
 شرکت شیمی صنعت واهب
 

 

 ) همکار استاندارد(

  

 تولید شده در شرکت واهب کیتهای تجزیه آب 

 ( 17776/611ه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت به شماره نپروا)  

 به ریال قیمت دامنه آزمایش روش آزمایش شرح شماره فنی ردیف

6 V-210  17/1 تیتراسیون کیت اندازه گیری سختی کل PPM-1000PPM 5510111 

2 VM-210  17/1 تیتراسیون کیت اندازه گیری سختی کل PPM-1000PPM 1510111 

3 VM-211 ) 17/1 تیتراسیون کیت اندازه گیری سختی کل) آبهای تصفیه و خام PPM-1000PPM 
1/5 PPM-1000PPM 

1510111 

4 VM-212 1/5 تیتراسیون گیری سختی کل آبهای تصفیه شده کیت اندازه PPM-1000PPM 1510111 

5 V-310  کیت اندازه گیری کلرD.P.D  0/1 رنگ سنجی تایی  51پودری پکPPM-1/5 PPM 5510111 

1 VE-310  کیت اندازه گیری کلرD.P.D  0/1 رنگ سنجی تایی  51پودری پکPPM-1/5 PPM 1410111 

7 VE-311  کیت اندازه گیری کلرD.P.D  ) 0/1 رنگ سنجی پودری ) قاشقکیPPM-1/5 PPM 1410111 

7 VE-312  کیت اندازه گیری کلرD.P.D  0/1 رنگ سنجی محلولیPPM-1/5 PPM 601110111 

9 V-313  کیت اندازه گیری کلرD.P.D 0/1 رنگ سنجی قرصیPPM-1/5 PPM 601110111 

61 V-314  0/2 رنگ سنجی اندازه گیری کلر ارتو کیت PPM – 2PPM 5510111 

66 VE-415  اندازه گیری کلر روشکیتFAS 10-0/1 تیتراسیونmg/ICl2 601110111 

62 VE-416  اندازه گیری کلر روشکیتFAS 10-0/5 تیتراسیونmg/ICl2 601510111 

63 V-417 100-1 تیتراسیون کیت اندازه گیری کلر به روش ید متریmg/ICl2 9510111 

64 V-418 1000-1 تیتراسیون کیت اندازه گیری کلر به روش ید متریmg/ICl2 601110111 

65 V-510  کیت اندازه گیریpH  رنگ سنجی محلولی pH=6/8-8.2 5210111 

61 V-511  کیت اندازه گیریpH رنگ سنجی قرصی pH=6/8-8.2 7110111 

67 V-512  کیت اندازه گیریpH  رنگ سنجی محلولی pH=3-10 5210111 

67 V-610  کیت کلروpH رنگ سنجی ارتو تولئدین Cl=0/2-2PPM 

pH=6/8-8.2 
1510111 

69 VM-610  کیت کلروpH رنگ سنجی ارتو تولئدین Cl=0/2-2PPM 

pH=6/8-8.2 
7510111 

21 VE-611  کیت کلروpH   به روشD.P.D رنگ سنجی قرصی Cl=0/1-1/5PPM 

pH=6/8-8.2 
 قیمت به روز

26 VM-612  کیت کلروpH   به روشD.P.D رنگ سنجی پودری Cl=0/1-1/5PPM 

pH=6/8-8.2 
9110111 

22 V-701  17/1 تیتراسیون کیت اندازه گیری کلسیم PPM-1000 PPM 5510111 

23 V-702  10 تیتراسیون کیت اندازه گیری قلیائیتPPM-800PPM 7110111 

24 VM-805  0 تیتراسیون (   اندازه گیری هیدروژن سولفوره )سولفیدکیت PPM-5PPM 111/111/2 

 

 باشد.بدون تخفیف می 02*آیتم 



 شرکت شیمی صنعت واهب
 

 

 ) همکار استاندارد(

 

 

 کیتهای تجزیه آب  تولید شده در شرکت واهب

 ( 17776/611پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت به شماره )  

 قیمت آزمایشدامنه  روش آزمایش شرح شماره فنی ردیف

25 V-703 1 تیتراسیون کیت اندازه گیری گاز کربنیکPPM-10PPM 9310111 

21 V-704  10 تیتراسیون کیت اندازه گیری اسیدیتهPPM-800PPM 7110111 

27 V-705 2/5 تیتراسیون کیت اندازه گیری کلرورPPM-50PPM 9310111 

27 V-706 رنگ سنجی کیت اندازه گیری سیلیس Sio2:0/2-0/4-0/6-0/8-1 9310111 

29 V-707 رنگ سنجی کیت اندازه گیری نیتریت NO2:0/05-0/1-0/2-0/3-0/5 7110111 

31 V-708 رنگ سنجی کیت اندازه گیری نیترات No3:5-10-15-20-25 601510111 

36 V-709 رنگ سنجی کیت اندازه گیری ازن O3:0/2-0/4-0/6-1-1/5-2 7110111 

32 V-801  17/1 تیتراسیون اندازه گیری منیزیمکیت PPM – 1000 PPM 7710111 

33 V-802 رنگ سنجی کیت اندازه گیری آهن Fe:0/2-0/4-0/6-0/8-1 601110111 

34 V-803 کیت اندازه گیری فسفات(low) ,(Hi) رنگ سنجی PO4:5-10-15-20-25 

PO4: 0/4-1/8 
7710111 

35 V-804 تیتراسیون کیت اندازه گیری اکسیژن O2=2-10PPM 7710111 

31 V-805 تیتراسیون کیت اندازه گیری سولفیت SO3:1-10PPM 7110111 

37 V-806 رنگ سنجی کیت اندازه گیری هیدرازین N2H4: 0/2-0/4-0/6-0/8-1 606110111 

37 V-807 رنگ سنجی کیت اندازه گیری آمونیاک NH4:0/2-0/4-0/6-1-3 601110111 

39 V-808  80-60-20-10-0 رنگ سنجی اندازه گیری ارسنیککیت-PPB 201110111 

41 V-809 1-0/2 رنگ سنجی کیت اندازه گیری منگنز PPM 201110111 

46 V-101 80-0 رنگ سنجی کیت اندازه گیری ید در نمک PPM 3310111 

42 V-102  کاغذpH 1-10 2310111 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 رنگ سنجی 

43 V-103  کاغذpH 0-14 4410111 14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 رنگ سنجی 

44 V-104 6410111 قرمز و آبی رنگ سنجی کاغذ تورنسل 

 

 

 

 


