
гПа
(гектопаскаль): 1 гПа=1мБар=тиск стовпа
води в 1 см.
• Діапазон: 0-600 мбар/гПа.
• Довжина: 30, 60 або 100 см.
Арт. №
40020

Тензіометр 30 см,
вкл. аналоговий манометр

40030

Тензіометр 60 см,
вкл. аналоговий манометр

40040

Тензіометр 100 см,
вкл. аналоговий манометр

Забір ґрунтових вод

Тензіометр з цифровим
манометром

Вакуумні свічки

Нова розробка: манометр відображає
результат
вимірювання
шляхом
натискання кнопки.
• Живлення від батарейки.
• Авто відключення через 10 сек.
• Діапазон: 10 - 750 мбар / гПа.

В якості альтернативи грунтової витяжці
для аналізу поживних речовин можна
використовувати грунтову воду. За
допомогою свічки і прикріпленого до неї
шприца паркан грунтової води проходить
швидко і легко.

Арт. №
40033

Тензіометр 33 см,
вкл. цифровий манометр

40043

Тензіометр 43 см,
вкл. цифровий манометр

40053

Тензіометр 53 см,
вкл. цифровий манометр

Застосування:
аналіз
ґрунтової
води на рівень кислотності (рН),
електропровідності і наявність поживних
речовин.
Свічки
поставляються
довжиною 30 см, 60 змі 90 см. Для
створення низького
Арт. №

Інші прилади тензіотехніки за
заявками.

Інші прилади для вимірювання вологості ґрунту
Тестер вологості для
WaterMark
садівників-любителів

Сенсор WaterMark складається з 2
електродів, що розташовані в спеціальному
матричному матеріалі. Матриця має таку
саму вологість, як і ґрунт довкола неї.
Вологість матриці визначає опір між двома
електродами. За допомогою зчитувального
приладу цей опір перераховується в
напругу всмоктування.
Діапазон: 0-2.000 мБар/гПа напруги
всмоктування.
• Просте оброблення даних, незалежно
відтипу ґрунту.
• Морозотривкий/не потребує догляду.
• Прилад
для
зчитування
сенсорів
WaterMark:
• зчитування
необмеженої
кількості
сенсорів;
• установка температури ґрунту для
корегування результату вимірювання.

Присоска зі шприцом, 30см
Присоска зі шприцом, 60см

40409

Присоска зі шприцом, 90 см

40410

Вакуумний ручний насос

40411

Шприц для відбору води

Комбі-тестер
для садівників-любителів

Простий і недорогий прилад для контролю
рН, вологості грунту і освітленості.
Використовуючи комбі-тестер можна
швидко і легко перевірити, чи підходить
грунт рослинам.
Тестер використовують для горщиків
висотою до 35 см. Функціонує без
елементів живлення! У комплект входить
таблиця з орієнтовними значеннями
оптимальних показань.

Арт. №

Арт. №

38

Цей простий і не дорогий прилад
допомагає
запобігти
«заливанню»
рослин у горщиках, контейнерах і в саду.
Для цього металевий наконечник тестера
поміщають у ґрунт, після чого зчитують
показники стрілочного індикатора за
колірною шкалою від 1до 10. Завдяки
довгому
зонду
можна
перевіряти
вологість ґрунту просто біля коріння
рослин. Функціонує без елементів
живлення! У комплект входить таблиця з
орієнтовними значеннями для понад 100
видів рослин.

40403
40406

40710

Прилад для зчитування сенсорів
WaterMark

40720

Сенсор WaterMark, кабель 150 см, 1
шт.

40330

Тестер вологості ґрунту

40330-20

Тестер вологості ґрунту, 20 шт.

40330-200

Тестер вологості ґрунту, 10 ящиків
20 шт.

Арт. №

Moisture Measurement

40335

Комбі-тестер

Вимірювання вологості
Інфрачервоне вимірювання вологості
Інфрачервоний аналізатор
вологи

Вологість матеріалів
Вимірювач вологості
матеріалів

MB23
дуже
легко
чистити,
щоб
забезпечити цілісність зразків, а його
компактна конструкція дозволяє йому
легко вписуватися в більшість робочих
просторів.
• РК-дисплей
із
підсвічуванням
відображає% вологи або% твердих
речовин або масу (г), температуру, час.
• Стандартний вихід RS232 для друку
GLP та зв'язку з ПК
Технічні характеристики
Місткість

Аналізатор вологи ідеально підходить
для сільського господарства, хімічної,
екологічної,
харчової
та
напойної
промисловості та багатьох інших. Цей
швидкий, міцний аналізатор забезпечує
гнучкість і точність, необхідні для точного
та швидкого визначення вмісту вологи.
Висока точність, РК-дисплей відображає
температуру, масу і вологість у реальному
часі. RS232 інтерфейс для виводу даних
наGLP/GMP-принтер або ПК. Опція: ПЗ
для передачі даних.
Простий в експлуатації - налаштування
надзвичайно
просто.
Натисніть
і
утримуйте кнопки температури або часу,
щоб встановити параметри сушіння,
додайте зразок і починайте процес
тестування.

110 г
0,3% (зразок 3 г)
0,2% (зразок 10 г)

Відтворюваність
Роздільність
Sample size

0.1 г / 0.1 %
3 g to 20 g typical, 0.5 g min.
1-99 хвилин із кроком
від 30 с до 60 хв

Таймер
Heating
technology

infrared (no glass)

Темп. діапазон
Тип дисплея

50-160 °С (з кроком в 5 °С)
РК-дисплей з підсвічуванням

Відображення

% волога або % тверді речовини, вага (г), температура, час

Потужність

Від 100 до 240, 50/60 Гц

Інтерфейс:

двонаправлений RS-232

Вологість матеріалу відображається у
відсотках за масою із використанням
характерних
кривих
збереженого
матеріалу для дерева та будівельних
матеріалів. Точне вимірювання вологості
деревини із збереженими характерними
кривими для бука, ялини, модрини, дуба,
сосни, клена.
Технічні характеристики
Діапазон

0 - 90%

Точність

± 1% (електропровідність)

Роздільність

0.1%

Швидкість

0.5 с

Піддон

Ø 90 мм у діаметрі

Принцип дії

Розміри

170 x 130 x 280 мм

Розміри

Вага

2.3 кг

119x46 x25 мм

Item-no.

Арт. №
21009

Вимірювач вологості МВ 23

40610

Вимірювач вологості матеріалів

40611

Запасні стрижні (1 пара)

Вологість зерна
Вологомір зерна

Вимірювач вологості зерна - це потужний
та зручний прилад для вимірювання
вологості для зерна для визначення
вмісту вологи у багатьох типах зерна.

Вологість сіна

Щоб гарантувати точні вимірювальні
значення в довгостроковій перспективі,
після
увімкнення
вологомір
зерна
автоматично здійснює самокалібрування.
Після цього на вимірювачі вологості
для зерна можна вибрати відповідну
калібрувальну
криву
для
зразка
вимірювання.
• Без попередньої підготовки зразків
• Вимірювання протягом секунд
• Для всіх типів зерна
• Дуже швидко вимірювання цільного
зерна
• HOLD-функція
• Великий, добре освітлений РК-дисплей
• Автоматична компенсація температури
• Мови меню: українська, російська

Завдяки функції утримання вимірювальна
величина може бути заморожена на
дисплеї тестера вологості зерна до Комплект
поставки:
вимірювач
натискання іншої кнопки.
вологості зерна, цифрова шкала, мірна
Для підвищення точності вимірювання та чашка, пластиковий футляр.
відтворюваності в приладі зберігаються
різні гектолітрові вагові класи. Це
гарантує, що об'ємна щільність не
впливає на результат вимірювання.
Цілісні серії тестерів вологості зерна
відкалібровані та перевірені відповідно
до каліброваного методу сушіння в печі
EN-ISO 712. Одночасно вологомір для
зерна також вимірює температуру зразка
та включає її в обчислення результату
вимірювання.

електропровідність

Технічні характеристики
FS1
Діапазон

FS1.1

5 - 30 % вологи

Точність

Вологомір для сіна

Професійний вологомір для визначення
вологості і температури пресованого сіна
чи соломи за допомогою вимірювального
зонда
• Стабільний, закріплений погружной
зонд з нержавіючої сталі.
• Великий добре освітлений ЖК-дисплей
• Автоматична температурна компенсація
• Вимірювання за секунди
• Функція HOLD
Комплект
поставки:
Вимірювач
вологості сіна з гумовим захисним
кожухом і батарейки. Опція: дерев'яний
ящик і тестовий блок
Технічні характеристики

5 - 25 % вологи

± 0.7%

± 0.9%

Роздільність

0.1 %

0.1 %

Обсяг зразка

60 г

60 г

Діапазон

8 - 40% / -20°... +120°C

Точність

1.0%

Роздільність

0.5%

Довжина датчика

600 мм

Арт. №

Арт. №
49170

Вимірювання вологості зерна

49180

Вимірювання вологості зерна (без кейса)

46040

Moisture Measurement

Вологомір сіна, 60 см

Інші моделі за запитом.
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Пробовідбірники
Пробовідбірники ручні
Пробовідбірники Едельмана:
корисна інформація

Однокомпонентні бури

глина

Ручні пробовідбірники незамінні для
грунтознавчих досліджень і відбору проб
для лабораторних аналізів. Кожен тип
ґрунту пред'являє різні вимоги до різних
моделей ґрунтових бурів. За минулі
роки було розроблено багато моделей.
Багаторічний досвід і численні контакти з
дослідниками грунту в країні і за кордоном
дозволили
досягти
оптимального
дизайну для чотирьох найпопулярніших
типів ручних пробовідбірників: Едельман
(Edelman),
для
прибережних
зон
(Riverside), для кам'янистих грунту (Stony)
і спіралеподібних пробовідбірників.
8Пробовідбірники
виготовлені
з
високоякісної
нетоксичної
стали,
а ретельно підібраний гарт сприяє
досягненню зносостійкого і міцній
конструкції.

комбі

пісок крупний пісок

Це найбільш популярний тип бурів. Його
форма дозволяє легко проникати в
грунт і витягувати зразок з найменшими
фізичними зусиллями. Існує 4 моделі
бурів для різних типів грунтів: для глини,
піщаних грунтів, крупнозернистого піску і
комбінованих грунтів.
Технічні характеристики
Пробовідбірник

Вага

Розміри

Багатокомпонентні бури

Всі згадані бури також доступні у вигляді
комплектів з нарощуваними стрижнями.
Подовжувачі з штиковим соединителем
застосовуються, коли глибина відбору
проб неможе бути досягнута за
допомогою одинарного або стандартного
двокомпонентного бура. За допомогою
нарощуваних бурових стрижнів можна
досягти глибини 8-10 м.
Технічні характеристики
Пробовідбірник

Вага

Розміри

Ручка, 60 см, багнет

1,20 кг 68 х 38 х 2 см

Нижня частина глинистого
типу, Ø 7 см

0,90 кг

96 х 6 х 6 см

0,85 кг

70 х 7 х 5 см

Шнек Edelman,
тип глини, Ø 7 см

1,50 кг 123 х 39 х 6 см

Нижня частина піску типу,
7 см

Шнек Edelman,
піщаного типу, Ø 7 см

1,60 кг 124 х 39 х 7 см

Нижня частина: крупний
пісок, Ø 7 см

1,10 кг

70 х 5 х 7 см

Шнек Edelman, крупнозернистий тип, Ø 7 см

1,70 кг 123 х 39 х 7 см

Нижня частина: комбінований тип, Ø 7 см

0,90 кг

69 х 6 х 6 см

Шнек Edelman,
тип комбінації, Ø 7 см

1,50 кг 124 х 39 х 7 см

Арт. №

Арт. №
42110

Ручка стандартна, 60 см

42115

Розширення 100 см, вкл. кущ

42101

Шнек Едельмана, глиняний тип

42111

Нижня частина глинистого типу

42102

Шнек Едельмана, піщаного типу

42112

Нижня частина піщаного типу

42103

Шнек Edelman, крупнозернистий тип

42113

Внизу: крупнозернистий тип

42104

Шнек Edelman, комбінований тип

42114

Нижня частина: комбінований тип

Пробовідбірники ручні
Бур для прибережної зони

Бур для кам'янистих ґрунтів

Спіралеподібний бур

Цей тип бура дуже підходить для відбору
проб з твердих, жорстких грунтів,
змішаних з дрібним гравієм як вище, так
і нижче рівня грунтових вод. Дуже гострі
кінці насадок спрямовані під кутом вниз,
що дозволяє буру легко проходити через
грунт.

Для грунтів з великим вмістом гравію.
Корпус пристрою для відбирання проб
для кам'янистих ґрунтів складається з
важкої сталевої штаби зі склепінчастими
стінками, яка згинається вдвічі шляхом
кування. Загострені ріжучі кромки смуги
вигнуті назовні, що дозволяє створювати
отвори ширше діаметра корпусу бура.

Спіральний бур працює як штопор
і не вирізає грунт. Бур зазвичай
застосовується, коли необхідно пройти
через тверді шари, наприклад шари цегли,
крейди та вапна. Вузький спіральний
бур під час буріння відштовхує камені в
бік і кінцями особливої форми викопує
ями. Завдяки прямій формі створюється
великий опір тертю при підйомі бура.

Технічні характеристики
Пробовідбірник
Riverside auger, Ø 7 см

Вага
2.20 кг

Пробовідбірник

123 x 39 x 7 см

Stony soil auger, Ø 7 cm

Арт. №
42105
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Технічні характеристики
Розміри

Вага
1.90 кг

Технічні характеристики
Розміри

122 x 7 x 7 см

Арт. №
Бур для прибережної зони

42106

Пробовідбірник
Spiral auger, Ø 4 см

Вага
1.50 кг

Арт. №
Бур для кам'янистих ґрунтів

Soil Properties

42107

Спіралеподібний бур

Розміри
126 x 39 x 4 см

Пробовідбірники ґрунтів
Пробовідбірники ґрунтів
Пробовідбірник для горщиків

Підходить для забору
контейнерах, газону

в

Пробовідбірник ручний

Пробовідбірник з підніжкою

горщиках, Підходить для грядок і клумб.

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Загальна довжина
Глибина відбору
проб

410 мм

Загальна довжина

300 мм

Глибина відбору
проб

Технічні характеристики
600 мм

Загальна довжина

810 мм

300 мм

Глибина відбору
проб

300 мм

Зовнішній Ø

16 мм

Зовнішній Ø

17 мм

Зовнішній Ø

20 мм

Внутрішній Ø

13 мм

Внутрішній Ø

12 мм

Внутрішній Ø

14 мм

Вага

0,22 кг

Матеріал

нержавіюча сталь

Арт. №
42020

Вага

0,55 кг

Матеріал

нержавіюча сталь

42030

1,5 кг

Матеріал

нержавіюча сталь

Арт. №

Арт. №
Pot sampling auger

Вага

42040

Hand sampling auger

Sampling auger with foot rest

Пробовідбірники і комплектуючі
Пюркгауер (Pürckhauer)

Ударний молоток Simplex

Канавка Пюркгауер 100 в нижній частині
звужена, що полегшує підйом бура.
Пробовідбірник особливо підходить для Пробовідбірники зі сталевою ударної
середніх і важких грунтів. Ми настійно головкою можна вводити в грунт тільки з
рекомендуємо використовувати ударний допомогою пластикових молотків.
молоток Simplex, а не залізний молоток!
Можливе застосування: будівництво
Технічні характеристики
парканів,
сільське
господарство,
Пюркгауер 60
Пюркгауер 100 садоводствоі т.д. Роз'ємний затискної
Загальна
810 мм
1175 мм корпус з ковкого чавуну, насадки з супер
довжина
пластика.
Градація

кожні 100 мм

Довжина

600 мм

1000 мм

Зовнішній Ø

20 мм

верх 28 мм,
дно 25 мм

Внутрішній Ø

13 мм

18 мм

Вага

2.4 кг

3.8 kg

Молоткова
головка Ø

Комплект поставки: молоток в збірці з 2
насадками і рукояткою.

34 мм

Матеріал
Ручка

Можлива легка заміна ударних насадок
рукоятки з дерева хікорі.

нержавіюча сталь
з гумовою оболонкою для легкого
видалення зразка ґрунт

Арт. №
42070

Пюркгауер 60

42090

Пюркгауер 100

Довжина ручки
Вага

100 мм
1000 мм
5.3 кг

Арт. №
42500

Fotoquelle: COMPO EXPERT GmbH

Дуже добре підходить для експертизи
несучих
шарів
газону.
Спочатку
беруть зразок за допомогою рознімної
профільної лопати. Потім відгвинчують
одну частину лопати, залишаючи зразок в
іншій частині, і палив дослідження грунту
на склад, щільність, глибину проникнення
коренів і т.д. Після експертизи грунт
можна повернути на те ж саме місце,
де її взяли. Профільна лопата успішно
застосовується на полях для гольфу,
спорт площадкахі т.п.
Технічні характеристики

Технічні характеристики
Діаметр грані, Ø

Профільна лопата

з посиленими бортами

Матеріал

нержавіюча сталь

Глибина вставки

200 мм

Довжина

650 мм

Вага

2,6 кг

Арт. №
Ударний молоток Simplex

Soil Properties

42060

Профільна лопата
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Щільність ґрунту
Пенетрометри
Пенетрологгер

Вимірювання опору проникнення дає
змогу визначити імовірність витримки
ґрунтом навантажень або легкості, з
якою буде рости коріння рослин. Цей
параметр особливо важливий у с/г, а
такожу будівництві. Опір проникненню
– це механічна величина, що залежить
від таких мінливих параметрів, як рівень
вологості, щільністьі міцність з’єднання
мінеральних часток ґрунту. Цю величину
вимірюють задопомогою електронного
пенетрометра і логгера, що відображає і
зберігає дані вимірювання.
Сфери застосування:
• Sзагальні дослідження ґрунту;
• будівництво –для експертизи ґрунту
підчас закладання фундаменту;
• с/г
–
при
вивченні
умов
для
проростаннярослин;
• ЖКГ – вивчення умов проростання,
наприклад дерев у міських парках;
• виявлення штучних ущільнень;
• планування майданчиків для гольфу;
• електрод-щуп із нержавіючої сталі.
Комплект поставки:
• пенетрологгер з GPS-системою
• 2 стрижні
• 4 конуси різних розмірів
• тестова пластина
• кабель для підключення до ПК,
• програмне забезпечення (Windows),
• зарядний пристрій
• інструменти
• алюмінієвий кейс для транспортування.

Пенетрометр

Пенетрометр є простим і надійним
приладом для вимірювання щільності
ґрунту. В ущільнених грунтах споживання
рослинами води і поживних речовин
можливо тільки в обмежених кількостях.
Крім того, в таких грунтах знижується
швидкість повітрообміну і мінералізації
азоту. Прилад занурюється вертикально
впочву за рахунок рівномірного тиску
на рукоятки, результат вимірювання
величини опору відображається в PSI
(pounds per square inch) на дисплеї
сцветной шкалою.
Області застосування:
• сільське господарство;
• садівництво;
• пристрій ландшафтів;
• догляд за полями для гольфу і
спортмайданчиками;
• експертиза грунту
• під
час
закладання
фундаменту
(визначення
• вантажопідйомності).

Зонд є допоміжним технічним засобом
Комплект
поставки:
пенетрометр, для виявлення (промацування) ущільнень
великий і малий наконечнікдля важких і в грунті.
легких ґрунтів, інструкція.
Зонд з нержавіючої сталі:
Технічні характеристики
зонд з нержавіючої сталі
з маркуванням глибини
ґрунту

Зонд
Діапазон вимірювання
Довжина зонда
Розміри

0 - 500 фунтів на кв.дюйм

900 х 310 х 60 мм
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2,2 кг

Арт. №

41015

Пенетрологгер, комплект

41016

Електрод вологості ґрунту

• Загальна довжина: 1100 мм
• Градуювання: 100 мм
• Довжина зонда: 900 мм
• Зовнішній ø: 8 мм

(0 - 3500 кПа або кН / м2)
700 мм

Вага

Арт. №

Ґрунтовий зонд

Арт. №

41010

Пенетрометр

41011

Наконечник, маленький 1/2 "

41012

Наконечник, великий 3/4 "

Soil Properties

41020

Зонд для ущільнення ґрунту

Bank account: Sparkasse Forchheim
BIC: 763 510 40
Account-No.: 84 61 600
IBAN: DE95 7635 1040 0008 4616 00
SWIFT-BIC: BYLADEM1FOR

Phone

Mail

+49(0)911962605-0

STEP Systems GmbH

Fax

+49(0)911962605-9

E-mail
info@
stepsystems.de

Your customer number:

Duisburger Str. 44
90451 Nuremberg
Germany

date

signature

Invoice address:

Delivery address (if different):

Company

Company

Name

Name

Street /number

Street /number

Postal code / city / country

Postal code / city / country

Phone

Phone

Fax

Fax
Please send us the following articles:

Quantity

Item-no.

Article

Price €

ORDER

STEP Systems GmbH
General director: Harald Braungardt
Registered at Amtsgericht Fürth: HRB 9582
Tax No.: 216/137/80065
Ust.IdNr.: DE813 853 567

Ваша компанія - в центрі уваги
Практичні рекламні подарунки допоможуть Вам залишитися в поле зору Ваших клієнтів

Ми також пропонуємо друк на всіх інших предметах нашої програми продажів.
Одно- або різнокольорові друки, невеликі чи великі кількості - ми друкуємо все відповідно до ваших вимог.
Будь ласка, зв’яжіться з нами, і ми будемо раді зробити вам необов’язкову пропозицію.

Дізнайтеся більше про наші продукти в Інтернеті:

Web: www.stepsystems.de

Facebook: STEPsystems

YouTube: STEP Systems

ТОВ "ШИБАС"
Лабораторне обладнання
м.Бровари, Україна
Phone: +38 066-022-20-11
+38 098-022-20-11
e-mail: shybas.com@gmail.com
www.shybas.com

