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Testpak pH (vermelho fenol)
Testing with the colour disc in many applications

Fácil de usar
Dosagem exata da chuva
Prazo de validade mínimo de 5 ou 10
anos para os comprimidos reagentes
Alta precisão analítica
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Instruções passo a passo
Os manuais multilingues fornecem instruções passo a passo ilustra-
das sobre como realizar o teste - para que os não-químicos possam
realizar medições fiáveis e precisas rapidamente.

Ampla gama de parâmetros
Diversas faixas de medição e métodos estão disponíveis para muitos
parâmetros. Parâmetros de teste adicionais podem ser adicionados
através da compra de discos e reagentes adicionais - usa a mesma
caixa do Comparator para todos os testes.

Caixa do Comparator de uma peça
O design robusto da carcaça do comparador de peça única não tem
"partes móveis" que possam ser perdidas ou quebradas. Basta desli-
zar o disco de cores para dentro da caixa até que ele se encaixe no
lugar e esteja pronto para testar. Os resultados do teste podem ser fa-
cilmente lidos na janela de resultados.

Resultados fáceis de ler
O painel difusor na parte de trás do compartimento CHECKIT® Com-
parator ajuda a distribuir a luz uniformemente entre as duas cubeta.
Isso facilita a obtenção de uma combinação de cores precisa e ajuda
o utilizador a compensar visualmente qualquer turvação na amostra.

Gradiente de cor contínuo
Os discos CHECKIT® têm um gradiente de cor contínuo, permitindo
a correspondência direta de cor - não há necessidade de extrapolar o
resultado entre dois modelos de padrão de cor.



Indústria
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Testpak pH (vermelho fenol)
Os kits de teste CHECKIT® Comparator Test Kits são kits de teste
precisos e fáceis de usar para análise de água. Simplesmente des-
peje o reagente na cubeta, gire o disco até que a cor corresponda à
amostra de água preparada e leia o valor da concentração.

Faixa de Medição
Test Name Faixa de Medição Método Químico

Valor pH T 6,5 - 8,4 pH Phenol Red

Texto do Escopo de
Entrega
Disco CHECKIT
Reagentes para uma média de 30 aná-
lises
2 cubeta
Acessório
Instruções de utilização
Unidade básica CHECKIT® Compara-
dor, é necessário um número de enco-
menda: 145000 ou 145010

Acessórios
Título Artigo No

Cubeta de plástico, profundidade de camada de 13,5 mm, com
tampa cinzenta, jogo de 10

145500

Cubeta de plástico, profundidade de camada de 13,5 mm, com
tampa cinzenta, jogo de 5

145505

Cubeta de plástico, profundidade de camada de 13,5 mm, com
tampa cinzenta, jogo de 100

145510

Suporte de cubeta para 10 cubetas redondas Ø 16 mm - Lovi-
bond

418957
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