
Oferte meetapparatuur 
voor BEV metingen  

 

Organic Forest Polska, januari 2018. 



Meettoestel C3050 

C3050    1.330,00 euro 



Glazen elektrode SP21B   124,00 euro  

glazen pH elektrode  
 



Epoxy elektrode SP10B   66,10 euro  

kunststof pH elektrode  
 



Epoxy elektrode SP21X   66,10 euro 

vlakke kop, handig voor meten van erg kleine volumes  

kunststof pH elektrode  
 

Er is een apparte kabel nodig voor deze elektroden:  SC01B   62,50 euro  



Glazen elektrode SO60x   139,00 euro  

glazen redoxelektrode  
 

Er is een apparte kabel nodig voor deze elektroden:  SC01B   62,50 euro  



kunststof redoxelektrode  
 

Epoxy elektrode SO50x   119,00 euro  

Er is een apparte kabel nodig voor deze elektroden:  SC01B   62,50 euro  



SC01B     100 cm lang   62,50 euro  

aparte kabel voor  
voor vloeistoffen 



glazen EC elektrode  
voor vloeistoffen 

Glazen elektrode  SK20B   123,00 euro  



Epoxy elektrode vlakke kop  SK27B    122,00 euro   

handig voor meten van erg kleine volumes 

kunststof EC elektrode  
met vlakke top 



kunststof EC elektrode  
voor halfdroge produkten 

kunststof elektrode ECF-1   122,00 euro  

met afschroefbare beschermhuls  

prima voor bodem, mest, planten 



Conservering van elektroden 

Oplossing van  
3 M KCl 

Gedestilleerd 
water 

pH redox EC 



Temperatuursensor 

In roestvrij staal met tefloncoating   ST10N   90,10 euro 



Statief voor 3 elektroden 

SH300    135,00 euro 
 



IJkoplossingen 

   pH 4,0         pH 7,0             124 mV          0,1 M KCl      0,01 M       3,0 M KCl 



IJkoplossingen 
 2 oplossingen voor pH: 4,0 en 7,0 (16,60 euro) 

 1 oplossing voor redox: 124 mV (23,00 euro) 

 2 oplossingen voor EC: 1,413 en 12,88 mS/cm (16,60 euro) 

 1 oplossing voor hervullen en conserveren van elektroden: 

           3M KCl    (16,80 euro) 

Er zijn ook andere ijkoplossingen, maar niet standaard nodig. 

 

Alle ijkoplossingen zijn verpakt in flessen van 500 ml. 

1 setje van alles samen 106,20 euro 



Datalogging via USB kabel 



Klein draagbaar lab in koffer 



 



Aansluiting voor stroom 12V DC 5A 



Potjes om de beschermkapjes van de elektroden  

te bewaren tijdens de metingen 



Nieuwe ijkoplossingen (om te ijken) 

Oude ijkoplossingen (om elektroden te spoelen) 



Magneetroerder onder logo 



snelheidsregeling van magneetroerder  



potje met magneetjes voor de magneetroerder 



3M KCL (oplossing om elektroden te hervullen  

                   of conserveren) 



Bevestiging van statief 



Plaats onder het blad om elektroden te stockeren 



Plaats onder het blad om kleinigheden te stockeren 



Op deze plaats kan in de toekomst een optie 

om bloed te meten geïnstalleerd worden 



On/off 

ijken opslaan Scherm fixeren Terug naar menu bevestigen 

Keuzes  

in het  

menu 



programma „BEV Calculator” 
© Peter Vanhoof, 2018 

 

Je vult de gemeten waarden in in een tabel 

 

Het programma zal 

- alle afgeleide waarden berekenen 

- zet de meetpunten op 2 bioelektronigrammen 

- er zijn gekleurde achtergronden met referentiewaarden 

 

Men kan een meetrapport afdrukken op 1 blad A4 

Er is een nederlandstalige versie 

 

 



Offerte geldig tot 30-06-2018 
Toestel C3050 + 2 setjes van 3 glazen elektroden 

+ temperatuursensor, kabel voor redoxelektrode, 5 ijkoplossingen, en statief 

+ draagbaar lab in koffer 

+ programma „BEV Calculator” (werkt in MS Excel) 

 

Netto prijs 2.699 euro + 23% poolse BTW (of 0% BTW voor wie een europees BTW 

nummer heeft). U bevestigt uw bestelling met een voorschot van 1800 euro. 

 

 

 

 

                                                                 + 
   



Broedstoof       
               voor BVV test 



langs 6 kanten  

erg goed geisoleerd 

 

     op 0,5oC nauwkeurige  

            thermostaat 



 

plaats voor 39 potjes = 13 percelen 

opbergplaats voor kabel  



 

kostprijs is 200 euro, 

 inclusief 45 potjes  



Meer inlichtingen 

Organic Forest Polska 

Peter Vanhoof 

82-103 Stegna, Jantar, ul. Gdańska 31A 

 

Tel. vaste lijn: 55 247 79 63 

Mobiel: 513 776 441 

www.organic-forest.eu 

pastrus@wp.pl 

http://www.organic-forest.eu/
http://www.organic-forest.eu/
http://www.organic-forest.eu/

