Pobór reprezentatywnej próby zgodnie
z norm¹ PN-ISO 5667

Modu³ przep³ywu 750 AV

Model

AVALANCHE

GLACIER

6712 FS

6712 C

GLS

Maxx P6 mini

Maxx P6

Parametr

pompa perystaltyczna/
pró¿niowo-ciœnieniowa

pompa perystaltyczna

technika poboru
przechowywanie próbki

wk³ady lodowe

boks ch³odz¹cy < 4°C
polski

jêzyk menu
rodzaj pobieranego medium

woda i œcieki

przedmuchiwanie linii ss¹cej

przed i po poborze
automatyczny, proporcjonalny do czasu, przep³ywu, zdarzenia lub manualny

rodzaj poboru próby

max 8,5

max 7,9

max 8,5

d³ugoœæ wê¿a ss¹cego [m]

10

œrednica wê¿a ss¹cego [mm]

9,5
ko³owy

rozdzielacz
iloœæ x pojemnoœæ zbiorników [l]

wymiary
zewnêtrzne [mm]

max 8,5

max 8,5

brak

ko³owy

brak

1 x 9,5 PE

24 x 1 PE
1 x 10 PE
4 x 4 PE
8 x 2 PE

1 x 10 PE

max 7,9

regulowana w zakresie 10...9990

objêtoœæ pobieranej próby [ml]

14 x 0,95 PE
4 x 5 PE
1 x 9,5 PE
1 x 20,5 PE

ko³owy

brak

24 x 1 PE
12 x 1 PE
8 x 2 PE
1 x 20,5 PE

1 x 9,5 PE
1 x 20,5 PE

24 x 0,5 PE
1 x 9,5 PE

szerokoœæ

360

380

507

451

419

500

400

wysokoœæ

780

630

686

701

673

740

605

d³ugoœæ

600

600

507

451

419

500

400

35

28

15

14

11,1

15

10

waga [kg]

tworzywo ABS

obudowa
temperatura pracy [°C]

0…+45

0…+49

stopieñ szczelnoœci

IP 67

rejestracja danych
sygna³y wejœæ
programy próbkowania
komunikacja
zasilanie [V]

nie

tak
3 x 0(4)...20 mA
5

0(4)...20 mA (opcja)
2

5

2
brak

RS 232, GSM (opcja)
12 miesêcy

producent

TELEDYNE ISCO

tak

2x0(4)...20 mA
2

2

Mini-USB, RS 422, Ethernet

12 / 230

gwarancja

zobacz film
o naszej firmie

tak

brak
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Zalety ogólne
pobór reprezentatywnej próby do badañ zgodnie z norm¹ PN-ISO 5667
technika poboru próby - pompa perystaltyczna
metoda poboru próby:
proporcjonalnie do czasu
proporcjonalnie do przep³ywu
w zale¿noœci od zdarzenia (np. przekroczenie zadanej wartoœci pH)
kombinacja wy¿ej wymienionych metod
przechowywanie prób, w ciemnoœci w temperaturze od 0 do 4°C podczas ca³ego
cyklu poboru prób (modele Avalanche i Glacier)
pomiar i rejestracja temperatury komory przechowywania prób
wózek u³atwiaj¹cy transportowanie (modele Avalanche i Glacier)
prêdkoœæ poboru prób na linii od miejsca poboru do butelki >0,5m/s, w celu
zapobiegania rozdzieleniu faz oraz sedymentacji zanieczyszczeñ w linii poboru
mo¿liwoœæ pod³¹czenia modu³u pomiarowego (pH, O2, przewodnoœæ, redoks, temperatura)
automatyczne zakoñczenie pracy po wype³nieniu programu

KK FIT LED

wysokoœæ zasysania [m]

Komory Fitotronowe
z oœwietleniem LED

GLS

6712 FS/L

ISCO GLS maùy i prosty przenoúny aparat do poboru prób.Pobierak prób firmy ISCO model GL to najmniejszy pobierak tego producenta,wyposaýony jest w jednà butelkæ na próby o pojemnoúci
10litrów.Urzàdzenie wyposaýone jest w odpornà na korozjæ, wydajnà pompæ perystaltycznà
o maksymalnej wysokoúci podnoszenia do 7,9 m (prædkoúã przepùywu próbki powyýej 0,5m/s).
System sterowania pozwala na pobór proporcjonalny do czasu, przepùywu oraz zdarzenia
(po podùàczeniu sygnaùów z urzàdzeñ zewnætrznych), moýliwe jest takýe ræczne sterowanie
pobieranie prób. Urzàdzenie speùnia wymogi normy PN-ISO 5667.

ISCO 6712 Full Size przenoœny aparat do poboru prób z rozdzielaczem na 24 butelki. Pobierak prób
firmy ISCO model 6712 Full Size wyposa¿ony w rozdzielacz ko³owy umo¿liwiaj¹cy dystrybucje próbki do 24
butelek o pojemnoœci 1 litra. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w odporn¹ na korozjê, wysokowydajn¹ pompê
perystaltyczn¹ o maksymalnej wysokoœci podnoszenia do 8,5 m (prêdkoœæ przep³ywu próbki powy¿ej
0,5m/s). Zaawansowana elektronika umo¿liwia programowanie pracy urz¹dzenia: z opóŸnieniem
czasowym, proporcjonalnie do przep³ywu, w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygna³u steruj¹cego
z urz¹dzenia zewnêtrznego lub przy przekroczeniu dopuszczalnych wartoœci monitorowanych parametrów.
Niezale¿nie od aktualnego programu, mo¿liwe jest tak¿e rêczne sterowanie pobieraniem prób.
Urz¹dzenia spe³niaj¹ wymogi normy PN-ISO 5667.

Maxx P6 mini

GLACIER

MAXX P6 MINI ma³y i prosty przenoœny aparat do poboru prób. Pobierak MAXX P6 MINI podobnie jak
pobierak GLS jest ma³ym prostym urz¹dzeniem do poboru prób. Wyposa¿onym standardowo w pompê
pró¿niowo-ciœnieniow¹ (opcja pompa perystaltyczna) oraz jedn¹ butelk¹ zbiorcz¹ o pojemnoœci 10 litrów.
Sterownik umo¿liwia pobór prób proporcjonalny do czasu, przep³ywu oraz zdarzenia (po pod³¹czeniu
sygna³ów z urz¹dzeñ zewnêtrznych), a tak¿e na rêczne pobieranie prób. Urz¹dzenie spe³nia wymogi
normy PN-ISO 5667.

ISCO Glacier przenoœny aparat do poboru prób z ch³odzeniem agregatorowym. Pobierak prób firmy
ISCO model Glacier wyposa¿ony jest w kompaktow¹ lodówkê ze specjalnym systemem kontroli temperatury próbki, dziêki czemu zapewnia przechowywanie prób w temperaturze 4°C, nawet do 48h przy zasilaniu akumulatorowym. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w odporn¹ na korozjê, wysokowydajn¹ pompê
perystaltyczn¹ o maksymalnej wysokoœci podnoszenia do 7,9 m (prêdkoœæ przep³ywu próbki powy¿ej
0,5m/s). Elektronika umo¿liwia programowanie pracy urz¹dzenia: z opóŸnieniem czasowym,
proporcjonalnie do przep³ywu, w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygna³u steruj¹cego
z urz¹dzenia zewnêtrznego. Niezale¿nie od aktualnego programu, mo¿liwe jest tak¿e rêczne
sterowanie pobieraniem prób. Urz¹dzenia spe³niaj¹ wymogi normy PN-ISO 5667.

Maxx P6L

AVALANCHE

MAXX P6 przenoœny aparat do poboru prób z rozdzielaczem na 24 butelki. Pobierak prób
Niemieckiej firmy MAXX model P6 wyposa¿ony w rozdzielacz umo¿liwiaj¹cy dystrybucje próbki do 24
butelek o pojemnoœci 1 litra. Wyposa¿onym standardowo w pompê pró¿niowo-ciœnieniow¹ (opcja pompa
perystaltyczna) o maksymalnej wysokoœci podnoszenia do 8,5 m Sterownik umo¿liwia pobór prób
proporcjonalny do czasu,przep³ywu oraz zdarzenia (po pod³¹czeniu sygna³ów z urz¹dzeñ zewnêtrznych),
a tak¿e na rêczne pobieranie prób. Urz¹dzenia spe³niaj¹ wymogi normy PN-ISO 5667.

ISCO Avalanche przenoœny aparat do poboru prób z ch³odzeniem agregatorowym i rozdzielaczem na
14butelek. Pobierak prób firmy ISCO model Avalanche wyposa¿ony jest w kompaktow¹ lodówkê
ze specjalnym systemem kontroli temperatury próbki, dziêki czemu zapewnia przechowywanie prób
w temperaturze 4°C, nawet do 48h przy zasilaniu akumulatorowym. Urz¹dzenie wyposa¿one jest
w odporn¹ na korozjê, wysokowydajn¹ pompê perystaltyczn¹ o maksymalnej wysokoœci podnoszenia
do 8,5 m (prêdkoœæ przep³ywu próbki powy¿ej 0,5m/s). Zaawansowana elektronika umo¿liwia
programowanie pracy urz¹dzenia: z opóŸnieniem czasowym, proporcjonalnie do przep³ywu, w trybie
zdarzeniowym – po otrzymaniu sygna³u steruj¹cego z urz¹dzenia zewnêtrznego lub przy przekroczeniu
dopuszczalnych wartoœci monitorowanych parametrów. Niezale¿nie od aktualnego programu, mo¿liwe
jest tak¿e rêczne sterowanie pobieraniem prób. Urz¹dzenia spe³niaj¹ wymogi normy PN-ISO 5667.

