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Seria 1000TR 
miernik pH, redox lub 
temperatury 
- wykonanie naścienne 

Mierniki serii 1000 TR służą do pomiaru pH, 
redoxu w [%] i w [mV] oraz pomiaru 
temperatury. 
Ich  funkcjonalna  konstrukcja i ergonomiczne 
kształty umożliwiają łatwe programowanie i 
kalibrowanie. Do odczytu służy duży cztero 
segmentowy wyświetlacz LED oraz 
podświetlone diody w menu. 
Sterowanie urządzeniem odbywa się za 
pomocą czterech przycisków funkcyjnych. 
Po podłączeniu elektrody do urządzenia, 
wartość pomiarowa ukazuje się natychmiast 
na wyświetlaczu. 
Aby osiągnąć możliwie najwyższą dokładność 
pomiaru pH w całym dostępnym zakresie, 
miernik 1000 TR posiada wbudowaną funkcję
kompensacji temperatury z możliwością
sterowania "Automatycznie / Ręcznie". 
1000 TR posiada izolowany sygnał wyjścia 
0/4 - 20 mA, proporcjonalny do wartości pH. 
Miernik można podłączyć do komputera, 
drukarki  albo  innych  urządzeń
rejestrujących lub sterujących. 

 

DANE TECHNICZNE 

Sygnał wyjścia                                 0 - 20 mA / 4 - 20 mA 
Obciążenie, wyjście                                                 270 Ω
Wejście, pH, Mv                                                      1012 Ω
Temp. wejściowa               4-przewodowe czujniki Pt 100  
Zasilanie                                                        230 V/50 Hz  
Zużycie energii, max                                                 6 VA 

Wyświetlacz        LED 4-7 segmentowe 
Klawiatura                             4 przyciski  
Połączenia                                  zaciski  
Wymiary                    186x131x115 mm 
Waga                                     Ok. 970 g  
Zabezpieczenie                             IP 65 
 Montaż naścienny 

PH: Zakres, pH                                                       0.00-14.00  
Kompensacja temp.                                   ręczna./autom.

Kalibracja                          1-3 punktów

Redox m V: Zakres, Redox mV                                        +/- 1000 mV Kalibracja                          1-3 punktów
Redox % : Zakres, Redox %                                               0 -100 % Kalibracja                                  1 punkt
Temp. oC Zakres temp.(Pt 100, 4 przewody)                    0 -100 °C Kalibracja                                       brak
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Seria 1005 RE 
sterownik ph lub redox  
-wykonanie naścienne 
 
Przyrządy serii 1005 RE służą do regulacji w 
oparciu o pH lub redox zarówno w [%] jak i w [mV]. 
Ich   funkcjonalna   konstrukcja   i ergonomiczne 
kształty umożliwiają łatwe programowanie i 
kalibrowanie. Do odczytu służy duży cztero 
segmentowy wyświetlacz LED oraz podświetlone 
diody w menu. Sterowanie urządzeniem odbywa 
się za pomocą czterech przycisków funkcyjnych., 
Po podłączeniu elektrody do urządzenia, wartość 
pomiarowa ukazuje się natychmiast na 
wyświetlaczu. 
Aby osiągnąć możliwie najwyższą dokładność 
pomiaru w całym dostępnym zakresie, miernik 
1005 RE posiada wbudowaną funkcję
kompensacji temperatury z możliwością sterowania 
"Automatycznie / Ręcznie". 1005 RE posiada 
izolowany sygnał wyjścia 0/4 - 20 mA, 
proporcjonalny do wartości pH 
Sterownik można podłączyć do komputera, 
drukarki   albo   innych   urządzeń rejestrujących 
lub sterujących. 

 
Dane techniczne 

 

Wyjścia 
przekaźników

Sygnał wyjścia                                      0 - 20mA/4 - 20 mA

Obciążenia, wyjście                                                   270 Ω

Wejście, pH, mV                                                        1012 Ω

Temp. wejściowa                         4-przewod. czujniki Pt100 

Pasmo proporcjonalne                                          0 - 100 % 

Czas integracji (całkowania)                            0 - 2000 sec  

opóźnienie czasowe alarmu                             0 - 9999 sec 

Przekaźnik                  8A/250VAC beznapięciowy, zwiemy 

 
Częstotliwość 50-180 pulsów/min 

PWM-długość impulsu                                  5.0 -100.0 sec 

Wł/Wył funkcje min./max 

Wyświetlacz        LED 4-7 segmentowe 
Klawiatura                             4 przyciski 
Połączenia                                  zaciski  
Wymiary                    300x185x175 mm  
Waga                                           2,5 kg 

 
Zasilanie                            230 V/50 Hz  
Zabezpieczenie                             IP 67  
Montaż naścienny  
Zużycie energii, max                      6 VA 

pH: Zakres, pH                                                         0.00- 14.00  

Kompensacja temp.                                      ręczna./autom.

Kalibracja                             1-3 punktów  

Histereza                               +/- 0,05 pH
Redox mV : Zakres, Redox mV                                             +/-1000 mV Kalibracja                            1- 3 punktów  

Histereza                                   +/- 5 mV
Redox %: Zakres, Redox %                                                    0-100 % Kalibracja                                      l punkt  

Histereza                                     +/- 5 %
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Seria 5000 RE 
sterownik pH, redox lub 
temperatury 
-wykonanie tablicowe 

Przyrządy serii 5000 RE służą do pomiaru 
pH, redoxu w [%] i w [mV] oraz do pomiaru 
temperatury. 
Nowoczesna obudowa jest wykonana z 
włókna szklanego wzmocnionego norylem. 
Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
( 2x16 znaków ) umożliwia łatwy odczyt 
danych pomiarowych oraz ustawianie 
parametrów. 
5000 RE posiada izolowany sygnał wyjścia 
0/4 - 20 mA, proporcjonalny do wartości 
pH. Sterownik można podłączyć do 
komputera, drukarki albo innych urządzeń
rejestrujących lub sterujących. 

 

Dane techniczne

Wyjścia 
przekaźników 

Sygnał wyjścia                                  0 - 20 mA / 4 - 20 mA

Obciążenie, wyjście                                                 270 Ω

Wejście, pH, mV                                                      1012 Ω

Temp. wejściowa                      4-przewod. czujniki Pt100 

Pasmo proporcjonalne                                         1-100 % 

opóźnienie czasowe alarmu                         0 - 9999 sec 

Przekaźnik              8A/250 VAC beznapięciowy, zwiemy 

 
Częstotliwość 50-180 pulsów/min 

PWM-długość impulsu                                5.0-100.0 sec 

Wł/Wył funkcje min./max

Wyświetlacz               ciekłokrystaliczny 

 2x16 znaków 

Klawiatura                                przyciski 

Połączenia              rozłączne terminale 
Wymiary                        96x96x163 mm  

Waga                                            760 g  

Zasilanie                             230 V/50 Hz 

Zabezpieczenie                              IP 66 

Zużycie energii, max                      6 VA 

Montaż w szafie sterowniczej 

pH: Zakres, pH                                                       0.00- 14.00  

Kompensacja temp.                                    ręczna./autom.

Kalibracja                            1-3 punktów 

 Histereza                             +/- 0,05 pH

Redox m V: Zakres, Redox mV                                          +/- 1000 mV Kalibracja                            1-3 punktów 

Histereza                                   +/- 5 mV
Redox %: Zakres, Redox %                                                   0-100% Kalibracja                                    1 punkt 

Histereza                                    +/- 5 %
Temp. "C Zakres temp.(Pt 100, 4 przewody)                      0 -100 "C Kalibracja                                         brak

Histereza                                   +/-0,5°C
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Konduktometry 

Urządzenie do pomiaru przewodności typu 
LF 1004 zostało zaprojektowane w celu 
kontroli dozowania świeżej wody do kąpieli 
płuczących po procesie galwanizacji. Może
być ono stosowane zarówno jako czujnik 
poziomu z sygnalizacją alarmową oraz jako 
nadzór nad procesami w których 
przewodność nie może przekraczać
określonych wartości. 
Urządzenia nie posiadają kompensacji 
temperatury, co oznacza że pokazywane 
wartości są poprawne w temperaturze 20°C 
(stosując zasadę: wzrost mierzonej wartości 
o ok. 2% na każdy 1 "C). 
Przyrządy te kalibrowane są w zakresie 
pomiarowym 0-10 mS z możliwością
zmiany zakresu na życzenie klienta. 
Na panelu czołowym znajduje się pokrętło
regulacyjne. Wartości mierzone można 
odczytać na półokrągłej skali z diodami 
LED. 
Konduktometr może być dostarczony w 
wykonaniu naściennym (LF 1004) lub do 
montażu w szafie sterowniczej (5000 RE 
Cond). 

DOSTĘPNE 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 
 
Sygnał wyjścia (seria 5000 RE Cond) 
Zużycie energii 
Kompensacja temperatury 
Częstotliwość pomiaru 
Zakres pomiaru, standard 
Alternatywnie 
Alternatywnie 
Wymiary:               montaż w szafie 
 montaż nascienny 
Waga:                    montaż w szafie 
 montaż naścienny 

 
230 V, 50 Hz 

250 V 3 A bezpotencjałowy, przemienny 
1 szt. sterowanie 

 2 szt. sterowanie 
 1 szt. alarm 

0 – 20 mA / 4 – 20 mA 
5 VA 

Ustawiona na temp. 20 oC
1 kHz 

0-10µS (0-1,0-3,0-10) C=1,0 
0-100µS (0-10,0-30,0-100) C=0,1 

0-1000µS (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 naścienne 

Przyrządy serii 4000 dzięki swej solidnej 
obudowie mogą być stosowane w trudnych 
warunkach eksploatacji. Wszystkie 
przyciski sterujące mają czytelne 
oznaczenia i umieszczone są na panelu 
przednim. 
Seria 4000 składa się z trzech 
podstawowych modeli, które mogą być
łączone ze sobą.
Model 4001 posiada możliwość ustawienia 
jednej wartości granicznej. Model 4004 
umożliwia ustawienie dwóch wartości 
granicznych jak również dwóch punktów 
nastawu wraz z programowaniem funkcji 
kontroli. 
Wszystkie modele charakteryzują się
możliwością ręcznej i automatycznej 
kompensacji temperatury, opóźnieniem 
czasowym alarmu, analogowym lub 
cyfrowym wskazaniem mierzonej wartości 
i wartości granicznych. 
Solidna bryzgoszczelna obudowa 
wykonana jest z plastiku. 

 

DANE TECHNICZNE 

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

X X X

Wyjście - opóźnienie czasowe alarmu X x X
Wartość graniczna Min i Max (Regulacja 
Wł./Wył)

X x

„Wartość graniczna Min lub Max  (Regulacja 
Wł./Wył)

x

Punkt Ustawienia Min lub Max (Regulacja 
proporcjonalna) 

x

Programowalne funkcje kontroli x
Analogowe (cyfrowe) wyświetlanie wartości 
granicznych/punktów ustawienia 

x x X

Selektywne programowanie
przekaźnika załączającego alarm 

x x X

Zakres 
pH: 
Zakres 
redox:  

 
Odczyt analogowy                                               2.00 – 12.00 
Odczyt cyfrowy                     0.00 – 14.00 
Analogowo                          0 – 100 % 
Cyfrowo                                           0 – 1000 mV, +/- 500 mV 
 +/- 1000 mV lub 0 – 100 % 
Rozpiętość ustawienia                                 44 – 64 mV/ DpH 
Wyrównanie temperatury         ręczne 0 – 100, 4przewody oC
Wyrównanie temperatury        automatyczne – czujniki Pt100 
Oporność wejściowa                                                  > 1015 Ω
Filtr zakłóceniowy                                                   3 – polowy 
Dławienie                                                         60 dB / dekadę
Wartość graniczna                               regulowana 0 – 100 % 
Histereza                                                                 ustawiona 
 
Regulacja wewnętrzna                                         +/- 0 – 12 % 

 
Typ regulacji                                                  P lub PD 
Pasmo proporcjonalne                                     7- 21 % 
PD kontrola                                                  3 – 15 sec 
Sygnał wyjścia      0 – 20 mA/4 – 20 mA, 600W +/-5% 
Częstotliwość 0 – 120 impulsów/ min. 
Impuls                                   długość w okresie 5 sec. 
Wyjście alarmu                  opóźnienie, 30 – 1800 sec. 
Przekaźnik                                                     max 5 A 
Sygnał wyjściowy                    0 – 20 mA / 4 – 20 mA 
Zmiana temperatury                                200 mV / oC
Nieliniowość max.                                            0,02 % 
Połączenie elektrody                                złącze BNC 
Dokładność odczytu            0,1pH lub 1 % analogowo 
 0,01 pH lub 0,1 % cyfrowo 
Zasilanie                         220 V lub 110 V, 50 – 60 Hz 
Zużycie 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 kąpielach NI - Zn 

System automatycznej kontroli pH w kąpielach Ni - Zn znajdujący się w ofercie naszej firmy, pozwala na 
poprawę jakości procesu i uproszczenie dozowania chemikaliów. System składa się z miernika pH, 
jednostki alarmowo/ryglującej, uchwytów do elektrod, elektrod pH i pomp dozujących. 

Opis poszczególnych etapów pomiaru i kontroli : 
1. Zespół uchwytu i elektrody pH jest połączony z filtrem. 
2. W przypadku, gdy pH nieodpowiada wymaganym wartościom, miernik pH podaje sygnał uruchamiający 
pompę dozującą.
3. W momencie, gdy pompa rozpoczyna pracę, jednostka alarmowa otrzymuje sygnał o rozpoczęciu 
dozowania, jednostka nadrzędna ustala wówczas czas dozowania. 
4. jeżeli ustalony czas pracy zostanie przekroczony, załączany jest alarm (zarówno akustyczny jak i 
optyczny) i jednocześnie pompa dozująca zostaje zatrzymana. Funkcja ta ma na celu zabezpieczenie 
przed przypadkowym spadkiem wartości pH w procesie. 

Przykładowe aplikacje systemu zgodnie z rysunkami 1, 2 i 3.
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Elektrody pH, redox  
System 80 
 
System 80 stanowi nową generację elektrod 
do pomiaru pH i redox. 
Stanowi on również dobrą alternatywę dla 
konwencjonalnych systemów elektrod. 
Plastikowa obudowa chroniąca szklaną
bańkę pomiarową jest tak skonstruowana, 
aby zapewnić łatwy demontaż
użytkownikowi. 
W skład Systemu 80 wchodzą także
uniwersalny wspornik oraz specjalne złącze 
chroniące połączenia przewodów. 
Wspornik może służyć zarówno jako 
uchwyt do elektrod pomiarowych oraz jako 
rama do kalibracji. 
Możliwe jest wykonanie korpusu elektrody 
z PVC lub CPVC. 
 

Końcówka elektrody 

PODSTAWOWE 
TYPY 
ELEKTROD 

TYP 
 

MODEL 
 

ZASTOSOWANIE 
 

elektroda pH żel PPK/G Uzdatnianie ścieków przemysłowych, 
komunalnych, media do 60°C 

elektroda pH żel, wysoko alkaliczna PPK/GHA Uzdatnianie ścieków przemysłowych, media 
wysoko alkaliczne, do 60°C 

elektroda pH żel, wysoko 
temperaturowa 

PPK/GHT Uzdatnianie ścieków przemysłowych, media z 
wysoką zawartością soli, do 90°C 

elektroda redox złoto/porównawcza, żel AuPK/G Pomiar redox, najpopularniejsza do utleniania 
elektroda redox platyna/porównawcza, PtPK/G Pomiar redox, redukcja chromu, inne pomiary 

Długość elektrody                                          500 mm 
 
Średnica   25 mm 
Długość przewodu                                        ok. 1,0 m 
Wtyczka połączeniowa                                        BNC 
 

Zakres temperatury [PVC]              -5 do +60oC
Zakres temperatury [CPVC]           -5 do +90oC
System odniesienia                              Ag/AgCl 
Odporność membrany                  ok. 50 Mohm 
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LFNG  
Sondy konduktometryczne   
System 80  
 

Długość elektrody 
Średnica 
Długość przewodu (bez wtyku 
połączeniowego) 
Zakres temperatury [PVC] 
Zakres temperatury [CPVC] 
Powierzchnia elektrody 
 

500 mm 
 25 mm 
 

25 m 
 0-55 oC

0-80 oC
grafit 

LFS 
Sonda konduktometryczna 
Standard 12 mm 
 

Długość elektrody 
Średnica 
Długość przewodu (bez wtyku 
połączeniowego) 
Zakres temperatury 
Powierzchnia elektrody 

 
110 mm 

 12 mm 
 

5 m
0-80 oC

grafit 

LFGG 
Sonda konduktometryczna 
Wkręcana – pomiar in-line 
 

Połączenie 
Korpus 
Długość przewodu 
Zakres temperatury [PVC] 
Zakres temperatury [CPVC] 

 
Gwint ¾ ‘’ 

 Plastik 
 2,5 m 
 0-55 oC

0-80 oC
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Elektrody  pH,redox 

Standard 12 mm 

 
Niezawodność pomiaru pH czy potencjału redox 
zdeterminowana jest przez jakość elektrod, które zwykle 
narażone są na działanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych, szczególnie w wielu aplikacjach 
przemysłowych. Elektrody kombinowane, oferowane przez 
naszą firmę, dzięki specjalnej konstrukcji przewyższają
konwencjonalne elektrody pod względem trwałości i niskiej 
awaryjności. 
System odniesienia elektrod zanurzonych w specjalnym 
elektrolicie żelowym, powoduje iż charakterystyka elektro-
mechaniczna układu jest niezmienna, dzięki czemu 
zapewniony jest stabilny i stały potencjał odniesienia. 
Również specjalna konstrukcja membrany, przez którą jony 
przedostają się do medium pomiarowego, zapewnia 
długoterminową stabilność i trwałość elektrod. 

Przy wyborze rodzaju elektrody należy wziąć pod uwagę:
- Długość i średnicę elektrody 
- Rodzaj materiału: szkło czy epoksyd 
- Membrana szklana (GX-1,GX-2 lubGX-3) 
- Typ systemu odniesienia 
- Możliwość uzupełniania elektrolitu 
- Długość kabla 
- Rodzaj połączenia - rysunek poniżej 
- Uchwyty do mocowania elektrod 
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GAE-S  Uchwyt do elektrod 
12 mm - standard 
Maksymalna temperatura pracy 50 °C, maksymalne 
ciśnienie 5 bar. 

 

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

 

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

 

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

 

Roztwory buforowe do kalibracji 
elektrod pomiarowych 
W naszej ofercie znajdują się również:
1. Roztwory buforowe do kalibracji elektrod pH o 
wartościach od pH 1,68 do pH 12,45 - butelka 500 ml. 
2. Roztwory do pomiarów przewodności dla różnych 
zakresów pomiarowych -butelka 250 ml. 
3. Elektrolit żelowy - butelka 100 lub 1000 ml. 
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pH Scan WP2 
urządzenie przenośne do 
pomiaru pH 
 
Łatwość obsługi, niezawodność, wykonanie 
wodoodporne, możliwość wymiany elektrody 
pomiarowej – to tylko niektóre cechy tego 
instrumentu. 
 

Dane techniczne 
 

FUNKCJA OPIS

Zakres pH -1,0 do 15 pH

Rozdzielczość 0,1 pH
Dokładność +/- 0,1 pH
Kalibracja Trójpunktowa (4.0, 7.0, 10.0)
Automatyczne wyłączanie zasilania Zainstalowane
Automatyczne rozpoznawanie roztworu buforowego Zainstalowane-dla pH 4, 7,10

Automatyczna kompensacja temperatury Zainstalowane

Temperatura pracy 0 - 50 °C
Trwałość baterii 3 x 1,4 V (typ A ^6, LR44,V13GA); powyżej 

60 godzin
Wymiary, waga 15 x 3,8 cm; 90 g
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Zakres- pH          0,00 – 14,00 
Rozdzielczość 0,01 
Dokładność +/-0,01 
Nachylenie                                                                  80 – 100 % 
Zakres temperatur 0,0 – 100,0 o C
Rozdzielczość 0,1 oC
Dokładność +/-0,5 oC
Kompensacja temp.                                 Automatyczna / ręczna 
Zawężenie skali Mv, lepsza dokładność pomiaru    +/- 400,0 mV 
Rozdzielczość 0,1 mV 
Dokładność +/-0,2 mV 
Zakres –mV                                                              +/- 2000 mV 
Rozdzielczość 1 mV 
Dokładność +/-2 mV 
 

Oporność wejściowa                        >1012 Ω
Wartości buforów           pH 4.01, 7.00, 10.01 
Wyświetlacz      ciekłokrystaliczny dwuliniowy 
 22 znaki 
Wejścia                              złącza BNC i Jack 
Wyjścia                         drukarka +/- 2100 mV 
Zasilanie                                                9VDC 
 Transformator w komplecie 
Funkcje specjalne                              „HOLD” 
 „READY” 
Wymiary                               180x230x63 mm 
Waga                          570g (tylko instrument) 
 

Cyberscan 500 
Miernik laboratoryjny 
 
Cyberscan 500 umożliwia pomiar trzech parametrów: 
pH, mV i temperatury. Cyberscan 500 wyróżnia się
estetycznym wyglądem i łatwą obsługą. Urządzenie 
posiada wygodną klawiaturę odporną na 
bezpośrednie działanie wody oraz duży czytelny 
wyświetlacz ułatwiający zarówno odczytywanie 
wyników pomiarowych jak i komunikatów 
diagnostycznych. 

Wbudowany w urządzeniu układ mikroprocesorowy 
ASIC pozwala między innymi na wielopunktową
kalibrację oraz łatwą pracę z urządzeniem dzięki 
systemowi komunikatów (m.in. kody błędów). 
Urządzenie jest dostarczane wraz z elektrodą pH o 
dużej czułości ( EC-FG73504 ). 

Dzięki swoim uniwersalnym cechom Cyberscan 5OO 
znajduje zastosowanie zarówno w laboratoriach 
naukowo-badawczych jak i w zakładach 
przemysłowych/ 
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VA / V3   
samoopróżniajacy aparat   do  
poboru prób  

VA/V3 jest mikroprocesorowo sterowanym 
próbnikiem z wbudowanym kompresorem /pompą
próżniową. VA/V3 charakteryzuje się wysoką jakością
wykonania, łatwością obsługi i wysoką
niezawodnością. Urządzenie posiada  plastikową
obudowę w wykonaniu bryzgoszczelnym. Wszystkie 
elementy wykonane są z materiałów niekorozyjnych 
takich jak szkło i PVC. Specjalna konstrukcja 
umożliwia łatwy demontaż, co pozwala na dokładne 
czyszczenia poszczególnych elementów. Sposoby 
sterowania VA/V3: 
Sterowanie ręczne Sterowanie powiązane z czasem 
Sterowanie powiązane z przepływem Sterowanie 
powiązane z impulsem Aparat jest połączony z 
urządzeniami zewnętrznymi za pomocą załączonego 
4-żyłowego przewodu. Możliwe jest również
podłączenie,  przy  wykorzystaniu beznapięciowego 
styku zwiernego, zewnętrznych urządzeń
alarmowych. Pojemność aparatu jest regulowana 
przy pomocy rurki wlotowej. Do odczytu służy duży 4-
segmentowy wyświetlacz LED oraz podświetlone 
diody w menu. Sterowanie urządzeniem odbywa się
za pomocą 4-przycisków funkcyjnych. 

 

Dane techniczne 
 

Liczba próbek                                              1 – 36 / godzinę
Pojemność próbnika regulowana          20 – 250 ml/ próbkę
Zasilanie                                                          230 V / 50 Hz 
Zużycie energii  ,max                                                 110 VA 
Sterowanie                                                                  ręczne 
 Czas wewnętrzny 
 Zewnętrzne 0 / 4 – 20 mA 
 Zewn.  sygnał beznapięciowy 

 
Wyjście alarmu              beznapieciowy styk zwierny 
 

Wymiary                                        372x303x175 mm 
Waga                                                                8,5 kg
Rurka zasilająca                                         Ø 15 mm 
Max wysokość ssania                                          6 m
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INSTRUMENTY NA ŻYWO 
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