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TISZTELT ÜGYFELÜNK! 
 

Decemberi hírlevelünk zászlós hajója egy új víztisztító rendszer, ami 

méltán lesz népszerű partnereink körében. Minden laborban 

szükség van desztillált víz minőségű vízre és ez a készülék egyszerű, 

praktikus, megbízható és nagyon kedvező az ára. 

 

V7-0LABVIZ Scharlab ECO RO víztisztító berendezés, általános laboratóriumi felhasználásra 

Műszaki paraméterei: 

 30-50l/nap 

 Víztisztítási elve: RO 

 Négy lépcsős szűrés: 1. előszűrés, 
2. szénszűrés (KDF+Ag), 3. ozmózis, 
4. Sótalanító patron  

 (a víz össz. oldott anyag (TDS) 
tartalma 0 ppm-re csökken, 
vezetőképessége kevesebb lesz,  

 mint 0,1 uS/cm, az ellenállás pedig 
kb. 18 meg.ohm lesz, tehát 
gyakorlatilag teljes sótalanítás 
történik. A víz tisztasága 99.99% 

 Mérőszondák: a bejövő és a 
kimenő megtisztított víz  

 TDS értékét méri (összes oldott só 
tartalom). 

 Baktérium elleni védelem: KDF-es + 
Ezüst szénszűrő,  

 12 óránként automatikusan átöblíti 
önmagát (nincs pangó víz).   

 Átfolyós rendszer: Membránpumpa 
biztosítja az állandó nyomást,  

 nincs szükség tartályra (kis helyen 
elfér). 

 Intelligens vezérlés: Méri a felhasznált víz mennyiségét, szűrők élettartamát,  



 a víz összetételét (biztonságos), van benne vízszivárgás érzékelő,  

 megfelelő víznyomás figyelő és időfelhasználás érzékelő (6 perc után automatikusan leáll). 

 Wi-Fi: Maga a víztisztító rendelkezik Wi-Fi adóval (nincs szüksége internetre)  

 és ez által csatlakozik a felhasználó bármilyen okos eszközével (telefon, tab, laptop, smart 
tévék, stb.). 

 A felhasználó minden adatot leolvashat az okos eszközéről. Ezeket az információkat egy LCD 
kijelzőn is olvashatjuk. 

 Teljesítmény: 30 liter/óra 

 220 V, 36W (működés közben) 

 Méretek: H43cm×Sz11cm×41cm    

 Súlya:12 kg 

 Kivitel: Fémházas, szinterezett, lézer kivágások, kék LED-es megvilágítás és rozsdamentes 
lemezborítások teszik még esztétikusabbá. 

 Szűrők kapacitása: 5.000 liter 

 Biztonsági szerviz funkciók:  
-vízszivárgás érzékelő (aranyozott, korrózióálló) 
-vízhiány érzékelő 
-szűrő cserejelző 
-státusz OK felirattal jelzi a felhasználónak, hogy minden jól működik. 
-amikor a szűrő élettartama lejár, a készülék nem indul újra, ezzel elkerülve a 
baktériumokkal teli, koszos szűrőkön való vízfogyasztást 

- illetéktelen szervizesek ellen, védett kóddal van ellátva (csak a szerviz általi kóddal   
indul újra a készülék). 

 A termelt tiszta víz a tápvíz mennyiségének 70%-a. 
 

Akciós ár: 214 000Ft+ÁFA 

A készülék helyszíni installációt és betanítást igényel, melynek ára függ a távolságtól, de nem lehet 

több, mint nettó 26 000 Ft. 

 

CISA akció! 
 

 

Minden decemberben beérkező rendelés esetén:    
CISA laboratóriumi sziták és szitarázók árából 10% kedvezményt tudunk 
biztosítani. 



 

 

Decemberi akciós Scharlab márkájú termékünk: 
 

073-001123  Szűrőegység, komplett, 47 mm-es 

membránhoz, "all glass" (Scharlau) üveg, 

szűrőpohár 250ml, palack 1000ml, Fém csipesz 

 

Kényelmesen használható komplett rendszer, nem 

igényel szerelést. 

A minta nem érintkezik műanyag dugóval, így szerves 

anyagok vizsgálatára is alkalmas 

 

 

 
 

Akciós ár: 57 410FT+ÁFA 

 

 

Praktikus sarok rovatunk e havi termékei az univerzál indikátorpapírok. 
 



 

F000142461 Univerzál indikátorpapír pH 1-11 tekercses 5m 1 tekercs/csomag  

Akciós ár: 1 550Ft+ÁFA 

F000142459 Univerzál indikátorpapír pH 1-14 tekercses 5m 1 tekercs/csomag 

Akciós ár: 1 550Ft+ÁFA 

Ha nem látszik pontosan a színváltás, a megoldás a több skálás univerzál 

indikátor papír: 

 

1562-1013C Univerzál indikátorpapír pH 0-14, 100db 

tesztcsík/doboz  

A pontosabb leolvashatóság érdekében három 

különböző színskálán jelzi a mért pH értéket. 

 

Akciós ár: 2 420Ft+ÁFA 

 

 

Ha még biztosabb eredményt szeretne, a négyskálás a megoldás: 



 

F000142413 Négyskálás univerzál indikátorpapír 

pH 0-14 csík, méret 6 x 80mm, 100 csík/csomag  

 

Akciós ár: 2 450Ft+ÁFA 

 

 

 

 

 

 

A hírlevélben feltüntetett áraink nettó egységárak, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t. 

A kiszállítás nettó 35.000Ft felett díjmentes, alatta 2.500Ft+ÁFA 

 

Elérhetőségeink: Scharlab Magyarország Kft. 

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 

e-mail: info@scharlab.hu 

tel.: (88) 787-634, fax: (88) 781-081 
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