Ceník
TE 27 náhradní elektroda k ASIN Salt

394,2 €

Náhradní elektroda pro připojení k elektrolyzéru ASIN Salt. Jednoduchá montáž do
stávajících systémů do části potrubí. Elektroda je vyrobena z titanu s rhodio-iridiovým
povrchem. To zaručuje dlouhou životnost elektrody.

Kapalina k čištění elektrod TE

9,5 €

Kapalina k čištění elektrod TE. Odstraňuje a zbavuje elektrody TE vodního kamene a
dalších usazenin, které se mohou v průběhu chodu na elektrodě usadit.

Těsnění k elektrodám TE27

3,6 €

Náhradní těsnění k elektrodám TE27

Prodlužovací kabel Salt 2m

36,8 €

Prodlužovací kabel Salt 2m k prodloužení délky mezi Asin Salt 2 a elektrodou TE 27.
Max vzdálenost je 10m.

Převodník k sondám CLF,CLT, pH, redox

220,0 €

Převodník na sondy CL, pH, redox bez krabičky.
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Ceník
Převodník k sondě CLF,CLT

280,0 €

Převodník k sondě CLF, CLT

Kabel s konektorem S7

40,0 €

Náhradní kabel s konektorem S7 k sondám pH, redox, CLF, CND 30 cm.

Náhradní čepička k pH a Redox sondám

0,8 €

Čepička pro skladování elektrod.

Elektrolyt pro sondu CLF

20,0 €

Referenční elektrolyt pro sondu na volný chlor CLF

Kapalina ke skladování pH a Rx sond

5,4 €

Kapalina slouží k uchovávání elektrod pH a Rx v době, kdy nejsou používany pro
měření. Kapalina se nalije do plastové čepičky a ta se nasune na hrot elektrody.
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Ceník
Elektrolyt pro sondu CLT

20,0 €

Referenční elektrolyt pro sondu na volný chlor CLT

Membrána pro sondu CLF 20mm

86,0 €

Náhradní membrána pro sondu na volný chlor CLF. Membrána odděluje měřenou
vodu od měřících elektrod v elektrolytu. Membrána je velice citlivá na mechanické
poškození. Nikdy se nesmí na membránu tlačit či jinak mechanicky čistit. Membrána
se proplachuje pouze, pod tekoucí vodou, nebo v kyselině na čištění membrány.
Je zakázáno proplachování v žíravinách a kyselinách k tomu neurčených.

Membrána pro sondu CLT 20mm

86,0 €

Náhradní membrána pro sondu na celkový chlor CLT. Membrána odděluje měřenou
vodu od měřících elektrod v elektrolytu. Membrána je velice citlivá na mechanické
poškození. Nikdy se nesmí na membránu tlačit či jinak mechanicky čistit. Membrána
se proplachuje pouze, pod tekoucí vodou, nebo v kyselině na čištění membrány.
Je zakázáno proplachování v žíravinách a kyselinách k tomu neurčených.

Membrána pro sondu CLF 80mm

86,0 €

Náhradní membrána pro sondu na volný chlor CLF. Membrána odděluje měřenou
vodu od měřících elektrod v elektrolytu. Membrána je velice citlivá na mechanické
poškození. Nikdy se nesmí na membránu tlačit či jinak mechanicky čistit. Membrána
se proplachuje pouze, pod tekoucí vodou, nebo v kyselině na čištění membrány.
Je zakázáno proplachování v žíravinách a kyselinách k tomu neurčených.

Membrána pro sondu CLT 80mm

86,0 €

Náhradní membrána pro sondu na celkový chlor CLT. Membrána odděluje měřenou
vodu od měřících elektrod v elektrolytu. Membrána je velice citlivá na mechanické
poškození. Nikdy se nesmí na membránu tlačit či jinak mechanicky čistit. Membrána
se proplachuje pouze, pod tekoucí vodou, nebo v kyselině na čištění membrány.
Je zakázáno proplachování v žíravinách a kyselinách k tomu neurčených.
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Ceník
Membrána pro sondu CS2.3

80,0 €

Membrána pro sondu na měření obsahu celkového chlóru CLT. Odděluje měřicí
elektrodu a elektrolyt od měené vody. Membrána je velice citlivá na mechanické
poškození. Nikdy se nesmí na membránu tlačit či jinak mechanicky čistit. Membrána
se proplachuje pouze, pod tekoucí vodou.
Je zakázáno proplachování v kyselinách a žíravinách.

Kyselina na čištění membrány CLF,CLT

5,7 €

Kyselina na čištění membrány CLF,CLT ASEKO

Jímka na sondy průtočná

70,0 €

Pro montáž sond pH, redox, volný chlor,vodivosti a amoniových iontů s připojením
trubičkou 6x1mm a šoubením PG 13,5

Speedfit dolní

3,6 €

Náhradní speedfit do jímky k sondě.

Speedfit horní

3,6 €

Náhradní speedfit do jímky k sondě.
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Ceník
Buffer redox - 475mV

9,0 €

Pufry DURACAL mají úplně nové složení, které umožňují dosáhnout dříve nevídané
stability. Garantujeme stabilitu pufru po dobu pěti let od data výroby. Přídavek
konzervantů chrání pufr před účinky bakterií a hub a umožňuje udržet jeho vysokou
kapacitu a dovoluje rychlou a stabilní kalibraci.
Výjimečná trvanlivost: zaručená životnost pufru je 5 let.
Ekonomičnost: je použito pouze požadované množství pro kalibraci.
Stabilita: zcela imunní proti mikroorganizmům.

Buffer pH 9.21

7,2 €

Pufry DURACAL mají úplně nové složení, které umožňují dosáhnout dříve nevídané
stability. Garantujeme stabilitu pufru po dobu pěti let od data výroby. Pufr DURACAL
pH 9 vykazuje zlepšenou stabilitu proti běžnému pufru při dlouhodobém vystavení
vzduchu. Přídavek konzervantů chrání pufr před účinky bakterií a hub a umožňuje
udržet jeho vysokou kapacitu a dovoluje rychlou a stabilní kalibraci.
Výjimečná trvanlivost: zaručená životnost pufru je 5 let.
Ekonomičnost: je použito pouze požadované množství pro kalibraci.

Buffer pH 7.00

7,2 €

Pufry DURACAL mají úplně nové složení, které umožňují dosáhnout dříve nevídané
stability. Garantujeme stabilitu pufru po dobu pěti let od data výroby. Přídavek
konzervantů chrání pufr před účinky bakterií a hub a umožňuje udržet jeho vysokou
kapacitu a dovoluje rychlou a stabilní kalibraci.
Výjimečná trvanlivost: zaručená životnost pufru je 5 let.
Ekonomičnost: je použito pouze požadované množství pro kalibraci.
Stabilita: zcela imunní proti mikroorganizmům.

Buffer pH 4.01

7,2 €

Pufry DURACAL mají úplně nové složení, které umožňují dosáhnout dříve nevídané
stability. Garantujeme stabilitu pufru po dobu pěti let od data výroby. Přídavek
konzervantů chrání pufr před účinky bakterií a hub a umožňuje udržet jeho vysokou
kapacitu a dovoluje rychlou a stabilní kalibraci.
Výjimečná trvanlivost: zaručená životnost pufru je 5 let.
Ekonomičnost: je použito pouze požadované množství pro kalibraci.
Stabilita: zcela imunní proti mikroorganizmům.

Buffer redox - 650mV

9,0 €

Pufry DURACAL mají úplně nové složení, které umožňují dosáhnout dříve nevídané
stability. Garantujeme stabilitu pufru po dobu pěti let od data výroby. Přídavek
konzervantů chrání pufr před účinky bakterií a hub a umožňuje udržet jeho vysokou
kapacitu a dovoluje rychlou a stabilní kalibraci.
Výjimečná trvanlivost: zaručená životnost pufru je 5 let.
Ekonomičnost: je použito pouze požadované množství pro kalibraci.
Stabilita: zcela imunní proti mikroorganizmům.
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Ceník
Náhradní sada hadiček k PP 60

16,8 €

Náhradní hadička do peristaltického čerpadla.
Vyrobeno z materiálu PHARMED odolnému kyselinám a chemikáliím.
Sada obsahuje 2ks hadiček, stahovací pásky a specialní silikonovou vazelínu.

Náhradní čerpadlo PP 60

214,8 €

Vysoce výkoné a kvalitní peristaltické čerpadlo s výkonem 60 - 120 ml/min
vhodné pro dávkování agresivní bazénové chemie. Použitelné pro tlaky do 1bar.
Vyjímečná konstrukce a design tohoto čerpadla zaručuje dlouhou životnost a stálý
výkon. Připojení JACO na trubičku 6x1.

Náhradní kazeta k čerpadlu PP60

107,4 €

Náhradní motorek k čerpadlu PP60

107,4 €

Náhradní sada pro čerpadlo 230 V 30l/h

199,9 €

Náhradní sada pro čerpadlo 230 V 30l/h. Obsahuje veškeré náhradní díly pro výměnu
membrány.
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Ceník
Náhradní sada pro čerpadlo 230 V 5l/h

133,2 €

Náhradní sada pro čerpadlo 230 V 5l/h. Obsahuje veškeré náhradní díly pro výměnu
membrány.

Náhr. hadička k nástřikovému ventilu

0,4 €

Material odolný kyselinám, chlornanům a louhům.

Kys. k čištění nástřikových ventilů

5,8 €

Kyselina k čištění nástřikových ventilů

Nástřikov ventil sauna

0,0 €

Slouží k připojení čerpadel k parnímu potrubí pro nastřikování esencí pomocí hadičky
6x1mm.
Nástřikový ventil má závit 1/4" .

Zátka se závitem 1/4"

2,0 €

Zátka se závitem 1/4"
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Ceník
Těsnění - o kroužek

0,3 €

11,6 x 2,3mm

pH + super

10,6 €

Extra silné činidlo pro zvyšování pH ve vodě.

Průtokoměr elektronický

96,0 €

Průtokoměr určený k připojení k zařízením ASIN Aqua Profi . Umožňuje vizuální
kontrolu průtoku měřicí vody k sondám. Dává elektronický signal v případě, že průtok
vody k sondám není dostatečný. To zamezí chybnému měření a dávkování.

Náhradní vložka do filtru

11,6 €

Náhradní vložka do filtru k průtokoměru.

Náhradní vložka s plast. šroubením

28,8 €

Náhradní vložka do filtru s plast. šroubením
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Ceník
Tlakoměr

38,6 €

Tlakoměr s rozsahem stupnice ( -100 - 0 - 500 kPa ). Provedení G 1/4".

Náhradní činidlo k testru pH

6,0 €

Náhradní činidlo k testru pH.
Obsah postačí min na 200 stanovení pH

Náhradní činidlo k testru Cl - volný

8,8 €

Náhradní činidlo k testru Cl na stanovení volného chloru metodou DPD. Kolorimetr
PICCO Cl2/pH/O3.
Obsah postačí min na 200 stanovení volného chloru.

Náhradní činidlo k testru Cl-celkový

8,8 €

Náhradní činidlo k testru Cl na stanovení volného chloru metodou DPD. Kolorimetr
PICCO Cl2/pH/O3.
Obsah postačí min na 200 stanovení celkového chloru.

Náhradní činidlo pH ke Kolorimetru PIC

6,0 €

Náhradní činidlo k testru pH - zbarvení fenolová červeň.
Použití
pouze ke Kolorimetru PICCO.
Obsah postačí min na 100 stanovení pH
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Ceník
Kalibrační sada k salttesteru

5,8 €

Kalibrační sada k salttesteru.

USB kabel

5,7 €

Standardní USB 2.0 kabel s koncovkami A-B pro připojení Asin Aqua Profi s
počítačem. Délka kabelu je 1,8 metrů.
Konektory:
USB - A
USB - B

Převodník RS 232/4-20mA

228,0 €

Lan síťový adaptér

193,2 €

Umožňuje připojení ASIN Aqua Profi do počítačové sítě a tím provádět monitoring
jednotlivých provozů centrálně z jednoho počítače nebo vzdáleně přes internet.

Lan přepínač s 5 porty

49,2 €

Tento kompaktní přepínač se používá ke spojení až čtyř Asin Aqua Profi do
počítačové sítě.
Poskytuje 5 portů 10/100 Mbit. Lze na něj připojit i rozbočovače. Všechny porty
rozpoznávají automaticky rychlost přenosu (10 Mbit nebo 100 Mbit) připojených
počítačů, příp. rozbočovačů. Porty automaticky rozlišují rovněž provoz Full- a
Half-Duplex a podporují Flow-Control.
Zařízení vystačí bez ventilátoru, a je tak optimálně vhodné pro nasazení přímo na
pracovním místě nebo jako rozvaděč kabelů.
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Ceník
Převlečná matička

4,2 €

Matička která spojuje jednotlivé části potrubí. I v bílém k čerpadlům.

Sada šroubů a hmoždinek

0,4 €

Sada 2x šroubů a 2x hmoždinek k přidělání přístrojů na stěnu.

Náhradní pojistka T 1,6A

0,4 €

Náhradní pojistka T 1,6A.
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