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Multiparameter-instrument kan revolutionere
grundvandsmåling og rapportering

om repræsentative prøver
om rabat på Chematest
In-Situs smarTROLL™ Multiparameter (MP) Handheld gør det

om grundvand og
overfladevand
om svejserøg
om Service
om CEM-konferencen

nemt ikke blot at foretage grundvandsmålinger, men også at hente data og
rapportere målingerne i et anvendeligt format.
Egentligt behøver du ikke læse mere. Gå blot ind i Apples App Store og
download den gratis iSitu, hvor du kan prøve teknikken og de målinger, som

om Chematest
om partikler
om væsker
om de nye Chematest

app’en simulerer.
Du er nu enten tilbage fra App Store, eller du er fortsat med at læse. Og derfor
fortæller vi gerne videre om smarTROLL™.
Den sender data via Bluetooth til din håndholdte PDA, som enten er en iPhone®,
en iPad® eller en iPod touch® fx iklædt et IP67-cover.

om CKE-kortet og
biogasløsninger

Se In-Situs præsentationsvideo af smarTROLL™ på YouTube >>

om CKE 25 år

Gratis iPad Mini®
eller iPod touch®

om ammonium-, nitrat- og

Frem til 1. juli 2014 giver vi dig
en gratis iPad Mini® eller iPod
touch® med, når du køber
en smarTROLL™.

kloridsensorer
om Aqua TROLL 600
om magnetitfælden

Bestil din smarTROLL™ >>

om grundvandsmålinger
om NOX -måling

Billigere end man lige skulle tro

Vidste du?
In-Situ USA yder gratis support
døgnet rundt. I dagtimerne
ringer du blot til CKE; vi sidder
klar til at hjælpe på 4498
9906.

smarTROLL™ kan leveres med en flowcelle ("målegris")

In-Situ laver markedets mest
robuste pejlebånd.
Download brochure

til grundvandsmålinger, men kan også bruges til andre former for målinger, hvor
man blot stikker proben direkte i vandet.
Med smarTROLL™ kan du måle parametre som

CKE tilbyder skræddersyede
kurser i brug af alle In-Situs
produkter.
Kontakt os for at høre

Vores website bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Du kan vælge kun at
nærmere
acceptere de nødvendige, som får sitet til at fungere
optimalt.
Ph (let udskiftelig referencevæske forlænger levetiden markant)

Redoxpotentiale
Optisk ilt (forventet vedligeholdelsesinterval: 1 gang om året!)
Salinitet/ledningsevne
Vandstand (med automatisk udligning for variationer i barometertryk)
Acceptér
Temperatur

Priseksempel: smarTROLL™ inkl. sensorer til ovenstående parametre og 4,5 meter
kabel: kr. 24.300,-.
Har du andre ønsker, som f.eks. flowcellekit til grundvandsmåling, er du også
meget velkommen til at kontakte os >>

CKE leverer
telemetriløsninger til dig, der
ønsker fjernovervågning.

nødvendige cookies

Acceptér alle cookie

Kontakt os for at høre
nærmere
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