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Ověření a kalibrace fotometrů pro chlor
Vážený zákazníku,
fotometr, který používáte, by se měl
pravidelně kontrolovat a ověřovat. Vyžadují
to kontrolní orgány (hygienická služba)
i uživatelé.
Pokud jste dosud kalibraci vůbec neprováděli
nebo je starší než 1,5 - 2 roky, je nutné
přístroj znovu zkalibrovat/ověřit.
Nabízíme Vám nyní opět v akci možnost
kalibrace či ověření fotometrů pro stanovení
chloru za zvýhodněnou cenu!
Kalibrujeme/ověřujeme tyto přístroje:
•
•
•
•
•

PC Checkit (Lovibond)
CheckitDirect (Lovibond)
MD 100, MD 200 (Lovibond)
Spectroquant Picco (Merck)
Spectroquant Multy (Merck)

Cena ověření a kalibrace je 1 470 Kč + DPH*
(Cena kalibrace mimo akci je 2 070 Kč + DPH)
Náš servis Vám přístroj odborně vyčistí a prohlédne, přezkouší stanovení chloru, provede kalibraci
(ověření) na standardní sadu a vystaví protokol o přezkoušení.
Máte-li možnost dovézt nám přístroj do Brna, ušetříte za dopravu. Zavolejte nám předem, po dohodě
může být kalibrace hotova ještě tentýž den. Pro mimobrněnské: pošlete přístroj k nám a do dvou dnů
Vám jej odešleme již ověřený a zkalibrovaný (bude-li vše v pořádku).

Sleva na tablety chlor DPD 1, DPD 3 a Phenolred -10 %
V rámci akce při souběžném objednání tablet a kalibrace pro Váš
přístroj Vám poskytneme extra slevu 10 % na tablety proti běžné
ceně.
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Speciální nabídka na ruční digitální měřicí přístroje řady SensoDirect
V rámci akce Vám nabízíme při současném objednání
s kalibrací některý z ručních digitálních přístrojů řady
SensoDirect za speciální cenu.
Jedná se o přístroje pro měření pH (SD50 pH), ORP (SD60
ORP/Redox), vodivosti (SD70 Con), celkových
rozpuštěných látek (SD80 TDS) a salinity (SD90 Salt).
Platí jen do vyprodání zásob!
Domluvte si prosím termín nebo pište na adresu:
servis@Lovibond.cz

Akce platí pro hlavní sezonu – do konce října 2021! Neváhejte s termínem…

*Cena kalibrace / ověření pro přístroje
pořízené u naší společnosti.
Cena kalibrace pro přístroje pořízené
u jiného dodavatele 2 070 Kč +DPH.

Před odesláním přístroje si prosím vytiskněte
a vyplňte příslušné prohlášení o provedené
dezinfekci přístroje a vyžádejte si číslo RMA
(servis@Lovibond.cz).
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