
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATER TEST KIT 

 Snabb analys on-site av vatten i centralvärmesystem 

 Enkla färgkartor för mätning av koncentrationer 

 Tester av viktiga parametrar som påverkar 
vattenkvaliteten negativt 

 
 
 
 

Fernox Water Test Kit 

Fernox Water Test Kit (Fernox Water-Testsats) har utformats för att tillhandahålla snabb analys on-site av 
de viktigaste vattenparametrarna som kan påverka livslängden negativt för ett centralvärmesystem. 

 

Denna testsats levereras med den utrustning och de reagenser som behövs för att fastställa nivåer för 
klorid, koppar, järn, total hårdhet, pH och Fernox Protector. Alla tester lämpar sig för användning med 
vatten som innehåller Fernox korrosionsinhibitor. 

 
Färgkartor som är enkla att använda medlevereras för testerna av järn, koppar, pH och hårdhet. Enkla 
dropptester används för att mäta nivåerna på inhibitor och klorid. 

 

Reservdelar 

Ersättningsreagenser för denna testsats kan beställas från vårt försäljningskontor på 040-96 43 00 
 

Detaljerad beskrivning 

Fernox Water Test Kit (Fernox Water-Testsats) levereras med den utrustning och de reagenser som behövs 
för 50 bestämningar av nivåer för klorid, koppar, järn, hårdhet, pH och Fernox Protector i 
centralvärmesystem. Testmetoderna är väldigt enkla att använda, och kräver ingen formell utbildning. En 
tolkning av vattenanalysen medlevereras med instruktionerna till testsatsen som en hjälp för att fastställa 
vilken avhjälpande åtgärd som är nödvändig. 

 

Ett omfattande sortiment av postala tjänster för laboratorietestning finns tillgängliga som ett komplement till 
Water Test Kit (Water-Testsats). Om du behöver ytterligare information kan du ringa oss på 
040-96 43 00 

 
Paketering, hantering och förvaring 

Fernox Water Test Kit (Fernox Water-Testsats) levereras som en komplett testsats i en yttre bärväska 
tillsammans med fullständiga instruktioner. 

 
Fernox Water Test Kit (Fernox Water-Testsats) innehåller farliga reagenser. Vi hänvisar till 
Materialsäkerhetsdatabladet eller till de risk- och säkerhetsfraser som anges på reagensbehållarna. 
Förvaras oåtkomligt för barn. 
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