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To nejlepší na podzim...         Novinky MN - BangCo

Stále ještě přeléváte lahvičky? A co tohle:

Nasávací zařízení (sipper) NANOCOLOR® FP-200

Aby byla vaše práce ještě snazší a efektivnější, představuje MACHEREY-NAGEL zcela nový nasávací modul 
(sipper) NANOCOLOR® FP-200, který lze ovládat přímo ze spektrofotometru NANOCOLOR® VIS II 
a NANOCOLOR® UV/VIS II. Vykazuje vysokou chemickou odolnost vůči agresivním roztokům. 
Pomocí sipperu NANOCOLOR® FP-200 máte možnost výrazně redukovat pracovní náročnost i při velkém počtu
zpracovávaných vzorků. 

n Spolehlivý: vysoká odolnost proti chemikáliím díky speciálním hadičkám

n Robustní: bez kontaktu chemikálií s pumpou

n Tichý: zvláště nízká hlučnost díky peristaltické pumpě

Vytěsnit, ne vytřepat!

Kyvetové testy NANOCOLOR® TOC
S novým systémem NANOCOLOR® lze stanovit obsah TOC ve vodách v pouhých třech krocích:

n Účinně: příprava vzorku pomocí přístroje NANOCOLOR® TIC-Ex již za 5 min

n Rychle:  rozklad v termobloku NANOCOLOR® již za 1 hodinu

n Snadno:  měření kyvet s fotometry řady NANOCOLOR® 

Nejdéle do dvou hodin získáte spolehlivý výsledek. Nové kyvetové testy  NANOCOLOR®   TOC 30 a NANOCOLOR®

TOC 300 mají vhodné rozsahy stanovení právě pro odtok i přítok na čistírnu odpadních vod. 

Odtok z ČOV:  NANOCOLOR® TOC 30 · 2–30 mg/l 
Přítok na ČOV:  NANOCOLOR® TOC 300 · 20-300 mg/l 

Nejvyšší
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Vhodné
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tvrdost vody!



Technické otázky, pomoc, poradenství

Filtrace / Rychlé testy / Analytika vody
Tel.: +420 777 038 195
info@bangco.cz

Produktové novinky pro rok 2018/2019

Splňuje nejvyšší požadavky
NANOCOLOR® Fosforečnany LR 1

Podle nových trendů v Německu pro roky 2015-2021
byly nově stanoveny hraniční hodnoty pro orto- 
a celkové fosforečnany. Mezní hodnota by měla 
v budoucnu být 0,2 mg/l PO4-P. 

Konečně snadno!

NANOCOLOR® celkový Kjeldahlův dusík TKN 16
Testem NANOCOLOR® celkový Kjeldahlův dusík TKN 
16 stanovíte tento parametr snadno jen ve třech krocích.
Žádné další vybavení nepotřebujete!

Stále aktuální!

NANOCOLOR® Spektrofotometry 

Abychom i naše spektrofotometry NANOCOLOR® UV/VIS II  
a NANOCOLOR® VIS II stále vylepšovali a přizpůsobovali
pracovním zvyklostem, poskytujeme pravidelně
aktualizace firmware.

Nový firmware verze 1.9.3 má tyto přednosti:

nnn Zjednodušené zadávání informací o vzorku pomocí 
skenneru čárového kódu

nnnMožnost pozdější editace komentářů a popisů

nnn Rozšíření možnosti nastavení reakčních časů

Bez dlouhého třepání ke správnému výsledku

NANOCOLOR® Sírany LR 200

Pomocí kyvetového testu NANOCOLOR® Sírany LR 200
získáte nezávisle na uživateli stabilní a správné hodnoty.
Reagencie se krátkým protřepáním promísí a vytvoří 
rovnoměrně zakalený roztok. Pro Vás to znamená 
přesnější výsledky s menším rozptylem. 

nnn Na uživateli nezávislé výsledky bez dlouhého třepání 

nnn Redukované množství nebezpečných reagencií

nnn Snadné provedení bez měření nulového vzorku

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Deutschland

www.BangCo.eu

www.mn-net.com
DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199 
e-mail: info@mn-net.com

CZ:            BangCo s.r.o.

Tel.:  +420 777 038 197
GSM:  +420 777 038 195
e-mail: info@bangco.cz

SK:         BangCo s.r.o.

Tel.: +420 777 038 197
GSM: +420 777 038 195 
e-mail: info@macherey-nagel.sk

EN ISO 9001
ZERTIFIZIERT

Patentováno!

nnn Rozklad pouze za jednu hodinu

nnn Nejsou potřeba žádné náročné destilace

nnn Veškeré potřebné reagencie a kyvety jsou již v 
testu obsaženy

Kyvetový test NANOCOLOR® orto- a celkové
fosforečnany LR 1 (rozsah 0,05–0,50 mg/l P)
umožňuje stanovit dodržení hraničních hodnot v 
rozmezí 20 – 80 %, a to s vysokou jistotou.
Spektrofotometry umožňují také stanovení při
optimální vlnové délce (885 nm) s nejvyšší přesností. 


