
BIURETA CYFROWA  Solarus®

System recyrkulacji - 
wygodny, w ustawieniu biurety 
bez utraty odczynnika . 
Obrót w prawo  lub lewo  
dla wygodniejszego odczytu.

Funkcja „Quick- Cal”
Umożliwia indywidualną kalibrację przez 
użytkownika. Możliwe jest też przywrócenie
w dowolnym czasie kalibracji producenta po 
naciśnięciu  przycisku.

Os łona  przed promieniami swiat ła

16-9392010              10                     0,3                          0,1

16-9392020              20                     0,2                          0,1

16-9392050              50                     0,2                          0,1

Opakowanie zawiera:

Biurete 

klucz montażowy,

indywidualny nr seryjny oraz certyfikat testu.

Solarus® z gwintem A45mm, 3 adaptery 

gwintu(A32, A38, S40), rurka wylotowa, rurka ssąca,

okienko  do ochrony przed światłem, 

dokładność
[%]

 powtarzalność CV%
[%]

pojemność
[ml]

numer
katalogowy

- Zasilanie przez ogniwa słoneczne

- Odmierzanie objętości z dokładnością do 0,01ml

- Swobodny obrót

- System recyrkulacji mediów dla prostego i szybkiego 

  odpowietrzania bez utraty odczynnika

- Zawory łatwo wymienialne

- Pokrętła miękkie w  dotyku

- Wyraźnie czytelny wyświetlacz, niezależnie od kąta

  patrzenia

- Ochrona przed światłem dla bloku jest również 

  w komplecie

- Indywidualna kalibracja  określona przez 

  użytkownika za pomocą  funkcji "Quick-Cal"

- Dwukierunkowy interfejs szeregowy (RS 232 i USB)

  umożliwia rejestrowanie wszystkich miareczkowań 

  i dalsze przetwarzanie danych. Ułatwia również 

  wprowadzenie indywidualnych kalibracji.

  Odpowiednie przewody zasilające są dostępne 

  jako akcesoria.

- Możliwość sterylizacji do 121°C 

Łatwa wymiana zaworów, indywidualna kalibracja oznacza, że Solarus® można 
szybko i łatwo dopasować do warunków pracy. Posiada system recyrkulacji. 
Swobodne obracanie na butelce pozwala na pełną kontrolę w czasie pracy.

Każda biureta jest indywidualnie sprawdzana pod kątem precyzji. Posiada
Indywidualny certyfikat jakości z DIN EN ISO 9000 oraz numer seryjny.

Cyfrowy wyświetlacz zapobiega błędom odczytu, czytelny, niezależnie od kąta 
patrzenia. Solarus® jest dostępny w wersjach 10 ml, 20 ml i 50ml . 

Jako pierwsza na świecie biureta cyfrowa z wbudowanym ogniwem słonecznym.
Zasilanie elektroniki i wyświetlacza jest wyłącznie za pomocą ogniw 
fotoelektrycznych co pozwala całkowicie zrezygnować ze standardowej baterii.
Zastosowanie najwyższej jakości ogniw słonecznych zapewnia niezawodne 
zasilanie w każdym momencie, nawet  tam gdzie warunki oświetleniowe są 
ograniczone. 

możliwości zastosowania
biurety z dodatkowymi 
przystawkami
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