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Instrumenty na <ywo
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Seria 1000TR
miernik pH, redox lub
temperatury
- wykonanie na cienne
Mierniki serii 1000 TR s>u<+ do pomiaru pH,
redoxu w [%] i w [mV] oraz pomiaru
temperatury.
Ich funkcjonalna konstrukcja i ergonomiczne
kszta>ty umo<liwiaj+ >atwe programowanie i
kalibrowanie. Do odczytu s>u<y du<y cztero
segmentowy wy wietlacz LED oraz
pod wietlone diody w menu.
Sterowanie urz+dzeniem odbywa siE za
pomoc+ czterech przycisków funkcyjnych.
Po pod>+czeniu elektrody do urz+dzenia,
warto F pomiarowa ukazuje siE natychmiast
na wy wietlaczu.
Aby osi+gn+F mo<liwie najwy<sz+ dok>adno F
pomiaru pH w ca>ym dostEpnym zakresie,
miernik 1000 TR posiada wbudowan+ funkcjE
kompensacji temperatury z mo<liwo ci+
sterowania "Automatycznie / REcznie".
1000 TR posiada izolowany sygna> wyj cia
0/4 - 20 mA, proporcjonalny do warto ci pH.
Miernik mo<na pod>+czyF do komputera,
drukarki albo innych urz+dzeH
rejestruj+cych lub steruj+cych.

DANE TECHNICZNE

Sygna> wyj cia
Obci+<enie, wyj cie
Wej cie, pH, Mv
Temp. wej ciowa
Zasilanie
Zu<ycie energii, max
PH:
Redox m V:
Redox % :
Temp. oC

0 - 20 mA / 4 - 20 mA
270 J
1012 J
4-przewodowe czujniki Pt 100
230 V/50 Hz
6 VA

Zakres, pH
Kompensacja temp.
Zakres, Redox mV
Zakres, Redox %
Zakres temp.(Pt 100, 4 przewody)

2

0.00-14.00
rEczna./autom.
+/- 1000 mV
0 -100 %
0 -100 °C

Wy wietlacz
LED 4-7 segmentowe
Klawiatura
4 przyciski
Po>+czenia
zaciski
Wymiary
186x131x115 mm
Waga
Ok. 970 g
Zabezpieczenie
IP 65
Monta<
na cienny
Kalibracja

1-3 punktów

Kalibracja
Kalibracja
Kalibracja

1-3 punktów
1 punkt
brak

Seria 1005 RE
sterownik ph lub redox
-wykonanie na cienne
Przyrz+dy serii 1005 RE s>u<+ do regulacji w
oparciu o pH lub redox zarówno w [%] jak i w [mV].
Ich funkcjonalna konstrukcja i ergonomiczne
kszta>ty umo<liwiaj+ >atwe programowanie i
kalibrowanie. Do odczytu s>u<y du<y cztero
segmentowy wy wietlacz LED oraz pod wietlone
diody w menu. Sterowanie urz+dzeniem odbywa
siE za pomoc+ czterech przycisków funkcyjnych.,
Po pod>+czeniu elektrody do urz+dzenia, warto F
pomiarowa ukazuje siE natychmiast na
wy wietlaczu.
Aby osi+gn+F mo<liwie najwy<sz+ dok>adno F
pomiaru w ca>ym dostEpnym zakresie, miernik
1005 RE posiada wbudowan+ funkcjE
kompensacji temperatury z mo<liwo ci+ sterowania
"Automatycznie / REcznie". 1005 RE posiada
izolowany sygna> wyj cia 0/4 - 20 mA,
proporcjonalny do warto ci pH
Sterownik mo<na pod>+czyF do komputera,
drukarki albo innych urz+dzeH rejestruj+cych
lub steruj+cych.
Dane techniczne

Wyj cia
przekaQników

Sygna> wyj cia

0 - 20mA/4 - 20 mA

Obci+<enia, wyj cie

270 J

Wy wietlacz
Klawiatura

Wej cie, pH, mV

1012 J

Po>+czenia

Temp. wej ciowa

4-przewod. czujniki Pt100

Pasmo proporcjonalne

0 - 100 %

Czas integracji (ca>kowania)

0 - 2000 sec

opóQnienie czasowe alarmu

0 - 9999 sec

PrzekaQnik

8A/250VAC beznapiEciowy, zwiemy

LED 4-7 segmentowe
4 przyciski

Wymiary
Waga

Zasilanie
Zabezpieczenie
Monta<
Zu<ycie energii, max

CzEstotliwo F

Redox mV :

Kompensacja temp.
Zakres, Redox mV

Redox %:

Zakres, Redox %

230 V/50 Hz
IP 67
na cienny
6 VA

5.0 -100.0 sec

W>/Wy>
Zakres, pH

2,5 kg

50-180 pulsów/min

PWM-d>ugo F impulsu
pH:

zaciski
300x185x175 mm

funkcje min./max
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0.00- 14.00

Kalibracja

1-3 punktów

rEczna./autom.
+/-1000 mV

Histereza
Kalibracja

+/- 0,05 pH
1- 3 punktów

0-100 %

Histereza
Kalibracja

+/- 5 mV
l punkt

Histereza

+/- 5 %

Seria 5000 RE
sterownik pH, redox lub
temperatury
-wykonanie tablicowe
Przyrz+dy serii 5000 RE s>u<+ do pomiaru
pH, redoxu w [%] i w [mV] oraz do pomiaru
temperatury.
Nowoczesna obudowa jest wykonana z
w>ókna szklanego wzmocnionego norylem.
Czytelny wy wietlacz ciek>okrystaliczny
( 2x16 znaków ) umo<liwia >atwy odczyt
danych pomiarowych oraz ustawianie
parametrów.
5000 RE posiada izolowany sygna> wyj cia
0/4 - 20 mA, proporcjonalny do warto ci
pH. Sterownik mo<na pod>+czyF do
komputera, drukarki albo innych urz+dzeH
rejestruj+cych lub steruj+cych.

Dane techniczne

Wyj cia
przekaQników

Sygna> wyj cia

0 - 20 mA / 4 - 20 mA Wy wietlacz

ciek>okrystaliczny

Obci+<enie, wyj cie

270 J

Wej cie, pH, mV

1012 J Klawiatura

przyciski

Temp. wej ciowa

4-przewod. czujniki Pt100 Po>+czenia
1-100 % Wymiary

roz>+czne terminale
96x96x163 mm

Pasmo proporcjonalne
opóQnienie czasowe alarmu
PrzekaQnik

0 - 9999 sec

8A/250 VAC beznapiEciowy, zwiemy

2x16 znaków

Waga

760 g

Zasilanie

230 V/50 Hz

Zabezpieczenie
CzEstotliwo F
PWM-d>ugo F impulsu
pH:

W>/Wy>
Zakres, pH
Kompensacja temp.

Redox m V:

Zakres, Redox mV

Redox %:

Zakres, Redox %

Temp. "C

Zakres temp.(Pt 100, 4 przewody)

50-180 pulsów/min
5.0-100.0 sec

IP 66

Zu<ycie energii, max
Monta<

6 VA

w szafie sterowniczej

funkcje min./max
0.00- 14.00

Kalibracja

1-3 punktów

rEczna./autom.

Histereza

+/- 0,05 pH

+/- 1000 mV Kalibracja

1-3 punktów

Histereza
Kalibracja

+/- 5 mV
1 punkt

Histereza
0 -100 "C Kalibracja

+/- 5 %
brak

Histereza

+/-0,5°C

0-100%
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Konduktometry
Urz+dzenie do pomiaru przewodno ci typu
LF 1004 zosta>o zaprojektowane w celu
kontroli dozowania wie<ej wody do k+pieli
p>ucz+cych po procesie galwanizacji. Mo<e
byF ono stosowane zarówno jako czujnik
poziomu z sygnalizacj+ alarmow+ oraz jako
nadzór nad procesami w których
przewodno F nie mo<e przekraczaF
okre lonych warto ci.
Urz+dzenia nie posiadaj+ kompensacji
temperatury, co oznacza <e pokazywane
warto ci s+ poprawne w temperaturze 20°C
(stosuj+c zasadE: wzrost mierzonej warto ci
o ok. 2% na ka<dy 1 "C).
Przyrz+dy te kalibrowane s+ w zakresie
pomiarowym 0-10 mS z mo<liwo ci+
zmiany zakresu na <yczenie klienta.
Na panelu czo>owym znajduje siE pokrEt>o
regulacyjne. Warto ci mierzone mo<na
odczytaF na pó>okr+g>ej skali z diodami
LED.
Konduktometr mo<e byF dostarczony w
wykonaniu na ciennym (LF 1004) lub do
monta<u w szafie sterowniczej (5000 RE
Cond).

DOSTRPNE SONDY POMIAROWE :
• Sonda pomiarowa typ LFNG C=1,0
• Sonda pomiarowa typ LFNG C=0,1
• Sonda pomiarowa typ LFNG C=1,0 3/4
• Sonda pomiarowa typ LFNG C=0,1 3

Dane techniczne

Zasilanie
Przekazniki kontaktowe
Seria LH 1004
Seria 5000 RE Cond
Sygna> wyj cia (seria 5000 RE Cond)
Zu<ycie energii
Kompensacja temperatury
CzEstotliwo F pomiaru
Zakres pomiaru, standard
Alternatywnie
Alternatywnie
Wymiary:
monta< w szafie
monta< nascienny
Waga:
monta< w szafie
monta< na cienny

230 V, 50 Hz
250 V 3 A bezpotencja>owy, przemienny
1 szt. sterowanie
2 szt. sterowanie
1 szt. alarm
0 – 20 mA / 4 – 20 mA
5 VA
o
Ustawiona na temp. 20 C
1 kHz
0-10 S (0-1,0-3,0-10) C=1,0
0-100 S (0-10,0-30,0-100) C=0,1
0-1000 S (0-100,0-300,0-1000) C=0,1
96x96x115 mm
190x155x120 mm
0,5 kg
0,8 kg
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Seria 4000
Mierniki, sterowniki pH lub
redox
-wykonanie na cienne
Przyrz+dy serii 4000 dziEki swej solidnej
obudowie mog+ byF stosowane w trudnych
warunkach eksploatacji. Wszystkie
przyciski steruj+ce maj+ czytelne
oznaczenia i umieszczone s+ na panelu
przednim.
Seria 4000 sk>ada siE z trzech
podstawowych modeli, które mog+ byF
>+czone ze sob+.
Model 4001 posiada mo<liwo F ustawienia
jednej warto ci granicznej. Model 4004
umo<liwia ustawienie dwóch warto ci
granicznych jak równie< dwóch punktów
nastawu wraz z programowaniem funkcji
kontroli.
Wszystkie modele charakteryzuj+ siE
mo<liwo ci+ rEcznej i automatycznej
kompensacji temperatury, opóQnieniem
czasowym alarmu, analogowym lub
cyfrowym wskazaniem mierzonej warto ci
i warto ci granicznych.
Solidna bryzgoszczelna obudowa
wykonana jest z plastiku.

Podstawowe funkcje: seria 4000
4001 4002 4004
Wyrównanie temperatury
R czne/Automatyczne

X

X

X

Wyj cie - opó!nienie czasowe alarmu

X

x

X

Warto % graniczna Min i Max (Regulacja
W)./Wy))

X

x

„Warto % graniczna Min lub Max (Regulacja
W)./Wy))

x

Punkt Ustawienia Min lub Max (Regulacja
proporcjonalna)

x

Programowalne funkcje kontroli

x

Analogowe (cyfrowe) wy wietlanie warto ci
granicznych/punktów ustawienia

x

x

X

Selektywne programowanie
przeka!nika za)4czaj4cego alarm

x

x

X

DANE TECHNICZNE

Zakres
pH:
Zakres
redox:

Odczyt analogowy
Odczyt cyfrowy
Analogowo
Cyfrowo
RozpiEto F ustawienia
Wyrównanie temperatury
Wyrównanie temperatury
Oporno F wej ciowa
Filtr zak>óceniowy
D>awienie
Warto F graniczna
Histereza
Regulacja wewnEtrzna

2.00 – 12.00
0.00 – 14.00
0 – 100 %
0 – 1000 mV, +/- 500 mV
+/- 1000 mV lub 0 – 100 %
44 – 64 mV/ DpH
rEczne 0 – 100, 4przewody oC
automatyczne – czujniki Pt100
> 1015 J
3 – polowy
60 dB / dekadE
regulowana 0 – 100 %
ustawiona
+/- 0 – 12 %

Typ regulacji
P lub PD
Pasmo proporcjonalne
7- 21 %
PD kontrola
3 – 15 sec
Sygna> wyj cia
0 – 20 mA/4 – 20 mA, 600W +/-5%
CzEstotliwo F
0 – 120 impulsów/ min.
Impuls
d>ugo F w okresie 5 sec.
Wyj cie alarmu
opóQnienie, 30 – 1800 sec.
PrzekaQnik
max 5 A
Sygna> wyj ciowy
0 – 20 mA / 4 – 20 mA
Zmiana temperatury
200 mV / oC
Nieliniowo F max.
0,02 %
Po>+czenie elektrody
z>+cze BNC
Dok>adno F odczytu
0,1pH lub 1 % analogowo
0,01 pH lub 0,1 % cyfrowo
Zasilanie
220 V lub 110 V, 50 – 60 Hz
Zu<ycie energii max
13,6 VA
Bezpiecznik
mikrobezpiecznik 100mA
Wymiary
184 x 300 x 175 mm
Waga
2,7 kg
Zabezpieczenie
IP 65
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System automatycznej kontroli pH
w k-pielach NI - Zn
System automatycznej kontroli pH w k+pielach Ni - Zn znajduj+cy siE w ofercie naszej firmy, pozwala na
poprawE jako ci procesu i uproszczenie dozowania chemikaliów. System sk>ada siE z miernika pH,
jednostki alarmowo/rygluj+cej, uchwytów do elektrod, elektrod pH i pomp dozuj+cych.
Opis poszczególnych etapów pomiaru i kontroli :
1. Zespó> uchwytu i elektrody pH jest po>+czony z filtrem.
2. W przypadku, gdy pH nieodpowiada wymaganym warto ciom, miernik pH podaje sygna> uruchamiaj+cy
pompE dozuj+c+.
3. W momencie, gdy pompa rozpoczyna pracE, jednostka alarmowa otrzymuje sygna> o rozpoczEciu
dozowania, jednostka nadrzEdna ustala wówczas czas dozowania.
4. je<eli ustalony czas pracy zostanie przekroczony, za>+czany jest alarm (zarówno akustyczny jak i
optyczny) i jednocze nie pompa dozuj+ca zostaje zatrzymana. Funkcja ta ma na celu zabezpieczenie
przed przypadkowym spadkiem warto ci pH w procesie.
Przyk>adowe aplikacje systemu zgodnie z rysunkami 1, 2 i 3.
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Elektrody pH, redox
System 80
System 80 stanowi now+ generacjE elektrod
do pomiaru pH i redox.
Stanowi on równie< dobr+ alternatywE dla
konwencjonalnych systemów elektrod.
Plastikowa obudowa chroni+ca szklan+
baHkE pomiarow+ jest tak skonstruowana,
aby zapewniF >atwy demonta<
u<ytkownikowi.
W sk>ad Systemu 80 wchodz+ tak<e
uniwersalny wspornik oraz specjalne z>+cze
chroni+ce po>+czenia przewodów.
Wspornik mo<e s>u<yF zarówno jako
uchwyt do elektrod pomiarowych oraz jako
rama do kalibracji.
Mo<liwe jest wykonanie korpusu elektrody
z PVC lub CPVC.

Ko2cówka elektrody

PODSTAWOWE

TYP

MODEL

ZASTOSOWANIE

TYPY
ELEKTROD
elektroda pH

<el

PPK/G

Uzdatnianie cieków przemys>owych,
komunalnych, media do 60°C

elektroda pH

<el, wysoko alkaliczna

PPK/GHA Uzdatnianie cieków przemys>owych, media
wysoko alkaliczne, do 60°C

elektroda pH

<el, wysoko
temperaturowa
elektroda redox z>oto/porównawcza, <el
elektroda redox platyna/porównawcza,

PPK/GHT Uzdatnianie cieków przemys>owych, media z
wysok+ zawarto ci+ soli, do 90°C
AuPK/G Pomiar redox, najpopularniejsza do utleniania
PtPK/G
Pomiar redox, redukcja chromu, inne pomiary

D>ugo F elektrody

500 mm

Xrednica
D>ugo F przewodu
Wtyczka po>+czeniowa

25 mm
ok. 1,0 m
BNC

Zakres temperatury [PVC]
Zakres temperatury [CPVC]
System odniesienia
Odporno F membrany

o

-5 do +60 C
o
-5 do +90 C
Ag/AgCl
ok. 50 Mohm

8

LFNG

Sondy konduktometryczne
System 80

D>ugo F elektrody
Xrednica
D>ugo F przewodu (bez wtyku
po>+czeniowego)
Zakres temperatury [PVC]
Zakres temperatury [CPVC]
Powierzchnia elektrody

500 mm
25 mm
25 m
o
0-55 C
o
0-80 C
grafit

LFS
Sonda konduktometryczna
Standard 12 mm

D>ugo F elektrody
Xrednica
D>ugo F przewodu (bez wtyku
po>+czeniowego)
Zakres temperatury
Powierzchnia elektrody

110 mm
12 mm
5m
o
0-80 C
grafit

LFGG

Sonda konduktometryczna
Wkr cana – pomiar in-line

Po>+czenie
Korpus
D>ugo F przewodu
Zakres temperatury [PVC]
Zakres temperatury [CPVC]

Gwint ¾ ‘’
Plastik
2,5 m
o
0-55 C
o
0-80 C
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Elektrody pH,redox
Standard 12 mm

Niezawodno F pomiaru pH czy potencja>u redox
zdeterminowana jest przez jako F elektrod, które zwykle
nara<one s+ na dzia>anie szkodliwych czynników
zewnEtrznych,
szczególnie
w
wielu
aplikacjach
przemys>owych. Elektrody kombinowane, oferowane przez
nasz+ firmE, dziEki specjalnej konstrukcji przewy<szaj+
konwencjonalne elektrody pod wzglEdem trwa>o ci i niskiej
awaryjno ci.
System odniesienia elektrod zanurzonych w specjalnym
elektrolicie <elowym, powoduje i< charakterystyka elektromechaniczna uk>adu jest niezmienna, dziEki czemu
zapewniony jest stabilny i sta>y potencja> odniesienia.
Równie< specjalna konstrukcja membrany, przez któr+ jony
przedostaj+ siE do medium pomiarowego, zapewnia
d>ugoterminow+ stabilno F i trwa>o F elektrod.
Przy wyborze rodzaju elektrody nale<y wzi+F pod uwagE:
- D>ugo F i rednicE elektrody
- Rodzaj materia>u: szk>o czy epoksyd
- Membrana szklana (GX-1,GX-2 lubGX-3)
- Typ systemu odniesienia
- Mo<liwo F uzupe>niania elektrolitu
- D>ugo F kabla
- Rodzaj po>+czenia - rysunek poni<ej
- Uchwyty do mocowania elektrod
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GAE-S Uchwyt do elektrod
12 mm - standard
Maksymalna temperatura pracy 50 °C, maksymalne
ci nienie 5 bar.

GAE-PG Uchwyt do elektrod 12 mm
- gwint PC 13,5
Maksymalna temperatura pracy 50 °C, maksymalne
ci nienie 5 bar.

GGF Uchwyt do elektrod
12 mm - standard
Maksymalna temperatura pracy 50 °C, maksymalne
ci nienie 5 bar.

GGF Uchwyt do elektrod 12mm
- gwint PG 13,5
Maksymalna temperatura pracy 50 °C, maksymalne
ci nienie 5 bar.

Roztwory buforowe do kalibracji
elektrod pomiarowych
W naszej ofercie znajduj+ siE równie<:
1. Roztwory buforowe do kalibracji elektrod pH o
warto ciach od pH 1,68 do pH 12,45 - butelka 500 ml.
2. Roztwory do pomiarów przewodno ci dla ró<nych
zakresów pomiarowych -butelka 250 ml.
3. Elektrolit <elowy - butelka 100 lub 1000 ml.
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pH Scan WP2
urz-dzenie przeno ne do
pomiaru pH
]atwo F obs>ugi, niezawodno F, wykonanie
wodoodporne, mo<liwo F wymiany elektrody
pomiarowej – to tylko niektóre cechy tego
instrumentu.

Dane techniczne
FUNKCJA

OPIS

Zakres pH

-1,0 do 15 pH

Rozdzielczo F
Dok>adno F
Kalibracja

0,1 pH
+/- 0,1 pH
Trójpunktowa (4.0, 7.0, 10.0)

Automatyczne wy>+czanie zasilania
Automatyczne rozpoznawanie roztworu buforowego

Zainstalowane
Zainstalowane-dla pH 4, 7,10

Automatyczna kompensacja temperatury

Zainstalowane

Temperatura pracy
Trwa>o F baterii

0 - 50 °C
3 x 1,4 V (typ A ^6, LR44,V13GA); powy<ej
60 godzin
15 x 3,8 cm; 90 g

Wymiary, waga
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Cyberscan 500
Miernik laboratoryjny
Cyberscan 500 umo<liwia pomiar trzech parametrów:
pH, mV i temperatury. Cyberscan 500 wyró<nia siE
estetycznym wygl+dem i >atw+ obs>ug+. Urz+dzenie
posiada
wygodn+
klawiaturE
odporn+
na
bezpo rednie dzia>anie wody oraz du<y czytelny
wy wietlacz u>atwiaj+cy zarówno odczytywanie
wyników
pomiarowych
jak
i
komunikatów
diagnostycznych.
Wbudowany w urz+dzeniu uk>ad mikroprocesorowy
ASIC pozwala miEdzy innymi na wielopunktow+
kalibracjE oraz >atw+ pracE z urz+dzeniem dziEki
systemowi komunikatów (m.in. kody bABdów).
Urz+dzenie jest dostarczane wraz z elektrod+ pH o
du<ej czu>o ci ( EC-FG73504 ).
DziEki swoim uniwersalnym cechom Cyberscan 5OO
znajduje zastosowanie zarówno w laboratoriach
naukowo-badawczych
jak
i
w
zak>adach
przemys>owych/

Zakres- pH
0,00 – 14,00
Rozdzielczo F
0,01
Dok>adno F
+/-0,01
Nachylenie
80 – 100 %
o
Zakres temperatur
0,0 – 100,0 C
o
Rozdzielczo F
0,1 C
o
Dok>adno F
+/-0,5 C
Kompensacja temp.
Automatyczna / rEczna
ZawE<enie skali Mv, lepsza dok>adno F pomiaru +/- 400,0 mV
Rozdzielczo F
0,1 mV
Dok>adno F
+/-0,2 mV
Zakres –mV
+/- 2000 mV
Rozdzielczo F
1 mV
Dok>adno F
+/-2 mV

Oporno F wej ciowa
>1012 `
Warto ci buforów
pH 4.01, 7.00, 10.01
Wy wietlacz
ciek>okrystaliczny dwuliniowy
22 znaki
Wej cia
z>+cza BNC i Jack
Wyj cia
drukarka +/- 2100 mV
Zasilanie
9VDC
Transformator w komplecie
Funkcje specjalne
„HOLD”
„READY”
Wymiary
180x230x63 mm
Waga
570g (tylko instrument)

13

VA / V3
samoopróDniajacy aparat do
poboru prób
VA/V3
jest
mikroprocesorowo
sterowanym
próbnikiem z wbudowanym kompresorem /pomp+
pró<niow+. VA/V3 charakteryzuje siE wysok+ jako ci+
wykonania,
>atwo ci+
obs>ugi
i
wysok+
niezawodno ci+. Urz+dzenie posiada
plastikow+
obudowE w wykonaniu bryzgoszczelnym. Wszystkie
elementy wykonane s+ z materia>ów niekorozyjnych
takich jak szk>o i PVC. Specjalna konstrukcja
umo<liwia >atwy demonta<, co pozwala na dok>adne
czyszczenia poszczególnych elementów. Sposoby
sterowania VA/V3:
Sterowanie rEczne Sterowanie powi+zane z czasem
Sterowanie powi+zane z przep>ywem Sterowanie
powi+zane z impulsem Aparat jest po>+czony z
urz+dzeniami zewnEtrznymi za pomoc+ za>+czonego
4-<y>owego przewodu. Mo<liwe jest równie<
pod>+czenie, przy wykorzystaniu beznapiEciowego
styku
zwiernego,
zewnEtrznych
urz+dzeH
alarmowych. Pojemno F aparatu jest regulowana
przy pomocy rurki wlotowej. Do odczytu s>u<y du<y 4segmentowy wy wietlacz LED oraz pod wietlone
diody w menu. Sterowanie urz+dzeniem odbywa siE
za pomoc+ 4-przycisków funkcyjnych.

Dane techniczne

1 – 36 / godzinE
20 – 250 ml/ próbkE
230 V / 50 Hz
110 VA
rEczne
Czas wewnEtrzny
ZewnEtrzne 0 / 4 – 20 mA
Zewn. sygna> beznapiEciowy

Liczba próbek
Pojemno F próbnika regulowana
Zasilanie
Zu<ycie energii ,max
Sterowanie

Wyj cie alarmu

Wymiary
Waga
Rurka zasilaj+ca
Max wysoko F ssania

beznapieciowy styk zwierny

372x303x175 mm
8,5 kg
Ø 15 mm
6m
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INSTRUMENTY NA #YWO
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