WATER TEST KIT




Ταχύτατη επιτόπια ανάλυση νερού συστημάτων
κεντρικής θέρμανσης
Απλοί χρωματικοί πίνακες για τη μέτρηση της
συγκέντρωσης
Δοκιμές για σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν
την ποιότητα του νερού

Water Test Kit
Το Fernox Water Test Kit έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ταχύτατης επιτόπιας ανάλυσης
των σημαντικότερων παραμέτρων του νερού που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής ενός συστήματος κεντρικής
θέρμανσης.
Αυτό το κιτ δοκιμών παρέχεται μαζί με όλον τον εξοπλισμό και τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για τον
προσδιορισμό των επιπέδων χλωρίου, χαλκού, σιδήρου, σκληρότητας, pH και Fernox Protector. Όλες οι
δοκιμές είναι κατάλληλες για χρήση με νερό που περιέχει επιβραδυντικά διάβρωσης Fernox.
Παρέχονται απλοί στη χρήση χρωματικοί πίνακες για τις δοκιμές προσδιορισμού των επιπέδων σιδήρου,
χαλκού, pH και σκληρότητας. Χρησιμοποιούνται απλές δοκιμές με σταγόνες για τη μέτρηση των επιπέδων
επιβραδυντικού και χλωρίου.

Αναλώσιμα
Αντιδραστήρια αντικατάστασης για το κιτ δοκιμών διατίθενται από το γραφείο μας πωλήσεων στο
+ 44 (0) 330 100 7750.

Λεπτομερής περιγραφή
Το Fernox Water Test Kit παρέχεται μαζί με όλον τον εξοπλισμό και τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για
50 προσδιορισμούς των επιπέδων χλωρίου, χαλκού, σιδήρου, σκληρότητας, pH και Fernox Protector σε
συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Οι μέθοδοι δοκιμών είναι απλούστατες στη χρήση και δεν απαιτείται καμία
επίσημη εκπαίδευση. Επίσης, στις οδηγίες χρήσης του κιτ δοκιμών περιλαμβάνεται η ερμηνεία της ανάλυσης
νερού, ώστε να διευκολυνθείτε στον προσδιορισμό των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών.
Διατίθεται πλήρης γκάμα υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών μέσω ταχυδρομείου που συμπληρώνουν το
Water Test Kit. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της
Fernox στο + 44 (0) 330 100 7750.
Συσκευασία, Χειρισμός και Φύλαξη
Το Fernox Water Test Kit παρέχεται ως πλήρες κιτ δοκιμών εντός πλαστικής θήκης μεταφοράς,
συνοδευόμενο από πλήρεις οδηγίες.
Το Fernox Water Test Kit περιέχει επικίνδυνα αντιδραστήρια. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού ή στις δηλώσεις περί επικινδυνότητας και ασφαλείας που αναγράφονται
στους περιέκτες των αντιδραστηρίων. Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
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