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 :لیست کیت ها 

 به ریال قیمت دامنه آزمایش روش آزمایش شرح شماره فنی ردیف

1 V-210  17/1 تیتراسیون کیت اندازه گیری سختی کل PPM-1000PPM 780.000 

2 VM-210  17/1 تیتراسیون کیت اندازه گیری سختی کل PPM-1000PPM 880.000 

3 VM-211  17/1 تیتراسیون آبهای تصفیه و خام (دومنظوره) سختیکیت اندازه گیری PPM-1000PPM 
1/5 PPM-1000PPM 

880.000 

4 VM-212 1/5 تیتراسیون کیت اندازه گیری سختی آبهای تصفیه شده PPM-1000PPM 880.000 

5 VM-309  کیت اندازه گیری کلر ترکیبیD.P.D 0/1 رنگ سنجی قاشقکی پودریPPM-1/5 PPM 
0/1PPM-3 PPM 

2.800.000 

6 VE-310  کیت اندازه گیری کلرD.P.D  0/1 رنگ سنجی تایی  50پودری پکPPM-1/5 PPM 1.200.000 

7 V-310  کیت اندازه گیری کلرD.P.D  0/1 رنگ سنجی تایی  50پودری پکPPM-1/5 PPM 
0/1PPM-3 PPM 

1.100.000 

8 VE-311  کیت اندازه گیری کلرD.P.D  0/1 رنگ سنجی پودری قاشقکیPPM-1/5 PPM 
0/1PPM-3 PPM 

1.200.000 

9 VM-312  کیت اندازه گیری کلرD.P.D  0/1 رنگ سنجی محلولیPPM-1/5 PPM 
0/1PPM-3 PPM 

1.350.000 

10 V-313  اندازه گیری کلر کیتD.P.D  0/1 رنگ سنجی قرصیPPM-1/5 PPM 
0/1PPM-3 PPM 

 قیمت به روز

11 V-314  0/2 رنگ سنجی اندازه گیری کلر  به روش ارتوکیتPPM-2 PPM 750.000 

12 VE-314  0/2 رنگ سنجی اندازه گیری کلر  به روش ارتوکیتPPM-2 PPM 850.000 

13 V-315  اندازه گیری کلر روشکیتFAS 0/1 تیتراسیونPPM-10 PPM 1.350.000 

14 V-316  اندازه گیری کلر روشکیتFAS 0/5 تیتراسیونPPM-10 PPM 1.400.000 

15 V-317 20 تیتراسیون کیت اندازه گیری کلر به روش ید متریPPM-1000 PPM 1.350.000 

16 V-318 10 تیتراسیون کیت اندازه گیری کلر به روش ید متریPPM-1000 PPM 1.000.000 

17 V-510  کیت اندازه گیریpH  رنگ سنجی محلولی pH=6/8-8.2 700.000 

18 V-511  کیت اندازه گیریpH رنگ سنجی قرصی pH=6/8-8.2 قیمت به روز 

19 V-512  کیت اندازه گیریpH  رنگ سنجی محلولی pH=3-10 700.000 

20 VM-610  کیت اندازه گیری کلر وpH  رنگ سنجی ارتو Cl=0/2-2PPM 

pH=6/8-8.2 

1.000.000 

21 V-610  کیت اندازه گیری کلر وpH  رنگ سنجی ارتو Cl=0/2-2PPM 

pH=6/8-8.2 

900.000 

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

pH=6/8-8.2 
 قیمت به روز

23 VM-612 وکیت کلرpH(pH  محلول و کلرD.P.D پودری قاشقکی)  سنجیرنگ Cl=0/1-1/5PPM 

pH=6/8-8.2 

1.750.000 

24 VM-613  کیت کلر وPh  به روشD.P.D 2.400.000  رنگ سنجی پودری قاشقکی 

25 V-701 0/2 رنگ سنجی کیت اندازه گیری سیلیسPPM-20PPM 1.250.000 

26 V-702  10 تیتراسیون کیت اندازه گیری قلیائیتPPM-800PPM 950.000 
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شماره  ردیف

 فنی

 قیمت دامنه آزمایش روش آزمایش شرح

27 V-703  17/1 تیتراسیون کیت اندازه گیری کلسیم PPM-1000 PPM 750.000 

28 V-704 10 تیتراسیون کیت اندازه گیری اسیدیتهPPM-800PPM 950.000 

29 V-705 )10 تیتراسیون کیت اندازه گیری کلرور ) کلریدPPM-1000PPM 1.250.000 

30 V-706 20 تیتراسیون کیت اندازه گیری نیتریت PPM-2000PPM 1.500.000 

31 V-707 05/.0 رنگ سنجی کیت اندازه گیری نیتریت PPM-5PPM 1.080.000 

32 V-708 5 رنگ سنجی کیت اندازه گیری نیترات PPM-25PPM 1.420.000 

33 V-709 0/2 رنگ سنجی کیت اندازه گیری آهن PPM-1PPM 1.350.000 

34 V-710 2 رنگ سنجی کیت اندازه گیری آمونیاکPPM-:0/2PPM 4NH 1.350.000 

35 V-800 17/1 تیتراسیون کیت اندازه گیری منیزیم PPM – 1000 

PPM 

1.180.000 

36 V-801 0/2 رنگ سنجی کیت اندازه گیری ازن PPM-2PPM 1.100.000 

37 V-802  فسفاتکیت اندازه گیری High 0/5:–  25 رنگ سنجیPPM 4PO

PPM 

1.180.000 

38 V-803 کیت اندازه گیری فسفاتLow  0/4:–  1/8 رنگ سنجیPPM 4PO

PPM 

1.180.000 

39 V-804 10 تیتراسیون کیت اندازه گیری اکسیژنPPM-=1 PPM2O 1.180.000 

40 V-805 رنگ سنجی کیت اندازه گیری ارسنیک AS:0PPM-60PPb 3.500.000 

41 V-806 0/2 :- رنگ سنجی کیت اندازه گیری هیدرازینPPM4H2N

2PPM 

1.500.000 

42 V-807 سولفید( کیت اندازه گیری هیدروژن سولفوره𝐻2𝑆) 0 تیتراسیون PPM-5PPM 3.500.000 

43 V-808 0/2- 1 رنگ سنجی کیت اندازه گیری منگنزPPM :4MNO

PPM 

3.500.000 

44 V-809 1 تیتراسیون کیت اندازه گیری آب اکسیژنهPPM -10 PPM 2.050.000 

45 V-810 50 تیتراسیون کیت اندازه گیری سولفیتPPM-:23SO 1.080.000 

46 V-900 1 تیتراسیون کیت اندازه گیری گاز کربنیکPPM-10PPM 1.250.000 

47 V-901 0 سنجیرنگ  کیت اندازه گیری ید در نمکPPM -30 PPM 450.000 

48 V-902  کاغذpH 0-14 رنگ سنجی PH:0-1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-14 
600.000 

49 V-903  کاغذpH 1-10 رنگ سنجی PH:1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10 

320.000 

50 V-904  کاغذPH رنگ سنجی یترازینن PH:4/5 – 7/5 قیمت به روز 

51 V-905 200.000 *********** رنگ سنجی کاغذ تورنسل 
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 :لیست محلول های شیمیایی

 قیمت ) به ریال ( بسته بندی حجم نهایی واحد شرح شماره فنی ردیف
1 1-4411  1.500.000 بطری pH=4 cc1000 4محلول بافر  
 800.000 بطری pH=4 cc500 4محلول بافر  4411-2 2
3 3-4411  400.000 بطری pH=4 cc250 4محلول بافر  
4 4-4411  170.000 بطری pH=4 cc100 4محلول بافر  
5 1-4412  1.500.000 بطری pH=7 cc1000 7محلول بافر  
6 2-4412  800.000 بطری pH=7 cc500 7محلول بافر  
7 3-4412  400.000 بطری pH=7 cc250 7محلول بافر  
8 4-4412  170.000 بطری pH=7 cc100 7محلول بافر  
9 1-4413  1.500.000 بطری pH=9 cc1000 9محلول بافر  
10 2-4413  800.000 بطری pH=9 cc500 9محلول بافر  
11 3-4413  400.000 بطری pH=9 cc250 9محلول بافر  
12 4-4413  170.000 بطری pH=9 cc100 9محلول بافر  
13 1-4414  1.500.000 بطری pH=10 cc1000 10محلول بافر  
14 2-4414  800.000 بطری pH=10 cc500 10محلول بافر  
15 3-4414  400.000 بطری pH=10 cc250 10محلول بافر  
16 4-4414  170.000 بطری pH=10 cc100 10محلول بافر  
17 1-4415  2.700.000 بطری M3 cc1000 محلول کلرید پتاسیم 
18 2-4415  1.350.000 بطری M3 cc500 محلول کلرید پتاسیم 
19 3-4415  700.000 بطری M3 cc250 محلول کلرید پتاسیم 
20 4-4415  300.000 بطری M3 cc100 محلول کلرید پتاسیم 
21 1-5511  2.700.000 بطری µs/cm Cc1000 146/9 محلول هدایت الکتریکی 
22 1-5512  2.500.000 بطری µs/cm Cc1000 1412 محلول هدایت الکتریکی 
23 1-5513  2.700.000 بطری µs/cm Cc1000 12890 محلول هدایت الکتریکی 
 4.350.000 بطری cc1000 - 1محلول سختی شماره  5514-1 24
 3.450.000 بطری Cc1000 -  2محلول سختی شماره  5515-1 25
 3.450.000 بطری Cc1000 -  3محلول سختی شماره  6611-1 26
 3.500.000 بطری Cc1000 - لئیدن ارتوتو محلول کلر آزاد 6612-1 27
 3.700.000 بطری DPD   - Cc1000  کلر آزاد 1محلول شماره  6613-1 28
 3.700.000 بطری DPD - Cc1000 کلر آزاد 2محلول شماره  6614-1 29
 2.700.000 بطری pH - Cc1000محلول   6615-1 30
 3.800.000 بطری Cc1000 - محلول ازن 7711-1 31
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 لیست تیترازول ها :

 
 قیمت به ریال بسته بندی حجم نهایی واحد شرح شماره فنی ردیف

 1.100.000 آمپول  N1 cc1000 تیترازول اسید سولفوریک 2212 1

 980.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول اسید سولفوریک 3312 2

 1.100.000 آمپول  N1 cc1000 کلرئیدریکتیترازول اسید  2211 3

 980.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول اسید کلرئیدریک 3311 4

 1.100.000 آمپول  N1 cc1000 تیترازول اسید سود کاستیک 2215 5

 980.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول اسید سود کاستیک 3315 6

 1.250.000 آمپول  N1 cc1000 تیترازول اسید پتاس کاستیک 2216 7

 1.100.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول اسید پتاس کاستیک 3316 8

 800.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول تیوسولفات سدیم 3317 9

 قیمت به روز آمپول N0/1 cc1000 تیترازول نیترات نقره 3318-1000 10

 قیمت به روز آمپول  N0/1 cc500 تیترازول نیترات نقره 3318-500 11

 1.350.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول کرومات پتاسیم 3321 12

 قیمت به روز بطری  N0/1 cc1000 محلول پرمنگنات پتاسیم 3322 13

 1.300.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول برمید پتاسیم 3323 14

 980.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول کربنات سدیم 3324 15

 1.100.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول اسید اگزالیک 3327 16

 2.250.000 آمپول  N0/1 cc1000 تیترازول تیوسیانات آمونیوم  4422 17

 1.300.000 آمپول  M cc1000 0/01 تیترازول تیتروپلکس 3325 18

 800.000 آمپول M 1000cc 0/1 تیترازول تیتروپلکس 4425 19

 700.000 آمپول  pH=4 cc500 بافر تیترازول 4414 20

 700.000 آمپول  pH=7 cc500 بافر تیترازول 4417 21

 700.000 آمپول  pH=9 cc500 بافر تیترازول 4419 22

 700.000 آمپول  pH=10 cc500 بافر تیترازول 4410 23

 قیمت به روز بطری N0/1 cc1000 محلول ید 5527 24
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