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leXsolar PV Ready-to-go
sada k provádění pokusů

v oblasti
fotovoltaiky

leXsolar H2 Medium
sada k provádění pokusů

s vodíkovými
technologiemi

leXsolar Wind
Ready-to-go

sada k provádění pokusů
v oblasti větrné energie

www.helago-cz.cz

Dejte zelenou alternativním zdrojům energie!
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5001.5676 - Sada člověk a životní prostředí
Sada umožňující provedení 23 pokusů:
Půda - minerální a organické 
části
Poréznost půdy
Kyselost půdy
Uhličitany v půdě
Zemědělská půda
Koloběh vody

Pitná voda
Znečištění vody
Odhalování znečištění
Atmosféra
Znečištění vzduchu
Kyselé deště
Skleníkový efekt

5001.5632 - Sada ekologie

KOLORIMETRICKÉ TESTOVACÍ SOUPRAVY
5001.HI4829 - Amoniak
5001.HI4830 - Brom
5001.HI4831 - Chlór
5001.HI4832 - Jód
5001.HI4833 - Fosfáty
5001.HI4834 - Železo

Sady pro analýzu životního prostředí

5001.7021 - Sada pro analýzu 
 vody

5001.7022 - Sada pro analýzu 
 půdy

5001.7204 - Laboratoř 
 k analýze půdy

5001.7205 - Laboratoř 
 k mikrobiologickým
 analýzám

5001.7219 - Malá přenosná 
 laboratoř

TITRAČNÍ TESTOVACÍ SOUPRAVY
5001.HI4810 - Rozpuštěný kyslík 
5001.HI4812 - Tvrdost 
5001.HI4815 - Chloridy 
5001.HI4820 - Kyselost 
5001.HI4822 - Sulfity 
5001.HI4839 - Hydroxidy

KOMBINOVANÉ TESTOVACÍ SOUPRAVY
5001.HI4819 - Kyselost, pH, zásaditost a železo
5001.HI4814 - Kyselost, zásaditost, oxid uhličitý, 
 rozpuštěný kyslík, tvrdost a pH
5001.HI4817 - Zásaditost, chloridy, tvrdost, sulfity,
 železo a pH
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5001.7012 - Stanice k zavěšení na zeď 
Stanice byla navržena pro první kvantitativní studii znečištění ovzdu-
ší. Lze ji instalovat na zeď nebo na trojnožku a měří teplotu, vlhkost  
a koncentraci oxidu uhelnatého, který je typický pro znečištění 
ovzduší dopravou. Je možné nastavit alarm, který se rozezvučí, když 
hodnota CO překročí kritický práh.
 Dodávané snímače jsou napájeny lithiovými bateriemi 
(vyměnitelné), které zařízení umožňují fungovat nepřetržitě až  
po dobu tří měsíců.
 Po skončení měření se data převedou do počítače, který 
je zobrazí v grafu.

5001.7252 - Měřič oxidu uhelnatého

5001.7014 - Stanice na trojnožce 

Stanice k detekci znečištění ovzduší

5001.7207 - Teleskopické rameno
 k odběru vzorků

5001.7208 - Síť k odběru vzorků 
 půdy 

5001.7209 - Víceúčelové 
 kleště

5001.7211 - Síť na plankton

5001.7000 - Secchiho deska

5001.7210 - Síť k odběru vzorků 
 vody 

5001.7152 - Sběrač vzorků z hluboké
      vody 

5001.7206 - Sběrač vzorků

Potřebujete-li další vybavení a měřicí přístroje, vyžádejte si 
bezplatné zaslání katalogu „Vybavení laboratoří“ a vybírejte 
ze široké nabídky měřidel a analyzátorů:
konduktometry, pH metry, oximetry, vlhkoměry, teploměry, 
anemometry, kolorimetry, fotometry, spotřební laboratorní 
materiál, atd.

Odebírání vzorků a digitální přístroje
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