
АКТУАЛНИ ОФЕРТИ 
 
 Уважаеми Колеги, 
Предоставяме на Вашето внимание списък с апарати на преференциални 
цени: 
 
Колбогрейка от 250 мл производство на "AUXILAB" – Испания. 
Цена: 180.00 лв. за брой.  
 
Колбогрейките с електронна терморегулация са необходими за оборудване на 
лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и 
други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби.    
Външната им рамка е направена от стомана прахово боядисана, а вътрешният 
съд е изолиран термично с минерална вата. Нагряващите елементи на 
колбогрейката са от хром-никел. 
Осигуряват бързо и равномерно нагряване при нисък разход на енергия. Имат 
сигнална лампа за включване в ел. мрежата и още една, която да индикира, че 
колбогрейката е в режим на работа. Подходящи са за нагряване до 370оС. 
Колбогрейката има държател към който може да се прикрепи спомагателна 
пръчка даваща възможност за сглобяване на необходимата за опита 
установка. 370оС 
Гаранция: 12 месеца, извънгаранционно обслужване. 
 
 
ТЕРМОСТАТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА            1 590.00 лв. 

 
Гаранция: 12 месеца, извънгаранционно обслужване. 
 
Внос от: „Kruess“ – Германия. 
 

ДИГИТАЛНА  БЮРЕТА          450.00 лв. 
Втора употреба с 12 месеца гарнция. 

 
 Електронната бюрета прави титруването по-безопасно, по-лесно и дава 

по-надеждни  резултати. 
 Титрантът се контролира с въртене на колелата, а диспенсираното 

количество веднага се показва на дисплея - от 10 µл до 999.9 мл. 
 Елиминира грешката от отчитането на менискуса и от градуировката на 

стъклените бюрети. 
 Няма стъклени части, които да се счупят. 
 Предпазната рециркулираща клапа елиминира загубата на реагент по 

време на пълненето на бюретата преди работа и може да се затваря, за 
да не диспенсира случайно. 

 Дигиталният дисплей е под ъгъл за по-лесно прочитане от различна 
височина. 

 Електрониката може напълно да се махне. Без електронните части 
диспенсерът е автоклавируем. 

 Електронният диспенсер е окомплектован с 2 адаптора 45/38, 38/32 (45 е 
ширината на диспенсера), телескопична смукателна тръбичка от PTFE, 
дозиращ край, изпразваща тръбичка. 

 
 

Всички цени са без 20% ДДС. 
 



рН – метър модел HI-9124N    680.00 лв. 
 

Specifications  
Range - pH  -2.00 to 16.00 pH  
Range - Temperature  20.0 to 120.0°C  
Resolution- pH  0.01 pH  
Resolution 
Temperature  

0.1°C / 0.1°F  

Accuracy- pH  ±0.01 pH  
Accuracy Temperature  ±0.4°C /±0.8°F  
pH Calibration  automatic 1 or 2 point with 5 memorized buffer values 

(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)  
Offset Calibration  ±1 pH  
Slope Calibration  From 80 to 108%  
Temperature 
Compensation  

automatic or manual, -20 to 120°C (-4 to 248°F)  

pH Electrode  HI 1230B, double junction, gel filled, BNC connector and 
1 m (3.3’) cable (included)  

Temperature Probe  HI 7662 with 1 m (3.3’) cable (included)  
Input Impedance  1012 Ohm  
Battery Type / Life  (3) 1.5V AAA / approx 200 hours of continuous use (with 

backlight off);  
auto-off after 20 minutes of non-use (can be disabled) 

Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%  
Гаранция: 12 месеца, извънгаранционно обслужване. 
 
Внос от: „HANNA Instruments“ – Германия. 
 
 
 

Всички цени са без 20% ДДС. 


