
Сервісна служба ХЛР

• Штат висококваліфікованих сервісних інженерів
• Гарантійне та післягарантійне обслуговування 
• Постійна сервісна, технічна й методична підтримка 

Меблі

• Власне виробництво лабораторних меблів ТМ «ЕКСПЕРТ» у 
Черкасах 

• Найбільше виробництво, яке не має аналогів в Україні та 
відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2015 та ISO 
13485:2016

• Тільки якісні матеріали і величезний асортимент

Портативне обладнання

• Фотометри (визначення амонію, фосфатів, азоту, хімічного 
споживання кисню тощо)

• Мутноміри (визначення каламутності)
• Електрохімія (визначення рН, провідності, розчиненого кисню, 

нітратів, хлоридів, натрію, калію тощо)

Аналітичне обладнання*

• Газові й рідинні хроматографи (леткі органічні вуглеводні, 
бензапірен, хлороформ, бензол, хлорфенол, пестициди тощо)

• Система іонної хроматографії (сульфати, хлориди, нітрати, 
нітрити, фториди, хлорити)

• Атомна спектроскопія для елементного аналізу

*повна відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10

Фахівці ХЛР допоможуть Вам підібрати оптимальне сучасне
обладнання для аналізу води!

Лабораторія моніторингу вод
(питних, стічних, поверхневих, зворотних) від компанії «Хімлаборреактив» 

Лабораторне обладнання*

• Спектрофотометри (визначення амонію, фосфатів, азоту, 
хімічного споживання кисню тощо)

• Мутноміри (визначення каламутності)
• Електрохімія (прилади для визначення рН, провідності, 

розчиненого кисню тощо)
• Аналізатор ТОС – прилад для визначення вмісту у воді 

загального органічного вуглецю
• Титриметрія (визначення жорсткості, лужності, перманганатної 

окислюваності тощо)
• Спектрофлуориметри (визначення нафти у воді, поверхнево 

активних аніонних речовин, летких фенолів, ціанідів, фторидів, 
нітритів, нітратів)

• Аналізатори жиру у воді

     



 

SAC – спектральний коефіцієнт поглинання, 254 нм 
*ЗОВ – загальний органічний вуглець
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Схема моніторингу стічних вод та критичні точки контролю
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