
 Kiváló minőségű precíziós termoblokk kedvező
áron

 Flexibilis áramellátás a mobil minta-
előkészítéshez

 6 minta előkezelése szimultán üzemben

 Ellenőrzés és kalibráció lehetősége a
NANOCOLOR® USB T-Set alkalmazásával

AKTIVIT Kft.



 
 
 
 

Megbízható mintafeltárás 
Néhány mérési paraméter fotometriás meghatározása során fontos lépés a 
vízminta feltárása. A MACHEREY-NAGEL cég többféle NANOCOLOR® 
termoblokkot kínál a fotometriás vízanalitika területére. A legújabb 
fejlesztésű NANOCOLOR® VARIO Mini típus lehetővé teszi a minta feltárását, 
akár terepi körülmények között a helyszínen vagy út közben. A készülék 
garantálja a szükséges mintafeltárás, mobil és biztonságos elvégzését víz 
vagy szennyvízminták esetében egyaránt. Emellett a kompakt méret (105 
x 125 x 170 mm) a szivargyújtóról vagy az autó tápcsatlakozójáról történő 
tápellátás tovább növeli a rugalmasságot, az egyszerű és  könnyű 
kezelhetőséget, valamint a mobilitást a rutin mérések 
végrehajtásánál. 
A NANOCOLOR® VARIO Mini hat 16 mm átmérőjű, mintát 
tartalmazó hengerküvettát képes befogadni és egyidejűleg feltárni, 
akár közvetlenül a helyszínen vagy út közben. A termoblokk 
hőmérséklet stabilitása kiváló: ± 1 °C. Az előre programozott hat 
hőmérséklettel és három fűtési idővel valamennyi MACHEREY-
NAGEL hengerküvettás teszt minta-előkészítése egyszerűen 
végrehajtható. A NANOCOLOR® VARIO Mini hőmérséklet pontosság és 
stabilitás ellenőrzésére és kalibrálására a MACHEREY-NAGEL egy új digitális NANOCOLOR® USB T-Set-et kínál. A 
NANOCOLOR® USB T-Set egy megbízható ellenőrző eszköz, mely lehetővé teszi a termoblokk ellenőrzését és 
kalibrálását, ezzel garantálva a minta feltárás tökéletes és biztonságos végrehajtását. 
 

Műszaki adatok 
Típus Termoblokk kémiai és analitikai feltárásokhoz 

Furatok száma 6 db (16 mm külső átmérőjű) 
Kijelző Grafikus kijelző, 128 x 64 Pixel 
Kezelés Ikon alapú menü, 4 kezelőgombbal 
Hőmérsékletek 6 programozott hőmérséklet érték 

70 °C / 100 °C / 120 °C / 148 °C / 150 °C / 160 °C 
Hőmérséklet stabilitás +/- 1 °C (DIN, EN, ISO és EPA módszereknek megfelelve) 
Felfűtési idő 20 °C-ról 160 °C-ra 25 percen belül (20 °C-os környezeti hőmérséklet) 

Fűtési idők 30 perc, 60 perc, 120 perc 
Biztonság Zárható biztonsági fedél és túlfűtés védelem 

Interfész Mini-USB-OTG (On-The-Go) 
Belső minőség ellenőrzés NANOCOLOR USB T-Set (REF 919 921) 

Automatikus teszt és kalibrációs bizonyítvány készítés 

Frissítés  interneten keresztül USB-stick-el 
Üzemeltetési környezet 10 °C - 40 °C; max. 80% relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) 

Tápellátás 12VDC5A  

Energia felhasználás 60 W 
Méret 105 x 125 x 170 mm 

Tömeg 0.67 kg (hálózati adapter nélkül) 
Jelölés CE 
Garancia 2 év 
 

 Rendelési információk: 
Megnevezés Rend.sz. 

NANOCOLOR 
®
 VARIO Mini termoblokk 6 db 16 mm-es 

furattal, tápegységgel, felhajtható/levehető védőtetővel, 
kezelési utasítással 

M919.380 

NANOCOLOR 
®
 USB T-Set M919.921 

T-Set USB adapter a NANOCOLOR 
®
 VARIO Mini-hez M919.937 
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