OxiTop®-IDS:
Więcej niż tylko BZT
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, biodegradacja, oddychanie gleby,
biogaz - kompleksowo i wszechstronnie

Po prostu
główki

OxiTop® w technologii IDS

OxiTop®-IDS przeznaczone są dla
wszystkich aplikacji wymagających
pomiarów respirometrycznych

Oprócz wszystkich aplikacji OxiTop®, możliwy jest pomiar pH/mV,
przewodności, tlenu rozpuszczonego i mętności.

OxiTop®, nowy członek rodziny IDS: Wystarczy użyć sprawdzonej
łączności Bluetooth®, aby wygodnie obsługiwać główki za
pomocą jednego z naszych wieloparametrowych urządzeń
Multi 3630 IDS lub Multi 3620 IDS. W istniejących miernikach
wystarczy zaktualizować oprogramowanie.

•

Bezpośrednie obliczanie wszystkich wyników w mierniku

•

Reprezentacja krzywych do monitorowania

• BZT (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen)

•

Równoległy pomiar różnych badań i metod

• Rozszerzone pomiary BZT do 400 000 mg/l
dla oczyszczalni przemysłowych

•

Eksport do programów akwizycji danych

• Oddychanie gleby

Dodatkowe informacje na temat urządzeń wieloparametrowych
Multi 3620 IDS i 3630 IDS na stronie 6.

• Pomiary aktywności mikrobiologicznej
• Oznaczanie biogazu
• Różne testy degradacyjne, np. plastik w wodzie
morskiej

Wyświetlacz

OxiTop®-IDS: BZT i wiele więcej

•

Prezentacja wykresów

•

Wybór objętości próbki

•

Podgląd wyników pośrednich

Nowe główki OxiTop®-IDS są nowoczesnymi urządzeniami
pomiarowymi dla wszystkich rodzajów oznaczeń respirometrycznych.
Bez względu na to, czy są to badania tlenowe czy beztlenowe,
OxiTop®-IDS nadają się do obu. Do standardowych pomiarów BZT
od 1 do 7 dni, wszystkie główki mogą być używane bez miernika
MultiLine IDS, aplikacje niestandardowe (np. oznaczenie biogazu)
wymagają jednak jego użycia.

Nowoczesny wyświetlacz graficzny pozwala na wprowadzanie
parametrów i prezentuje informacje o użytkowniku

Kontrola wizualna na pierwszy rzut oka
Dioda sygnalizacyjna
Migająca dioda LED
sygnalizuje aktualny status

Niebieska: pomiar w toku
Zielona: pomiar zakończony
Oxitop®-IDS dla wszystkich aplikacji
z wyłączeniem oznaczeń biogazu
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Oxitop®-IDS/B dla wszystkich aplikacji
wraz z oznaczeniami biogazu

Czerwona: wymagana wymiana
baterii lub ciśnienie w zbiorniku
przekracza określony limit
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Kompletne zestawy do natychmiastowego pomiaru
Dostępne są zestawy do najczęstszych zastosowań, w tym główki pomiarowe, odpowiednie naczynia
i dodatkowe akcesoria. Odpowiedni miernik Multi 3620 IDS lub 3630 IDS należy zamówić osobno.
Istniejące mierniki można w łatwy sposób zaktualizować, pobierając pakiet instalacyjny z naszej strony
internetowej. Dodatkowo wymagany jest moduł bezprzewodowy IDS WLM‑M.

Oddychanie gleby
wg DIN EN ISO 16072: 2011 09 oraz aktywność oddechowa odpadów
poddanych obróbce biomechanicznej.
Zestawy te są odpowiednie do prognozowania, badania i monitorowania
procesów oczyszczania. Kolejnym zadaniem jest biodegradacja
pestycydów, fungicydów, insektycydów, nawozów…
• Pomiar w trybie ciśnienia „P“
• Zestawy z różnymi naczyniami dla adaptacji do czynności
oddechowej
OxiTop®-IDS B6M 2.5 dla oznaczeń AT4

Standardowy pomiar BZT do samokontroli
według DIN EN 1899-2 oraz ASTM 5210 D

Degradacja tlenowa

•
•
•

według OECD 301F/DIN EN ISO 9408

Do 12 równoległych próbek
Uśrednianie statystyczne
Okres pomiaru od 0,5 h do 180 dni

Wszystkie pomiary główkami OxiTop®-IDS można udokumentować
za pomocą programu do akwizycji danych (do pobrania ze strony
www.wtw.com) poprzez interfejs USB miernika.

OxiTop®-IDS Set IS6

Testy te określają ilościowo biodegradowalność chemikaliów.
OxiTop®-IDS A6 nadaje się również do dużych rozcieńczeń.
• Respirometryczne testy podatności na rozkład według OECD
• Różne zestawy dla odpowiedniej adaptacji do biodegradacji
• Wszechstronny pomiar za pomocą specjalnego trybu BZT

OxiTop®-IDS A6

Tryb specjalny BZT, opracowany dla potrzeb
przemysłowych oczyszczalni ścieków

Degradowalność beztlenowa
główkami pomiarowymi OxiTop®-IDS/B

•

Głównym zastosowaniem tych zestawów jest badanie podatności
na fermentację odpadów biologicznych dla biogazowni. Wydajność
metanu można zmierzyć w trybie ciśnienia „P”.
• Wygodna i bezpieczna obsługa w rozszerzonym zakresie ciśnienia
do 1500 hPa
• Ostrzeżenie o przekroczeniu zakresu ciśnienia
• Główki niepodatne na korozję nawet przy obecności H2S
• Zestawy specjalne z główkami OxiTop®-IDS/B

•

Do specjalnych zastosowań: dowolne naczynie, objętość próbki
i temperatura inkubacji.
Zakres pomiarowy BZT do 400 000 mg/l - automatyczne obliczanie
rozcieńczenia w zależności od całkowitej objętości i naczynia.

OxiTop®-IDS AN6
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Dane techniczne

Rozszerzenia systemu i akcesoria do systemów pomiarowych OxiTop®

Model

OxiTop®-IDS wzgl. OxiTop®-IDS/B

Zakres ciśnienia (hPa)

OxiTop®-IDS: 500 do 1250
OxiTop®-IDS/B: 500 do 1500

Nastawialny okres pomiaru

od 0,5 h do 180 dni

Pamięć zestawów danych

do 360

Interfejs
(przez Multi 3620 IDS/3630 IDS)

Bluetooth® LE

Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie i rozszerzyć zakres zastosowań, dla wszystkich systemów dostępne
są pasujące akcesoria dodatkowe:
•

Pojedyncze główki i zestawy główek OxiTop®-IDS/B oraz OxiTop®-IDS

•

Kompletne zestawy do rozbudowy, w tym główki, platformy mieszające i akcesoria

•

Platformy mieszające

•

Naczynia i butelki na próbki

Rutynowe pomiary BZT bez miernika
Objętość próbki (ml)

22,7 ; 43,5 ; 97,0 ; 164 ; 250 ; 365 ; 432

Zakres BZT

od 0 do 400 000 mg/l

Wyświetlacz

LCD, podświetlany, obsługa przez menu

Dioda sygnalizacyjna

RGB

Bateria

1 x CR 2450

Model

Multi 3620 IDS

Multi 3630 IDS

Uniwersalne kanały pomiarowe

2

3

Rejestrator danych

ręczny / interwałowy

Interfejs

USB-A/Mini USB-B

Zasilanie

zasilacz sieciowy z funkcją ładowania, 4 akmulatory NiMH (typ AA), USB

Stopień ochrony

IP 67

Parametry pomiarowe

pH/mV, tlen rozpuszczony, przewodność, mętność, BZT standardowe,
BZT specjalne, ciśnienie

Tryb BZT

BZT standardowe: grupowanie i uśrednianie
BZT specjalne: dowolny wybór wielkości naczynia od 50 do 10 000 ml,
objętość próbki (1 ml do objętości butelki), ustawienie temperatury
od 5 do 40 ° C, obliczanie rozcieńczenia dla zakresu pomiarowego
do 400 000 mg/l BZT

Tryb ciśnienia

od 500 do 1250/1500 hPa (OxiTop®-IDS/B)

Więcej informacji na temat przenośnych wieloparametrowych pomiarów
pH, rozpuszczonego tlenu, przewodności i zmętnienia można znaleźć
w naszej broszurze „Mierniki terenowe MultiLine® IDS“.

Platformy mieszające do
wszystkich rodzajów próbek
płynnych
Bezobsługowe i nie zużywające się
indukcyjne platformy mieszające
IS 6, IS 12 i IS 6-Var doskonale
nadają się do naszych butelek.

Zestawy kontrolne PT oraz PM
OxiTop® PT służy do sprawdzania
główek OxiTop® (szczelność,
prawidłowość pomiaru).
Tabletki OxiTop® PM pozwalają na
testowanie kompletnych
systemów OxiTop® symulując
określony przebieg BZT.

MultiLine® IDS
Portable Meters

Kompaktowe szafy
termostatyczne
Nasze nowe szafy termostatyczne
doskonale nadają się do
optymalnej inkubacji.
Zapytaj o broszurę „Zapewnij
odpowiednią temperaturę dzięki
szafom termostatycznym dla
systemów OxiTop®“.

PORTABLE MULTIPARAMETER MEASUREMENT OF pH, DISSOLVED OXYGEN,
CONDUCTIVITY AND TURBIDITY

* Pozostałe akcesoria dostępne na zapytanie.
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Informacje do zamówień
Model

Opis

Nr kat.

OxiTop®-IDS

Główka OxiTop®-IDS z technologią Bluetooth® LE do obsługi przez mierniki
Multi 3620 IDS lub Multi 3630 IDS, pamięć 360 zestawów danych,
graficzny wyświetlacz LCD i sygnalizacyjna dioda LED; może być używana
do standardowych oznaczeń BZT bez miernika Multi IDS.

209700

OxiTop®-IDS/B

Tak jak 209700, rozszerzony zakres pomiaru ciśnienia do 1500 hPa,
niewrażliwa na korozyjne działanie H2S, idealna do oznaczeń biogazu.

209701

OxiTop®-IDS Set 6

6-stanowiskowy zestaw do respirometrycznych pomiarów tlenowych, także
dla samokontroli BZT. Do pracy wymaga miernika Multi 3620 IDS Set WL
lub Multi 3630 IDS Set WL (należy zamówić osobno).
W zestawie znajduje się także 6 butelek PF 600 z wyposażeniem,
universalny zasilacz 100–240 VAC, 50/60 Hz oraz platforma mieszająca IS 6.

209710

OxiTop®-IDS A6

6-stanowiskowy zestaw do respirometrycznych pomiarów tlenowych, także
dla samokontroli BZT. Do pracy wymaga miernika Multi 3620 IDS Set WL
lub Multi 3630 IDS Set WL (należy zamówić osobno).
W zestawie znajduje się także 6 butelek PF45/1000 (1000 ml), 6 adapterów
OxiTop® AD/SK, universalny zasilacz 100–240 VAC, 50/60 Hz oraz platforma
mieszająca IS 6-Var.

209720

OxiTop®-IDS AN6

6-stanowiskowy zestaw do respirometrycznych pomiarów beztlenowych
(np. biogazu). Do pracy wymaga miernika Multi 3620 IDS Set WL lub
Multi 3630 IDS Set WL (należy zamówić osobno).
W zestawie znajduje się także 6 butelek MF45/1000 (1000 ml) z 2 króćcami
i 2 uszczelniaczami, 6 adapterów OxiTop® AD/SK, universalny zasilacz
100–240 VAC, 50/60 Hz oraz platforma mieszająca IS 6-Var.

209724

OxiTop®-IDS B6M

6-stanowiskowy zestaw do respirometrycznych pomiarów tlenowych
(oddychanie gleby). Do pracy wymaga miernika Multi 3620 IDS Set WL lub
Multi 3630 IDS Set WL (należy zamówić osobno).
W zestawie znajduje się także 6 naczyń MG 1.0 (1000 ml) dla gleb o średniej
i wysokiej aktywności, 6 adapterów DV/MG z klamrami DV/MG/KL
i gumowymi kołczanami GK 600 oraz zlewka MB 50 (50 ml).

209730

OxiTop®-IDS B6M-2.5

Tak jak 209730, głównie do oznaczeń AT4. W zestawie znajduje się także
6 naczyń MG 2.5 (2500 ml), 6 adapterów DV/MG z klamrami DV/MG/KL
i gumowymi kołczanami GK 600, zlewka MB 50 (50 ml) oraz obsorber CO2
NKI 600.

209732

Multi 3620 IDS SET WL

Profesjonalny miernik wieloparametrowy do pomiarów terenowych
z 2 uniwersalnymi wejściami pomiarowymi, przystosowany do pracy
bezprzewodowej, wyposażony w kolorowy graficzny wyświetlacz, rejestrator
danych i interfejsy USB. Umożliwia także obsługę główek OxiTop®-IDS. W
zestawie instrukcja, płyta CD z oprogramowaniem, akumulatory, kabel USB,
zasilacz, obudowa ochronna miernika SM Pro, bezprzewodowy moduł IDS
WLM-M.

2FD56W

Multi 3630 IDS Set WL

Tak jak 2FD56W, ale z trzema uniwersalnymi wejściami pomiarowymi.

2FD57W

IDS WLM-M

Bezprzewodowy moduł dla mierników wieloparametrowych IDS.
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