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OFERTA 2022MC 
REFRACTOMETRE ANALOGICE &DIGITALE INDUSTRIA AUTO 

Furnizor: KERN –Germania/Milwaukee-USA 
 

1. Refractometre analogice KERN ORA-U 
Aplicatie principala: Industria auto 
Urmatoarele modele sunt indeosebi recomandate la masurarea aditivilor AdBlue, concentratiei de 
glycol (etilena: EG si propilena: PG), a fluidelor din baterii (BF), uree si masurarea punctului de inghet 
a lichidelor de spalare parbrize. Mai mult, aceste modele sunt propice pentru masurarea 
dispozitivelor/sistemelor ce implica schimb de caldura/temperatura. 
Livrarea standard include: cutie de depozitare, soluție de calibrare, pipetă, surubelniță, cârpă de curățat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Scala Domenii de masura Diviziune ATC P.U. 
(Euro) 

ORA 4FB 

EG 
PG 
CW 
BF 

-50 °C - 0 °C 
-50 °C - 0 °C 
-40 °C - 0 °C 

1,10 kg/l - 1,40 kg/l 

1 °C 
1 °C 
5 °C 

0,01 kg/l 

- 90.00 

ORA 4FA 

EG 
PG 
CW 
BF 

-50 °C - 0 °C 
-50 °C - 0 °C 
-40 °C - 0 °C 

1,10 kg/l - 1,40 kg/l 

1 °C 
1 °C 
5 °C 

0,01 kg/l 

  95.00 

ORA 1UB Uree 0% - 40 % 0,2 % - 90.00 
ORA 1UA Uree 0% - 40 % 0,2 %   95.00 

ORA 4UB 

EG 
PG 
CW 
BF 

Urea 

-50 °C - 0 °C 
-50 °C - 0 °C 
-40 °C - 0 °C 

1,10 kg/l - 1,40 kg/l 
30 % - 35 % 

1 °C 
1 °C 
5 °C 

0,01 kg/l 
0,2 % 

- 90.00 

ORA 4UA 

EG 
PG 
CW 
BF 

Urea 

-50 °C - 0 °C 
-50 °C - 0 °C 
-40 °C - 0 °C 

1,10 kg/l - 1,40 kg/l 
30 % - 35 % 

1 °C 
1 °C 
5 °C 

0,01 kg/l 
0,2 % 

  95.00 
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Caracteristici tehnice: 
• Refractometrele analogice KERN sunt refractometre universale, manuale, analogice, fără 

întreținere 
• Designul practic și robust înseamnă că pot fi utilizate simplu, eficient și permanent, zi de zi 
• Efortul manual de a converti valoarea este evitat prin utilizarea mai multor scale de masura 

selectabile, eliminând astfel eroarea utilizatorului 
• Aceste scale au fost special dezvoltate, calculate precis și verificate. O altă trăsătură cheie este 

linia de demarcatie foarte subțire și clara 
• Sistemul optic și capacul prismei sunt realizate din materiale speciale, care vă permit să măsurați 

cu toleranțe reduse 
• Toate modelele sunt echipate cu un ocular care poate fi reglat ușor și fără probleme la diferite 

capacități vizuale 
• Modelele marcate "ATC" au o compensare automată a temperaturii, ceea ce face posibilă 

obținerea unor măsurători precise la diferite temperaturi de mediu (° C - ° C) 
• Dimensiuni: 198 mm x 40 mm x 40 mm 

 
Accesorii optionale: 
 

Model Denumire  P.U. /(Euro) 

ORA-A1101  Capac pentru prisma cu dioda 
LED integrata 

 

25.00 

ORA-A2103  Geanta piele 

 

25.00 

ORA-A1001 Solutie calibrare 0 %, volum 
2,5 ml 

 

7.00 

ORA-A1005 Bloc calibrare 
 

25.00 

 
2. REFRACTOMETRE DIGITALE  
 
2.1 Furnizor: KERN –Germania 

 
Caracteristici tehnice refractometre digitale KERN: 
• Refractometrele digitale KERN de tipul ORA sunt automate, precise, fără întreținere 
• Designul practic le face ideale pentru o utilizare zilnică convenabilă și rapidă  
• Alte caracteristici cheie sunt manipularea ușoară și robustețea 
• Ecranul mare, ușor de citit înseamnă că utilizatorul poate fi întotdeauna sigur ca va obține un 

rezultat precis al măsurării 
• Gama largă de modele, cu o singură sau mai multe scale de măsurare, vă permite să utilizați 

produsul în mai multe domenii de aplicare 
• Software-ul optimizat al dispozitivului poate da măsurătorile în diferite scale de măsurare 
• Compensarea automată a temperaturii integrate (ATC) înseamnă că puteți lucra cu ușurință și 

rapid, deoarece nu trebuie să convertiți manual măsurarea 
• Temperatura de măsurare: 10 °C - 30 °C 
• Dimensiuni exterioare: 133 × 65 × 38 mm 
• Volumul minim de probă: 2-3 picături 
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• Greutate netă aprox. 200 g 
• Alimentare: 2×AAA (1,5 V) 
• Gestionarea automată a energiei (se oprește după 5 minute) 
• Durata de viață a bateriei: 10000 măsurători 
• Livrarea standard include: cutie de depozitare, soluție de calibrare, pipetă, surubelniță, cârpă de 

curățat, 2 baterii AAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicatie principala: Industrie/Industria auto 
Urmatoarele modele sunt indeosebi recomandate la masurarea aditivilor AdBlue, concentratiei de 
glycol (etilena: EG si propilena: PG), a fluidelor din baterii (BF), uree si masurarea punctului de inghet 
a lichidelor de spalare parbrize. Mai mult, aceste modele sunt propice pentru masurarea 
dispozitivelor/sistemelor ce implica schimb de caldura/temperatura. 

 
Model 

Scala Domeniu de masura Acuratete Diviziune P.U. 
(Euro) 

ORF 2UM 

EG 
PG 
CW 
BF 

-50 °C - 0 °C 
-50 °C - 0 °C 
-40 °C - 0 °C 

1,00 kg/l - 1,50 kg/l 

0,5 °C 
0,5 °C 
0,5 °C 

0,01 kg/l 

0,1 °C 
0,1 °C 
0,1 °C 

0,01 kg/l 

370.00 

ORF 5UM 

EG 
PG 
CW 
Uree 

-50 °C - 0 °C 
-50 °C - 0 °C 
-40 °C - 0 °C 
0 % - 40 % 

0,5 °C 
0,5 °C 
0,5 °C 
0,2 % 

0,1 °C 
0,1 °C 
0,1 °C 
0,1 % 

370.00 

ORF 6US Uree 0 % - 40 % 0,2 % 0,1 % 370.00 
 
Accesorii optionale:  
 

Model Denumire  P.U. /(Euro) 

ORD-A2104  Geanta piele pt. refractometre digitale  25.00 

ORA-A1001 Solutie calibrare 0 %, volum 2,5 ml 

 

7.00 

ORA-A1006 Solutie calibrare 60 %, volum 2,5 ml 

 

25.00 

ORA -A1010 Solutie de calibrare 0%, volum 2,5 ml, 
set de 5 buc 

 
 

25.00 
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2.2 Refractometru digital Milwaukee Instruments 
 

Descriere                                                                                                                           
Refractometrul digital elimină incertitudinea asociată refractometrelor mecanice și este ușor de utilizat 
atit in laborator cat si pentru măsurători în teren. 
Temperatura este afișată simultan cu măsurătorile de pe afișajul cu nivel dual, împreună cu 
pictogramele pentru putere redusă și alte coduri de mesaje utile. 
 
Printre caracteristicile cheie se numără: 
• Afișaj cu cristale lichide (LCD); ecran LCD dual cu afișaj primar și secundar 
• Prisma optica din sticla include si suportul probei din oțel inoxidabil;  
citirile  de conductivitate sunt efectuate prin aplicarea unui curent 
alternativ la sonda cu 4 inele care creează o tensiune variabilă în  
funcție de conductivitate 
• Compensarea automată a temperaturii (ATC) 
• Instalare și stocare ușoară 
• Funcționarea bateriei cu indicatorul de putere redusă (BEPS) 
• Se oprește automat după 3 minute de neutilizare. 
• Metoda este simplă și rapidă. 
• Probele sunt măsurate după o simplă calibrare facute de utilizator cu apă deionizată sau distilată.  
 
Caracteristici generale: 
 
Sursa de lumina  LED galben 
Timp de masura  Approx. 1.5 sec. 
Volum minim proba  100 µL (sa acopere total prisma) 
Compensare temperatura  Automat intre 10 si 40°C  
Material carcasa ABS 
Tip baterie 1 x 9V AA (inclusa) 
Timp utilizare baterie 5000 citiri 
Auto-inchidere Dupa 3 minute de neutilzare 
Dimensiuni 192 x 102 x 67 mm 
Greutate 420 g 
Pret (Euro) 190.00 
 
MA888 -Refractometrul digital pentru măsurători de etilenglicol, este un instrument optic pentru 
a determina volumul% și punctul de îngheț al lichidelor de răcire pe bază de etilenglicol sau al 
antigelului. În câteva secunde, indicele de refracție și temperatura sunt măsurate și transformate în una 
din cele două unități de măsură: % Volum sau punct de congelare. Instrumentul utilizează referințe 
recunoscute pe plan internațional pentru conversia unitară și compensarea temperaturii pentru soluțiile 
de etilen glicol (de exemplu, CRC Handbook of Chemistry and Physics, Ediția a 87-a). 
Domeniu 0 - 50 PSU / 0 - 150 ppt / 1.000 - 1.114 S.G. (20/20) / 0 - 80°C  
Rezolutie 1 PSU / 1 ppt / 0.001 S.G. (20/20) / 0.1°C  
Acuratete ±2 PSU / ±2 ppt / ±0.002 S.G. (20/20) / ±0.3°C / 
 
Accesoriu optional: 
MA752 -Geanta rigida de transport   12.00 Euro 
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Valabilitatea ofertei: 31.12.2022 
Condiţii de plată: la livrare prin O.P. în contul ROM-TECH S.R.L.  
Condiţii de livrare: Depozit ROM TECH Sibiu / Bucuresti 
Termen de livrare: Din stoc sau 1-2 săptămâni de la comanda  

 
Nota: 
1. Preţul nu include TVA.  
2. Plata se face in LEI, corespunzator cursului BNR+1,5% din ziua facturarii. 
3. Garanţie 1 an, asigurata în România de către ROM TECH SRL. 
4. Se asigura manual tradus in limba romana. 
6. Firma ROM TECH SRL este certificata ISO 9001:2015 pentru comercializare, montare 

si service aparatura de laborator. 
 
Cu stima, 
SC ROM TECH SRL 
 
Ing. Marian COSTEI 
Director 
 

 


