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Zestaw testuj¹cy
iloœciowo zawartoœæ wody
w mieszaninach olejów
R
Analizator HydroScout
USEPA SW-846 wstêpna metoda 9001

HydroScout jest przenoœnym testem pozwalaj¹cym na iloœciowe okreœlenie zawartoœci wody
w ró¿nych mieszaninach (olejów, farb, rozpuszczalników, œciekach, gleby, itp.). £atwy
w realizacji, niedrogi zestaw testuj¹cy mo¿e byæ wykorzystany zarówno w terenie
jak i w laboratorium. Testowanie t¹ metod¹ jest znakomite w przypadku dok³adnego okreœlenia
zawartoœci wody w przepracowanych olejach.
Test ten uzyska³ aprobatê wg normy
USEPA
SW-846 Metoda 9001. Ma³ych
rozmiarów miernik ma mo¿liwoœæ pracy w dwóch
zakresach:
0 - 20%
oraz
10 - 100%.
Minimalna wartoœæ
pomiarowa
wynosi
zale¿nie od zastosowanych odczynników
50 ppm lub 1500 ppm. Wyniki przedstawiane
s¹ na wyœwietlaczu LCD. Miernik posiada
w³asne menu w celu ³atwoœci obs³ugi.
Zainstalowane oprogramowanie autokalibracji
i sprawdzania jakoœci wyniku zmierzaj¹ do
zminimalizowania fa³szywych wskazañ i
zwiêkszenia dok³adnoœci.
____________________________
Miernik ma zainstalowane oprogramowanie
Numer katalogowy
umo¿liwiaj¹ce okreœlanie zawartoœci wody w:
- olejach przepracowanych (program A i B),
Miernik HydroScout (prog. A i B)
HS-MTR-01
- olejach przemys³owych i smarowych (program C, D i E), Miernik HydroScout (prog. C, D i E) HS-MTR-02
- glebie (program F).
Miernik HydroScout (prog. F)
HS-MTR-03
(plus 40 testów i 12 fiolek do rozcieñczania)

Odczynniki
0-20%

Wszystkie odczynniki s¹ odmierzone i szczelnie
zamkniête w szklanych
ampu³kach dla
bezpieczeñstwa, dok³adnoœci i wiarygodnoœci
pomiaru. Rezultaty s¹ widoczne w ci¹gu 2 minut,
zu¿ywaj¹c tylko strzykawkê próbkuj¹c¹, jeden
test i jedn¹ ampu³kê. Ka¿dy test zawiera
jednorazowego u¿ytku ampu³kê, która mo¿e
byæ traktowana po testach jako normalny odpad.
Testy s¹ pakowane po 40 sztuk w pude³ku.

Odczynniki HydroScout
Dla programów A i B
Dla programów C, D i E
Dla programu F
Dla pomiarów w zakresie
powy¿ej 20% wilgotnoœci

HS-ORP
HS-LRP
HS-EXT-40
HS-DILUTION

____________________________

10-100%
Testowanie zawartoœci wody
w olejach w zakresie 10-100%
wymaga
u¿ycia fiolek do
rozcieñczania z
wstêpnie
odmierzon¹
zawartoœci¹.
Fiolki te s¹ dostêpne oddzielnie,
pakowane po 12 sztuk w pude³ku.
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