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MERILNA OPREMA 

KOLOROMETRIJA:
Je hitra in okvirna metoda za kontrolo kvalitete vode, ki primerna za opravljanje meritev na terenu.

• CHECKIT COMPARATOR 

• COMPARATOR 2000+
Deluje na principu merjenja intenzitete barve v 
primerjavi s priloženo barvno skalo.

• MINIKIT 

Deluje na principu spremembe barve ob 
dodajanju reagentov/tablet v vzorec. 
Rezultat se določi na podlagi števila 
dodanih tablet v vzorec.

MERILNA OPREMA LOVIBOND® ZA PRIROČNO KONTROLO KVALITETE:

• PITNIH VODA

• ODPADNIH VODA

• TEHNOLOŠKIH VODA V ENERGETIKI

• BAZENSKIH OZ. KOPALNIH VODA
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• MINIDIRECT
MiniDirect je majhen in zanesljiv fotometer namenjen opravljanju meritev na 
terenu.Je zelo preprost za uporabo, ima 16 spominskih mest za shranjevanje 
rezultatov in je primeren  predvsem za opravljanje analiz na področju energe-
tike ali bazenskih oz. kopalnih voda. 

• CHECKITDIRECT

• CHECKITDIRECT +

• CHECKIT DIRECT TURBIDITY
CheckitDirect je majhen, lahek in vodoodporen fotometer, ki je predprogramiran 
za eno samo Lovibond® metodo po želji uporabnika medtem ko je CheckitDirect 
+ predprogramiran za več metod. Zaradi možnosti, da si uporabnik sam izbere 
vrsto oz kombinacijo metod je aparat zelo primeren za opravljanje rutinskih 
analiz v energetiki, čistilnih napravah, bazenih oz. kopališčih.Z njim lahko 
opravljamo meritve tudi na področju pitnih in odpadnih voda ali industrije 
pijač.Nizka teža predstavlja tudi možnost opravljanja meritev na terenu. Ima 16 
spominskih mest za shranjevanje rezultatov.
CheckitDirect Turbidity je predprogramiran za merjenje motnosti. Deluje na 
principu merjenja razpršene svelotbe pod kotom 90o in sicer v štirih merilnih 
območjih na razponu od 0.2 do 2000 NTU. Ker za merjenje uporablja 
infrardečo svetlobo lahko meri tudi motnost obarvanih tekočin. 

• MULTIDIRECT
MultiDirect je mikroprocesorsko voden fotometer z integrirano tehnologijo Dual 
Beam  in interferenčnih filtrov,kar zagotavlja zelo natačne rezultate. Predpro-
gramiran je z široko paleto Lovibond®metod, ki pokrivajo področje odpadnih, 
pitnih in industrijskih procesnih voda terznanstveno raziskovalnih dejavnosti. 
Omogoča priklop na osebni računalnik za shranjevanje  rezultatov meritev in 
posodabljanje metod preko interneta. Aparat sam ima 1000 spominskih mest 
za shranjevanje opravljenih meritev.

FOTOMETRIJA

Tehnični podatki 

Vir svetlobe LED

Dimenzije 265x195x70 mm

Teža 1000 g

Napajanje 7 Ni MH baterij + eksterno napajanje

Shranjevanje 1000 mest

Tehnični podatki 

Vir svetlobe LED

Dimenzije 190x110x55 mm

Teža 0,4 kg

Napajanje 9 V baterija

Shranjevanje 16 mest

Tehnični podatki 

Vir svetlobe LED

Dimenzije 170x65x45 mm

Teža 200 g

Napajanje 9 V baterija

Shranjevanje 16 mest

MERILNA OPREMA 
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• POOLDIRECT 9 IN 1
PoolDirect 9 in 1 je namenjen predvsem uporabi na bazenih ali kopališčih. 
Predprogramiran je z devetimi Lovibond® metodami za merjenje vseh pomemb-
nejših parametrov v bazenski vodi in je kot tak zelo koristen pripomoček pri 
vzdrževanju bazenov, ki zagotavlja natančne in konsistentne rezultate. Povezljiv 
je z računalnikom ali tiskalnikom ter internetom za morebitne posodobitve 
metod oz. programske opreme. Aparat sam ima 1000 spominskih mest za 
shranjevanje rezultatov.

• MAXIDIRECT
MaxiDirect združuje lastnosti prenosnega in laboratorijskega fotometra vendar 
je zaradi nizke teže, robustnosti in vodoodpornosti poudarek predvsem na 
mobilnosti aparata. Obsega vse pomembnejše Lovibond® metode (preko 70) za 
opravljanje analiz na področju pitnih, odpadnih in industrijskih procesnih voda od 
Aluminija do Cinka. Omogoča tudi izdelavo 25 vrst metod po željah in specifikaci-
jah uporabnika. Povezljiv je z računalnikom preko USB ali infrardeče (dodatna 
opcija) povezave za shranjevanje rezultatov in internetom kjer se lahko naloži/-
posodobi nove metode oz. programsko opremo. Aparat sam ima 1000 internih 
spominskih mest za shranjevanje rezultatov meritev.

• SPECTRODIRECT
SpectroDirect je profesionalen laboratorijski spektrofotometer,ki lahko opravlja 
meritve na valovni dolžini v razponu od 330 do 900 nm kar mu omogoča širok 
nabor metod meritev, ki jih lahko opravlja. Primeren je predvsem za rutinsko 
delo v laboroatoriju ali pa (z dodatno opcijsko energijsko postajo) tudi na 
terenu. Predprogramiran je z Lovibond® metodami za opravljanje meritev na 
področju pitnih, odpadnih in industrijskih procesnih voda. Ima tudi možnost 
izdelavedodatnih 35 metod po željah in specifikacijah uporabnika. Zaradi 
preprostega programskega vmesnika, velikega čitljivega ekrana in uporabe 
večih vrst kivet brez dodatnega nastavka je uporaba aparata zelo enostavna. 
Povezljiv je z računalnikom ali tiskalnikom kot tudi internetom za nalaganjenovih 
metod in morebitnih posodobitev programske opreme. Sam aparat ima 1000 
spominskih mest za shranjevanje rezultatov meritev.

Tehnični podatki 

Območje merjenja 330 – 900 nm

Natančnost ± 1 nm

Vir svetlobe prednastavljena Tungsten halogenska svetilka

Dimenzije 270x275x150 mm

Teža 3,2 kg

Napajanje eksterno napajanje

Shranjevanje 1000 mest

Tehnični podatki 

Vir svetlobe LED, interferenčni filtri, foto senzor

Natančnost ± 1nm

Dimenzije 210x95x45 mm

Teža 450 g

Napajanje 4 AA/LR6 baterije

Shranjevanje 1000 mest

Tehnični podatki 

Vir svetlobe LED

Dimenzije 265x195x70 mm

Teža 1000 g

Napajanje 7 Ni MH baterij + eksterno napajanje

Shranjevanje 1000 mest

MERILNA OPREMA 

FOTOMETRIJA
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MERILCI BPK5

• TURBIDIRECT
TurbiDirect je merilec motnosti primeren za delo v laboratoriju ali na terenu. 
Deluje na principu merjenja razpršene svetlobe pod kotom 90oin sledi 
mednarodnemu standardu ISO 7027 za merjenje motnosti. Posebnost 
aparata je vgrajena funkcija Autorange, ki mu omogoča meritve motnosti na 
področju od 0,01 do 1100 NTU z ± 2 % odstopanja do 500 NTU in ± 3% 
odstopanja nad 500 NTU naprej. Ima velik čitljiv ekran, uporaba je zelo 
preprosta, je vodoodporen ter ima vgrajenih 1000 programskih mest za 
shranjevanje rezultatov. Povezljiv je z računalnikom ali tiskalnikom.Poveže se 
lahko tudi na internet za možnost posodobitve programske opreme in metod. 

• OXIDIRECT
OxiDirect je senzorski sistem s šestimi glavami za merjenje biološke potrebe po 
kisiku BPK5. Rezultati se lahko prikažejo za vsak vzorec posebej z natančnim 
prikazom BPK5 vrednosti v mg/l z merilnim razponom od 0 do 4000 mg/l. 
Ima možnost nastavitve časovnega obdobja merjenja od 1 do 28 dni pri čemer 
se rezultati shranjujejo avtomatično na različnih točkah (vsako uro ali dnevno, 
odvisno od nastavitve) in so kasneje vedno na voljo v vpogled.Povezljiv je z 
računalnikom ali tiskalnikom.

• MICRO DIRECT
MicroDirect je majhen in preprost, vodoodporen ročni merilec namenjen 
merjenju pH vrednosti, redox, prevodnosti, skupnih raztopljenih snovi, slanosti 
in temperature. 

MicroDirect OBMOČJE RESOLUCIJA NATANČNOST TEMPERATURA

pH 2 0 - 14 pH 0,1 pH ± 0,1 ---

pH 30 0 - 14 pH 0,01 pH ± 0,01 0 – 50 oC

ORP/redox 10 -999 – 1000 mV 1 mV ± 1 % ---

Conductivity EC 11 0 – 20 µS/cm 10 µS/cm ± 1 % 0 – 50 oC

 0 – 20,00 mS/cm    

TDS 11 0 – 2000 ppm 10 ppm ± 1 % 0 – 50 oC

 0 – 10,00 ppt 0,10 ppt  

Salinity 11 0 – 10,00 ppt 0,10 ppt ± 1 % 0 – 50 oC

Temperature -40 - +200 oC 0,1 oC ± 1oC -10 - +100 oC

   ± 1oC +100 - +200 oC 

Tehnični podatki 

Princip merjenja manometričen

Območje merjenja 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 

 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l

Natančnost 0,5 % na celotnem območju pri 20 oC

Dimenzije 375x195x230 mm

Teža 3850 g

Napajanje 7 NiCd polnilnih baterij + eksterno napajanje

Shranjevanje avtomatično (vsako uro, vsaki 2 uri, dnevno)

Tehnični podatki 

Območje merjenja 0.01 – 1100 NTU

Natančnost ± 2% od 0 do 500 NTU ± 5% od 500 do 1100

Vir svetlobe IR LED (860 nm)

Dimenzije 265x195x70 mm

Teža 1000 g

Napajanje 7 NiCd polninih baterij + eksterno napajanje

Shranjevanje 1000 mest

MERILNA OPREMA 

ROČNI MERILCI

MERILCI MOTNOSTI
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Trije modeli SensoDirect 200: Trije modeli SensoDirect 110:

pH200 (pH vrednost, redox, temperatura)

PARAMETER OBMOČJE NATANČNOST

pH 0,00 do 14,00 ± 0,1

Temperatura -10 do 110 oC ± 0,2 oC (-0 do 50 oC)

  ± 0,4 oC (50 do 100 oC)

Redox -1999 do +2000 mV ± 0,1 mV

Con200 (prevodnost, skupne raztopljene snovi, slanost, temperatura)

PARAMETER OBMOČJE NATANČNOST

Prevodnost 0,0-200,0 µS  ± 0,5 %

 0-200 µS 

 0,00-20,00 mS 

 0,0-200 mS 

Upor 0,005-100 kOhm*cm 

Slanost 0,0-70,0 g/kg 

Temperatura -5 do 100 oC ± 0,3 oC

Oxi200 (parcialni tlak, koncentracija, zasičenost kisika in temperatura)

PARAMETER OBMOČJE NATANČNOST

O2 parcialni tlak 0,0-570,0 hPa

 0-1200 hPa

 0,0-427,5 mm Hg

 0-900 mm Hg 

O2 koncentracija 0,00-25,00 mg/l ± 1,5 % ± 0,2 mg/l 

  (0-25 mg/l)

 0,00-70,0 mg/l ± 2,5 % ± 0,3 mg/l 

  (25-70 mg/l)

O2 zasičenost 0,0-250 %

 0-600 % 

Temperatura -5 do 50 oC ± 0,1 oC

pH110   (pH vrednost)

PARAMETER OBMOČJE RESOLUCIJA NATANČNOST

pH 0 do 14 pH 0,01 pH ± 0,07 pH (pH5-pH9)

   ± 0,1 pH (pH4-pH10

   ± 0,2 pH (pH1-pH3,9)

   ± 0,2 pH (pH10,1-pH13)

Con110 (prevodnost)

PARAMETER OBMOČJE RESOLUCIJA NATANČNOST

Prevodnost 0,001-1,999 µS/cm 0,001/0,01 mS/cm ± 3 % celotno območje

 0,01-19,9 mS/cm  

Salt110 (slanost)

PARAMETER OBMOČJE RESOLUCIJA NATANČNOST

Slanost 0-10 % 0,001 %  ± 0,5 %

• SENSO DIRECT serije200 in serije 110 

Vodoodporno ohišje aparata je dodatno obdano z zaščitno gumo zaradi česar je zelo primeren za delo na terenu ali v težjih 
pogojih. Zaradi preprostega programskega vmesnika je uporaba zelo enostavna. Ima 20 spominskih mest za shranjevanje 
rezultatov meritev. 

MERILNA OPREMA 

ROČNI MERILCI
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