Mierniki terenowe
®
MultiLine IDS
wieloparametrowy przenośny pomiar pH, redox, tlenu rozpuszczonego,
przewodności i mętności
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Zalety systemu IDS
Inteligentne, cyfrowe sensory mierzą i łączą
wyniki pomiarowe z danymi sondy - niezależnie,
czy podłączone kablem, czy za pomocą modułów
bezprzewodowych. Dla nich stworzyliśmy nową,
idealnie dopasowaną serię urządzeń terenowych
MultiLine® IDS do pomiarów pH, potencjału redox,
tlenu rozpuszczonego, przewodności oraz mętności.

pH
Zestawy walizkowe
z sondami pozwalają
natychmiast rozpocząć
pracę.

Redox
mV

O2

intelligent:
Sondy IDS są inteligentne. Automatycznie logują
się do miernika, przesyłają swój status, numer
seryjny, rejestr kalibracji, aktywną kalibrację,
a także wszystkie parametry.

digital:
Sondy IDS przetwarzają czułe sygnały pomiarowe
na sygnały cyfrowe i przesyłają je w bezpiecznej
i niepodatnej na zakłócenia formie do miernika.
Bez znaczenia, czy przy pomocy kabla,
czy bezprzewodowo.

Tlen rozpuszczony
Ciśnienie parcjalne
Użyteczne akcesoria
pozwalają sprostać
wielu różnorodnym
aplikacjom w terenie.

Terenowe mierniki MultiLine® IDS są wytrzymałe
i wodoszczelne (klasa ochrony IP 67). W zależności od
modelu, posiadają jedno lub dwa interfejsy USB oraz
kolorowe wyświetlacze.

sensor:

Nasycenie

Sondy IDS bazują na sprawdzonej technologii
pomiarowej WTW, która jest stale ulepszana.
Pokrywają niemalże wszystkie możliwe aplikacje dla
pomiarów pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego
i mętności.

Stężenie
BZT

Cond
Przewodność
Opór właściwy
Zasolenie
TDS

Turb
Mętność
Temperatura
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Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie:
www.WTW.com/en/ids-wireless
(Dla wygody można użyć kodu QR).
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MultiLine® IDS

Wytrzymałość i niezawodność
w terenie

Multi 3510 IDS

•
•
•

Szybki przesył danych

Wodo- i pyłoszczelna ochrona zgodna z IP 67
Jednolita klawiatura - brak szczelin
Wygodne czyszczenie bezpośrednio
w strumieniu wody

Wsparcie dla dokumentacji GLP
•
•

Zapis wyników oraz danych sondy i miernika
Zarządzanie użytkownikami przez MultiLab® User

Także do nowoczesnego laboratorium
•

Multi 36x0 IDS
Nowoczesny przesył danych
•

•

Dwa sprawdzone w terenie, wodoszczelne
gniazda USB dla pamięci przenośnej,
drukarki i PC
Przesyłanie danych do PC przy pomocy wtyczki
MultiLab® Importer dla programu Excel

•

Praca w terenie na niezawodnych bateriach
alkalicznych

•

Stacjonarne zasilanie przez gnizado USB

Multi 3620 IDS
Równoległy pomiar dwóch
wybranych parametrów

Multi 3510 IDS
Po prostu Multi IDS

Multi 3630 jest w stanie nie tylko obsłużyć pomiar
do trzech parametrów równocześnie, sondami
połączonymi radiowo lub kablowo, ale także umożliwia
podłączenie armatur głębinowych MPP IDS.

Multi 3620 IDS z dwoma uniwersalnymi kanałami
pomiarowymi współpracuje ze wszystkimi zwykłymi
sondami IDS do pH, redox, tlenu rozpuszczonego,
przewodności i mętności, niezależnie od sposobu
łączenia - bezprzewodowo czy na kablu.

Multi 3510 IDS jest idealnym urządzeniem
wprowadzającym w świat pomiarów sondami IDS.
Uniwersalny kanał pomiarowy współpracuje ze
wszystkimi zwykłymi sondami IDS do pH, redox, tlenu
rozpuszczonego, przewodności i mętności, niezależnie
od sposobu łączenia - bezprzewodowo czy na kablu.

•

•
•

Akumulatory ładowane bezpośrednio w mierniku

•

•

Stacjonarny zasilacz sieciowy lub ładowanie przez
gniazdo USB

•

Idealny do długich serii pomiarowych:
pamięć na 10 000 automatycznie oraz
500 ręcznie zapisywanych zestawów danych

Bezpieczne zasilanie

Multi 3630 IDS
Wszechstronny miernk pH, redox,
przewodności, tlenu rozpuszczonego
i mętności

•

•

Wodoszczelne gniazdo Mini USB-B
do komunikacji z PC

Swoboda i oszczędność miejsca dzięki
wsparciu dla technologii bezprzewodowej

Ekonomiczne zasilanie

Wygodne próbkowanie danych

•

•
•

Bezpieczne wyniki dzięki trzem galwanicznie
izolowanym wejściom na sondy
Równoczesny odczyt do 3 parametrów na
kolorowym wyświetlaczu
Łatwa obsługa dzięki przemyślanej strukturze
menu
Przyszłościowy - wsparcie dla pomiarów
bezprzewodowych

•
•
•

Bezpieczne wyniki dzięki dwóm galwanicznie
izolowanym wejściom na sondy
Równoczesny odczyt do 2 parametrów na
kolorowym wyświetlaczu
Łatwa obsługa dzięki przemyślanej strukturze
menu
Przyszłościowy - wsparcie dla pomiarów
bezprzewodowych

•
•
•

Sekwencyjny pomiar wieloparametrowy
Idealny do rejestrowania danych w terenie:
pamięć na 4 500 automatycznie oraz
500 ręcznie zapisywanych zestawów danych.
Niezawodny i wytrzymały, doskonały do
zastosowań w terenie
Czytelny, podświetlany ekran graficzny
Przyszłościowy - wsparcie dla pomiarów
bezprzewodowych

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę:
www.WTW.com/en/multiline-ids
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Sondy IDS:

Użyteczne akcesoria

Wyjątkowe i przyszłościowe

do zastosowań w terenie

Sensory cyfrowe IDS (ang. Intelligent Digital Sensors)
reprezentują najnowszą generację technologiczną
elektrochemicznych czujników WTW. Wyposażone
w innowacyjną elektronikę pomiarową, sensory IDS
automatycznie zapamiętują swój indywidualny numer
seryjny oraz dane kalibracyjne. Sensory IDS nie tylko
pamiętają istotne dane, ale także przetwarzają sygnały
pomiarowe, zapewniając ich najwyższą spójność.
W połączeniu z wbudowanymi algorytmami kontroli
jakości QSC (ang. Quality Sensor Control), pozwala
to na efektywną ocenę stanu sensora..

Sondy IDS łączą sprawdzoną
technologię z nowymi korzyściami

Wszystkie mierniki dostarczane są w walizkach polowych, pozwalających na natychmiastowe użycie.
Zestawy zawierają dodatkowo ochronną obudowę miernika, sondę oraz dostosowane do jej typu wyposażenie.

•

Ponadto, WTW oferuje użyteczne akcesoria do zastosowań mobilnych

•

•
•

 ajwyższej klasy technologia pomiarowa
N
połączona z najbardziej zaawansowaną elektroniką
ISensory IDS przechowują swój numer
identyfikacyjny oraz historię kalibracji są natychmiast gotowe do pracy
Ocena aktualnego stanu w elektrodach pH
typu IDS dzięki funkcji QSC
Sondy z gniazdami przyłączeniowymi są zgodne
z modułami IDS do komunikacji bezprzewodowej

Obudowy sond:
A pHLab/K:
•
•

Obudowa ochronna dla elektrod pH z trzonkiem
o średnicy 120 mm
Redukuje ryzyko stłuczenia elektrody podczas wykonywania pomiarów

A 925/K, A 925/S, A 925/K-P oraz A 925/S-P:
•
•

Kosz ochronny do aplikacji terenowych dla
wszystkich zatapialnych sond IDS
Pasuje zarówno do sond z kablem stałym
jak również z gniazdem przyłączeniowym

D3 Sen:
•

pH

Redox

Przewodność

Mętność

•
•

Sonda IDS (wybór)

Sonda IDS z gniazdem (wybór)
Elektrody pH

SenTix® 940

SenTix® 940-P

SenTix® 950

SenTix® 950-P

SenTix® 980

SenTix® 980-P

SenTix® ORP-T 900

SenTix® ORP-T 900-P

Bezprzewodowe moduły IDS:
IDS WLM Kit:
Więcej informacji i szczegółów technicznych znajduje się na:

•

Czujniki konduktometryczne
TetraCon® 925

TetraCon® 925-P

LR 925/01

LR 925/01-P

•

Bezprzewodowy pomiar pH, redox, przewodności,
tlenu rozpuszczonego lub mętności
Wszędzie tam, gdzie kable przeszkadzają

www.WTW.com/en/ids-sensors

Optyczne sondy tlenowe
FDO® 925

Idealne rozwiązanie dla terenowych testów
kontrolnych w przepływie
Możliwość instalacji do trzech konwencjonalnych
sond IDS
Możliwość montażu na statywie oraz słupku

FDO® 925-P

Więcej sond i aplikacji znajduje się na www.WTW.pl
www.WTW.com/en/plug-head-sensors
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Dane techniczne
MultiLine®
Parametr

Multi 3630 IDS
pH, mV,
tlen rozpuszczony

Multi 3620 IDS

Multi 3510 IDS
pH, mV,
tlen rozpuszczony

(stężenie, nasycenie,
ciśnienie parcjalne, BZT),

(stężenie, nasycenie,
ciśnienie parcjalne, BZT),

przewodność

Sondy IDS
Ilość kanałów
uniwersalnych
Pamięć

przewodność

(opór właściwy, zasolenie, TDS),

(opór właściwy, zasolenie, TDS),

temperatura,
mętność,
głębokość*
●

temperatura,
mętność
●

●

3

2

1

ręczna: 500 zestawów
automatyczna: 10 000 zestawów
ręczny/interwałowy
USB-A, Mini USB-B
kolorowy, graficzny
zasilacz z funkcją ładowarki,
4 akumulatory NiMH (AA), USB
IP 67

Rejestrator danych
Interfejs
Wyświetlacz
Zasilanie
Klasa ochrony

ręczna: 500 zestawów
autom.: 4 500 zestawów
Mini USB-B
czarno-biały, graficzny
4 baterie alkaliczne (AA),
USB

* z armaturami głębinowymi MPP IDS

Informacje do zamówień
Model

Opis

Multi 3630 IDS

Profesjonalny wodoszczelny miernik wieloparametrowy z obsługą technologii bezprzewodowej. Urządzenie
wyposażone w 3 uniwersalne kanały pomiarowe, kolorowy wyświetlacz graficzny, rejestrator danych oraz dwa
interfejsy USB. Pojedyncze urządzenie w walizce polowej, zestawem roztworów buforowych pH 4 i pH 7, 3 mol/l
roztworem KCl, standardem przewodności, instrukcją obsługi, płytą CD z oprogramowaniem i sterownikami,
akumulatorami, kablem USB oraz zasilaczem uniwersalnym.

2FD570

Multi 3630 IDS SET F

Miernik i wyposażenie podstawowe jak wyżej, ale w zestawie w dużej walizce polowej z sondami IDS: elektrodą pH
SenTix® 940, czujnikiem konduktometrycznym TetraCon® 925, optyczną sondą tlenową FDO® 925. W zestawie także
obudowa ochronna SM Pro na miernik oraz zestaw ampułkowy QSC Kit do pierwszej kalibracji elektrody pH.

2FD57F

Multi 3620 IDS

Profesjonalny wodoszczelny miernik wieloparametrowy z obsługą technologii bezprzewodowej. Urządzenie
wyposażone w 2 uniwersalne kanały pomiarowe, kolorowy wyświetlacz graficzny, rejestrator danych oraz dwa
interfejsy USB. Pojedyncze urządzenie w walizce polowej, zestawem roztworów buforowych pH 4 i pH 7, 3 mol/l
roztworem KCl, standardem przewodności, instrukcją obsługi, płytą CD z oprogramowaniem i sterownikami,
akumulatorami, kablem USB oraz zasilaczem uniwersalnym.

2FD560

Multi 3620 IDS SET C

Miernik i wyposażenie podstawowe jak wyżej, ale w zestawie z sondami IDS: elektrodą pH SenTix® 940 oraz
czujnikiem konduktometrycznym TetraCon® 925. W zestawie także obudowa ochronna SM Pro na miernik oraz zestaw
ampułkowy QSC Kit do pierwszej kalibracji elektrody pH.

2FD56C

Multi 3510 IDS

Profesjonalny wodoszczelny miernik wieloparametrowy z obsługą technologii bezprzewodowej. Urządzenie
wyposażone w 1 uniwersalny kanał pomiarowy, czarno-biały wyświetlacz graficzny, rejestrator danych oraz interfejs
USB. Pojedyncze urządzenie w walizce polowej, zestawem roztworów buforowych pH 4 i pH 7, 3 mol/l roztworem KCl,
standardem przewodności, instrukcją obsługi, płytą CD z oprogramowaniem i sterownikami, bateriami i kablem USB.

2FD350

Multi 3510 IDS SET 4

Miernik i wyposażenie podstawowe jak wyżej, ale w zestawie z optyczną sondą tlenową FDO® 925.

2FD354

IDS WLM Kit

Zestaw składający się z modułów bezprzewodowych na sondę i do miernika (po jednej sztuce),
ładowarki USB i uniwersalnego zasilacza USB

108144

A 925-P/K

Kosz ochronny na sondy IDS, zaprojektowany dla TetraCon® 925-P, SensoLyt® 900-P, SensoLyt® ORP 900-P,
FDO® 925-P, VisoTurb® 900-P, materiał: POM.

903839

A 925-P/S

Kosz ochronny na sondy IDS, zaprojektowany dla TetraCon® 925-P, SensoLyt® 900-P, SensoLyt® ORP 900-P,
FDO® 925-P, VisoTurb® 900-P, materiał: stal nierdzewna.

903840

A pHLab/K

Plastikowa obudowa ochronna na elektrody pH i redox ze szklanymi trzonkami.

903841

D 3Sen

Naczynie przepływowe na maks. 3 sondy pH, redox, tlenu lub przewodności (także IDS). Naczynie wyposażone jest w
ogrodowe przyłącza uniwersalne o średnicy wewn. 19 mm (3/4"). W zestawie także szybkozłączka.

903842

WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o. o. · ul. Rogowska 5 · 54-440 Wrocław
Tel.: 71/ 353 92 13 · Faks: 71/ 353 92 15 · E-Mail: info@wtw.pl · www.WTW.pl
All names are registered tradenames or trademarks of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. Technical changes reserved.
© 2016 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.
999180PL
August 2016

8

Nr kat.

