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Wieloparametrowe

Przegląd mierników i aplikacji

3 parametery jednocześnie

✔

pH/redoks

●

●

Jony

●

●

Tlen rozpuszczony

●

●

✔

✔

✔

pH/Cond 3320

✔

Multi 3320

✔

Multi 3510

2 parametery jednocześnie

Multi 3620

ProfiLine

Multi 3630

Analogowe

MultiLine IDS

pH/ION 7320

Cyfrowe

inoLab®

Multi 9620

Analogowe

Multi 9630

✔

✔

✔
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

Przewodność

●

●

●

●

●

●

Mętność

●

●

●

●

●

●

Jony

●

●

Pomiary rutynowe

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pomiary rutynowe z dokumentacją

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Technologia bezprzewodowa

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Procedury AQA z dokumentacją

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Wysoka rozdzielczość i precyzja dla jednostek R&D

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pomiary kontrolne

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Zarządzanie informacjami laboratoryjnymi LIMS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Zapewnienie jakości

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Edukacja

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Usługi

—

—

—

—

✔

✔

✔

✔

✔

Pomiary laboratoryjne

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

Pomiary terenowe

—

—

—

—

✔

✔

✔

✔

Pomiary głębinowe

—

—

—

—

✔

✔

✔

—

—

Złącze do PC

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pamięć

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Interfejs USB

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

*

*

*

*

*

✔

✔

*

*

Wyświetlacz graficzny (czarno-biały)
Wyświetlacz graficzny (kolorowy)

Tlen rozpuszczony

●

Przewodność

●

BZT/Respiracja

✔ zalecane
✔ zalecane do niektórych aplikacji
— niezalecane

Cyfrowe
inoLab® Multi IDS

Multi 9310

✔ tak
● tak

Redoks

pH

pH, potencjał redoks, stężenie jonów, tlen rozpuszczony, przewodność, mętność - jeśli potrzebujesz mierzyć
przynajmniej dwa z tych parametrów, miernik wieloparametrowy będzie sensownym wyborem.

✔
pH/Cond 3320

patrz str.

✔

40

40

41

56

44

45

46

49

50

* z adapterem
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Mętność

106

Oprogramowanie,
dokumentacja

✔

Multi 3320

Analogowe czujniki konduktometryczne

✔

Multi 3510

Analogowe sondy tlenowe

*

Multi 3620

Analogowe elektrody ISE jonoselektywne

✔

Multi 3630

Analogowe elektrody pH/redoks

pH/ION 7320

Sonda głębinowa IDS

Multi 9310

Sonda mętności IDS

Multi 9620

Czujniki konduktometryczne IDS

Multi 9630

Optyczne sondy tlenowe IDS

28/32
33
34
36
38
65/73
81
92

Fotometria

Kompatybilny rodzaj sond
Elektrody pH/redoks IDS
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Świat IDS:
Cyfrowy i innowacyjny
Idea technologii IDS od WTW: inteligentne, cyfrowe sondy do
pomiaru standardowych parametrów, takich jak pH, potencjał
redoks, przewodność, tlen rozpuszczony i mętność.
System IDS składa się z dwóch komponentów: cyfrowych sond
i odpowiedniego urządzenia terenowego lub laboratoryjnego.
Istotną innowacją tych układów jest to, że wartości pomiarowe
są przetwarzane bezpośrednio w sondzie, a nie w mierniku.
Sondy IDS od WTW: cyfrowe, unikatowe, wyjątkowe
Oparte na sprawdzonych elektrochemicznych czujnikach WTW,
w połączeniu z najnowocześniejszą elektroniką, nowe sondy IDS
mogą przechowywać w pamięci swój numer seryjny i dane
kalibracyjne. Te informacje ułatwiają korzystanie z jednej sondy
na wielu miernikach.

HH
pp
O2O2

Sondy IDS nie tylko przechowują dane, ale także przetwarzają
sygnały, a tym samym poprawiają ich jakość. Umożliwia to
również ocenę stanu elektrody pH za pomocą funkcji QSC
(Quality Sensor Control).
Zalety technologii IDS
• Bezbłędne dane pomiarowe dzięki bezpośredniej
konwersji surowego sygnału w sondzie.
• Wszystkie dane sondy, miernika i użytkownika są dostępne
do automatycznej dokumentacji.
• Dane kalibracyjne są przechowywane bezpośrednio
w sondzie, niezależnie od miernika, a zatem nie są tracone.

O
O22

O2O2

p

• Oprócz danych pomiarowych i kalibracyjnych, przesyłane
są także przydatne informacje dodatkowe.
Sprawdzona technologia pomiarowa
Bazując na dziesiątkach tysięcy sprawdzonych czujników WTW
z serii SenTix®, SensoLyt® i TetraCon®, sondy IDS zapewniają
większą precyzję i bezpieczeństwo, pokrywając praktycznie
wszystkie aplikacje.
Swoboda połączeń – bezprzedowowe IDS
Ustanowienie nowych trendów w cyfrowym laboratorium:
Mierniki systemu IDS można teraz rozszerzyć za pomocą
bezprzewodowej transmisji wartości mierzonych. Nowe,
uniwersalne moduły bezprzewodowe upraszczają pracę
wszędzie tam, gdzie kable i mierniki przeszkadzają lub jest
po prostu zbyt mało miejsca.
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Sensors:

pH

Zakłócenia

Sygnał cyfrowy

Fotometria

1

1

0

1

0

1

0

1

Mętność

0

Oprogramowanie,
dokumentacja

Cond

BZT/Respiracja

Sondy IDS bazują na sprawdzonych,
ciągle udoskonalanych technologiach
czujnikowych WTW. Pokrywają niemal
wszystkie aplikacje do pomiarów pH,
przewodności, tlenu rozpuszczonego
lub mętności.

Jony

Digital:
Sondy IDS konwertują czułe sygnały
pomiarowe bezpośrednio w głowicy
na sygnały cyfrowe i przesyłają je do
miernika bez błędów i zakłóceń, bez
względu na to, czy sonda połączona
jest kablem, czy bezprzewodowo.

Tlen rozpuszczony

Cond

Przewodność

Sondy IDS są inteligentne. Logują się
w mierniku automatycznie, przesyłają
swój opis, numer seryjny, dane i historię
kalibracji, a także inne ważne parametry.

Redoks

pH

Intelligent:
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Bezprzewodowe IDS: Swoboda połączeń
Mierz sondami bezprzewodowymi gdziekolwiek zechcesz!
Nowe moduły bezprzewodowe dla sond IDS wpina się w miejsce kabla, a bezpieczne połączenie
z miernikiem nawiązywane jest automatycznie. Bez kabli, bez szarpania, po prostu swoboda poruszania się,
wszędzie tam, gdzie miernik zwykle przeszkadza. Nawet podczas pomiarów terenowych w trudnych
warunkach, jedna ręka jest zawsze wolna. Zapis wartości pomiarowych jest prosty jak naciśnięcie przycisku
na module sondy!
•

Pomiar bezprzewodowy

•

Bezpieczne połączenie

•

Jeden moduł dla wszystkich parametrów

Bezprzewodowe pomiary pH/redoks
Pomiar pH, jako najważniejszy pomiar elektrochemiczny, realizowany jest praktycznie wszędzie. Bardzo często
w zamkniętych warunkach laboratoryjnych, w części mokrej, w komorach laminarnych lub pod wyciągami
laboratoryjnymi - tam, gdzie kable są kłopotliwe w obsłudze, a mierniki nie są pożądane.
• Elastyczność - elektrody z gniazdami przyłączeniowymi współpracują zarówno z kablami, jak również
z modułami bezprzewodowymi
• Łatwe przetwarzanie długich serii pomiarowych w aplikacjach środowiskowych
• Pomiary penetracyjne dla przemysłu spożywczego

Bezprzewodowe pomiary tlenu rozpuszczonego
• Pomiar BZT w butelkach Karlsruhe lub Winkler'a
• Pełna swoboda przemieszczania się
• Bezpieczna obsługa bez szarpania się z kablami

Bezprzewodowe pomiary przewodności
• Pomiary pod wyciągami laboratoryjnymi,
w komorach laminarnych lub w zamkniętych
pomieszczeniach
• Serie pomiarowe w laboratoriach ściekowych
• Kontrolne pomiary przepływowe w przepompowniach
wód gruntowych
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Moduł IDS na mierniku odbiera
jeden, dwa lub trzy parametry
jednocześnie, w zależności od
ilości dostępnych kanałów.

Przepinaj jeden moduł z sensora
do sensora lub użyj osobnych
modułów dla każdej sondy.
Szeregowe stacje ładujące
dostępne są jako gotowe
zestawy.

Przewodność

Tlen rozpuszczony

Jony

Redoks

Kompatybilne są wszystkie sondy
IDS z gniazdem wtykowym.

Wymienne moduły dla
wielu sond

Wieloparametrowe

Podłącz moduł bezprzewodowy
zamiast kabla do sondy IDS,
potwierdź połączenie - to tyle!

Inteligentny moduł
do miernika

pH

Uwolnij swoją sondę!

Parametry
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Dane techniczne: Moduły bezprzewodowe IDS
Bluetooth LE

Zasięg

Około 10 m w pomieszczeniach ze ściankami działowymi, około 50 m w linii prostej bez przeszkód

Zasilanie

Akumulatory LiPo 230 mAh

Czasy pracy
(tryb ciągły)

Elektrody pH IDS: 60 h

BZT/Respiracja

Transmisja bezprzewodowa

Elektrody redoks IDS: 60 h
Czujniki konduktometryczne IDS: 30 h (przewodność do 1 S/cm)
Sondy tlenu rozpuszczonego IDS: 9 h

IP 54

Kompatybilne sondy

Wszystkie sondy IDS od WTW z gniazdem przyłączeniowym (bez kabla, wariant "-P")

Informacje do zamówień: Moduły bezprzewodowe IDS
Model

Opis

Nr kat.

IDS WLM Kit

Zestaw zawierający moduły bezprzewodowe do miernika i sond (po 1 szt.), ładowarkę USB, zasilacz USB

108144

IDS WLM-S

Moduł bezprzewodowy do sondy IDS

108141

IDS WLM-M

Moduł bezprzewodowy do miernika IDS

108142

WLM Charger

Ładowarka USB na moduły bezprzewodowe, możliwość szeregowego połączenia do 5 ładowarek
na jednym zasilaczu WTW, zasilacz nie jest zawarty w dostawie

108143

NT USB Universal

Uniwersalny zasilacz USB

902872
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Mętność

RGB-LED

Stopień ochrony

Oprogramowanie,
dokumentacja

Sygnalizacja

Fotometria

Sondy mętności: 5 h
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Elektrody pH IDS
Pomiar pH wykazuje szeroki zakres zastosowań, od rutynowych pomiarów w roztworach wodnych po
specjalne zastosowania w przeróżnych mediach, takich jak roztwory mocnych kwasów lub zasad, zawiesiny
lub roztwory bezwodne. Konsystencja próbki może być różna, od płynnej do twardej, a pomiary można
wykonywać w osłoniętym laboratorium lub na świeżym powietrzu w trudnych warunkach. Rozwiązaniem dla
tych wszystkich zmiennych są elektrody IDS.

Elektrody pH do pomiarów w wodzie, ściekach i innych roztworach wodnych
• SenTix® 940(-P)
Wytrzymała elektroda pH z plastikowym trzonkiem, żelowym elektrolitem i diafragmą włóknową,
nie posiada elementów eksploatacyjnych
• SenTix® 945(-P)
Laboratoryjna elektroda pH o zwiększonej czułości, ze szklanym trzonkiem, żelowym elektrolitem
i systemem 3 diafragm ceramicznych, nie posiada elementów eksploatacyjnych
• SenTix® 950(-P)
Wytrzymała elektroda pH z plastikowym trzonkiem, ciekłym elektrolitem z możliwością uzupełniania
i diafragmą ceramiczną
• SenTix® 980(-P)
Precyzyjna, laboratoryjna elektroda pH ze szklanym trzonkiem, ciekłym elektrolitem z możliwością
uzupełniania i diafragmą platynową
• SensoLyt® 900-P
Odporna na ciśnienie elektroda pH
ze szklanym trzonkiem, elektrolitem
polimerowym i diafragmą otworową,
przystosowana do pomiarów
głębinowych

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Od lewej do prawej:
(1) SenTix® 940, (2) SenTix® 940-P, (3) SenTix® 945, (4) SenTix® 945-P, (5) SenTix® 950, (6) SenTix® 950-P, (7) SenTix® 980, (8) SenTix® 980-P,
(9) SensoLyt® 900-P. Modele z gniazdem przyłączeniowym (-P) są przystosowane do modułów bezprzewodowych i wymiennych kabli.
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Elektroda pH do próbek specjalnych (zawiesiny, emulsje, media wysoko i nisko zjonizowane)
• SenTix® HW-T 900(-P)
Precyzyjna, laboratoryjna elektroda pH ze szklanym trzonkiem, ciekłym elektrolitem z możliwością
uzupełniania i regulowaną diafragmą szczelinową

Wieloparametrowe

Parametry
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• SenTix® Sp-T 900(-P)
Nakłuciowa elektroda pH z plastikowym trzonkiem, polimerowym elektrolitem i diafragmą otworową,
przeznaczona do pomiarów penetracyjnych

pH

Elektroda pH do próbek półstałych i lepkich

•

Łatwa zamiana elektrod dzięki
danym kalibracyjnym zapisanym
w sondach

•

Kontrola stanu elektrod dzięki
funkcji QSC

Tlen rozpuszczony

Pewne wartości pomiarowe dzięki
przetwarzaniu sygnałów
bezpośrednio w sondach

BZT/Respiracja

Przewodność

•

Jony

• SenTix® Micro 900(-P)
Elektroda pH ze szklanym trzonkiem o średnicy 5 mm, ciekłym elektrolitem z możliwością uzupełniania
i diafragmą platynową

Redoks

Elektroda pH do małych objętości

(2)
Mętność

(1)

(4)

Fotometria

(3)

(6)

Od lewej do prawej:
(1) SenTix® HW-T 900, (2) SenTix® HW-T 900-P, (3) SenTix® Sp-T 900, (4) SenTix® Sp-T 900-P, (5) SenTix® Micro 900, (6) SenTix® Micro 900-P
Modele z gniazdem przyłączeniowym (-P) są przystosowane do modułów bezprzewodowych i wymiennych kabli.
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Oprogramowanie,
dokumentacja

(5)
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Dane techniczne i informacje do zamówień:
Elektrody pH IDS bez elementów eksploatacyjnych i z elektrolitem żelowym
SenTix® 940

SenTix® 940-3

SenTix® 940-P

SenTix® 945

Nr kat.

103740

103741

103760

103743

SenTix® 945-P
103764

Zakres pomiarowy pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

0 ...14 pH

Zakres temperatury

0 ... + 80 °C

0 ... + 80 °C

0 ... + 80 °C

0 ... + 80 °C

0 ... + 80 °C

Elektrolit odniesienia

żel

żel

żel

żel

żel

Kształt membrany

cylindryczna

cylindryczna

sferyczna

sferyczna

cylindryczna

Diafragma

włókno

włókno

włókno

3x ceramiczna

3x ceramiczna

Materiał trzonka

PPE/PS

PPE/PS

PPE/PS

szkło

szkło

Długość trzonka

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Średnica trzonka

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

Długość kabla

1,5 m

3m

1,5 ... 100 m,
bezprzewodowo

1,5 m

1,5 ... 100 m,
bezprzewodowo

Precyzyjne elektrody pH IDS z wymiennym elektrolitem 3 mol/l KCl
SenTix® 950

30

SenTix® 950-P

SenTix® 980

SenTix® 980-P

Nr kat.

103750

103761

103780

103762

Zakres pomiarowy pH

0… 14 pH

0… 14 pH

0…14 pH

0…14 pH

Zakres temperatury

0 …80 °C

0 …80 °C

0 ... + 100 °C

0 ... + 100 °C

Elektrolit odniesienia

KCl 3 mol/l bez Ag+

KCl 3 mol/l bez Ag+

KCl 3 mol/l bez Ag+

KCl 3 mol/l bez Ag+

Kształt membrany

cylindryczna

cylindryczna

stożkowa

stożkowa

Diafragma

ceramiczna

ceramiczna

włókno platynowe

włókno platynowe

Materiał trzonka

PPE/PS

PPE/PS

szkło

szkło

Długość trzonka

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Średnica trzonka

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

Długość kabla

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 ... 100 m,
bezprzewodowo
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SensoLyt® 900-P

103765

103748

Zakres pomiarowy pH

0…14 pH

0…14 pH

0…12 pH

Zakres temperatury

0 ... + 100 °C

0 ... + 100 °C

0 … 60 °C

Elektrolit odniesienia

KCl 3 mol/l bez Ag+

KCl 3 mol/l bez Ag+

polimer

Kształt membrany

cylindryczna

cylindryczna

cylindryczna

Diafragma

włókno platynowe

włókno platynowe

otworowa

Materiał trzonka

szkło

szkło

szkło

Długość trzonka

65/130 mm

65/130 mm

120 mm

Średnica trzonka

12/5 mm

12/5 mm

12 mm

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

1,5 m

1,5 ... 100 m,
bezprzewodowo

1,5 ... 100 m,
bezprzewodowo

SenTix® HW-T 900

SenTix® HW-T 900-P

SenTix® SP-T 900

Redoks

Długość kabla

pH

103751

SenTix® SP-T 900-P

Nr kat.

103753

103767

103752

103766

Zakres pomiarowy pH

0…14 pH

0…14 pH

2…13 pH

2…13 pH
0 ... + 80 °C

Zakres temperatury

0 ... + 60 °C

0 ... + 60 °C

0 ... + 80 °C

Elektrolit odniesienia

KCl 3 mol/l bez Ag+

KCl 3 mol/l bez Ag+

polimer

polimer

Kształt membrany

cylindryczna

cylindryczna

zaostrzona

zaostrzona

Diafragma

szczelinowa

szczelinowa

otworowa

otworowa

Materiał trzonka

szkło

szkło

szkło + PPE/PS

szkło + PPE/PS

Długość trzonka

170 mm

170 mm

65/25 mm

65/25 mm

Jony

SenTix® Micro 900-P

Nr kat.

Tlen rozpuszczony

SenTix® Micro 900

Wieloparametrowe

Specjalne elektrody pH IDS

12 mm

12 mm

15/5mm

15/5mm

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

Długość kabla

1,5 m

1,5 ... 100 m,
bezprzewodowo

1,5 m

1,5 ... 100 m,
bezprzewodowo
Przewodność

Średnica trzonka
Czujnik temperatury

Dokładność elektroniki elektrod IDS:
±0,004 pH
± 0,2 mV

BZT/Respiracja

Adapter do analogowych elektrod pH

Mętność

Fotometria

Adapter do analogowych elektrod z gniazdami typu S7
pozwala na używanie ich wszystkich z każdym miernikiem IDS.

Oprogramowanie,
dokumentacja

ADA S7/IDS
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Elektrody redoks IDS
Istnieją dwa rodzaje elektrod redoks IDS: przeznaczonych do standardowych
aplikacji laboratoryjnych oraz do prowadzenia pomiarów w terenie.
•

Pewne wartości pomiarowe dzięki przetwarzaniu
sygnałów bezpośrednio w sondach

•

Zintegrowany czujnik temperatury NTC 30 kΩ
do precyzyjnej dokumentacji wyników

•

Najlepsze możliwe wsparcie dla systemu GLP
poprzez dokumentację danych sondy

Uniwersalna, platynowa
elektroda redoks do
zastosowań laboratoryjnych

Odporna na ciśnienie,
platynowa elektroda redoks
do pomiarów głębinowych

• SenTix® ORP-T 900(-P)

• SensoLyt® ORP 900-P

Dane techniczne i informacje do zamówień: Elektrody redoks IDS
SenTix® ORP-T 900

SenTix® ORP-T 900-P

SensoLyt® ORP 900-P

Nr kat.

103791

103763

103749

Zakres pomiarowy

-1250,0 ... +1250,0 mV

-1250,0 ... +1250,0 mV

-1250,0 ... +1250,0 mV

Temperatura pracy

0 … 100 °C

0 … 100 °C

- 5 … 100 °C

Elektrolit odniesienia

KCl 3 mol/l

KCl 3 mol/l

polimer

Elektroda

platynowa

platynowa

platynowa

Kształt elektrody

dysk Ø4 mm

dysk Ø4 mm

pierścień

Diafragma

ceramiczna

ceramiczna

otworowa

Meteriał trzonka

szkło

szkło

szkło

Długość trzonka (±2 mm)

120 mm

120 mm

120 mm

Średnica trzonka (±0,5 mm)

12 mm

12 mm

12 mm

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

1,5 m

1,5 ... 100 m,
bezprzewodowo

1,5 ... 100 m, bezprzewodowo,
odporność na ciśnienie do 10 bar

Długość kabla

Dokładność elektroniki elektrod IDS: ± 0,2 mV
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Wieloparametrowe

Optyczne sondy tlenowe IDS
Pomiar tlenu rozpuszczonego zgodny z najnowszymi standardami

•

Bez wymaganego minimalnego przepływu; ze skośną membraną

•

Skalibrowana fabrycznie główka z własnym chipem danych

Redoks

Oszczędność czasu i pieniędzy - niskie koszty eksploatacyjne
i wysoka czułość (t99 < 60s)

Jony

•

pH

Najnowocześniejszy pomiar tlenu rozpuszczonego: bez chemikaliów, bez
elektrolitów, zamiast tego główka ze specjalnym, czułym na tlen, barwnikiem. Pomiar
bez nakładów eksploatacyjnych, szybki, precyzyjny i zgodny z normą DIN ISO 17289:
2014-12, jako standardowa metoda pomiarowa tlenu rozpuszczonego.

Tlen rozpuszczony

Precyzyjna, niewymagająca przepływu, optyczna sonda
tlenowa IDS do pomiarów terenowych i laboratoryjnych

BZT/Respiracja

Przewodność

• FDO® 925(-P)

FDO® 925-3

FDO® 925-P

201300

201301

201306

Metoda

optyczna

optyczna

optyczna

Czas odpowiedzi T99 (20 °C)

< 60 s

< 60 s

< 60 s

Zakres pomiarowy (stężenie)

0,00 … 20,00 mg/l ± 0,5 % wartości

0,00 … 20,00 mg/l ± 0,5 % wartości

0,00 … 20,00 mg/l ± 0,5 % wartości

Zakres pomiarowy (nasycenie)

0,0 … 200,0 % ± 0,5 % wartości

0,0 … 200,0 % ± 0,5 % wartości

0,0 … 200,0 % ± 0,5 % wartości

Zakres pomiarowy (ciśn. parcjalne)

0,0 … 400 hPa ± 0,5 % wartości

0,0 … 400 hPa ± 0,5 % wartości

0,0 … 400 hPa ± 0,5 % wartości

Temperatura

0 … 50,0 °C ± 0,2 °C

0 … 50,0 °C ± 0,2 °C

0 … 50,0 °C ± 0,2 °C

Kształt membrany

ścięta

ścięta

ścięta

Materiał trzonka

POM, stal nierdzewna

POM, stal nierdzewna

POM, stal nierdzewna

Długość trzonka

140 mm

140 mm

140 mm

Średnica trzonka

15,3 mm

15,3 mm

15,3 mm

Długość kabla

1,5 m

3m

1,5 ... 100 m, bezprzewodowo,
odporność na ciśnienie do 10 bar
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Oprogramowanie,
dokumentacja

FDO® 925
Nr kat.

Mętność

Fotometria

Dane techniczne i informacje do zamówień: Sondy tlenowe IDS
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Czujniki konduktometryczne IDS
Dwa ważne parametry wpływają na pomiary przewodności: stała czujnika i
kompensacja temperatury. Oba muszą być określone ręcznie, gdy używane są różne
czujniki i mierniki analogowe. Dzięki czujnikom konduktometrycznym IDS dane te są
przesyłane automatycznie - wyraźna zaleta w niezawodności pomiarów!
•

Sprawdzona technologia 2- i 4-elektrodowa

•

Najłatwiejsza obsługa, solidna konstrukcja

•

Szeroki zakres zastosowań od wód ultraczystych
po wysoce skoncentrowane roztwory

Grafitowe czujniki IDS do
zastosowań uniwersalnych

Grafitowe czujniki IDS do
zastosowań specjalnych

2-elektrodowe czujniki do
wód ultraczystych

• TetraCon® 925(-P )

• TetraCon® 925/C

• LR 925/01(-P)

Uniwersalny czujnik
konduktometryczny do
pomiarów terenowych
i laboratoryjnych

Zmodyfikowana obudowa
z odpornego na kwasy
tworzywa PEEK

2-elektrodowy czujnik do
pomiarów w mediach
o przewodności do 200 µS/cm

• TetraCon® 925/LV(-P)
Czujnik przystosowany
do małych objętości
i lepkich próbek

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)
(6)

Od lewej do prawej:
(1) TetraCon® 925, (2) TetraCon® 925-P, (3) TetraCon® 925/C, (4) TetraCon® 925/LV, (5) TetraCon® 925/LV-P, (6) LR 925/01, (7) LR 925/01-P
Modele z gniazdem przyłączeniowym (-P) są przystosowane do modułów bezprzewodowych i wymiennych kabli.

34

WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5 · 54-440 Wrocław · Tel.: +48 71 353 92 13 · Fax: +48 71 353 92 15 · info@wtw.pl

www.WTW.pl

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Pomiary wieloparametrowe > Czujniki konduktometryczne IDS

Wieloparametrowe

Dane techniczne i informacje do zamówień:
Czujniki konduktometryczne IDS do zastosowań uniwersalnych:
TetraCon® 925-3

TetraCon® 925-P

301710

301711

301716

Rodzaj

4-elektrodowy

4-elektrodowy

4-elektrodowy

Materiał elektrod

grafit

grafit

grafit

Materiał trzonka

epoksyd

epoksyd

epoksyd

Długość trzonka

120 mm

120 mm

120 mm

Stała czujnika

0,475 cm-1

0,475 cm-1

0,475 cm-1

Średnica

15,3 mm

15,3 mm

15,3 mm

Zakres pomiarowy

1 µS/cm ... 2000 mS/cm

1 µS/cm ... 2000 mS/cm

1 µS/cm ... 2000 mS/cm

Zakres temperatury

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

Min. głębokość zanurzenia

36 mm

36 mm

36 mm

Długość kabla

1,5 m*

3m

1,5 ... 100 m, bezprzewodowo,
odporność na ciśnienie do 10 bar

Redoks

pH

TetraCon® 925
Numer katalogowy

Jony

Czujniki konduktometryczne IDS do zastosowań specjalnych:
TetraCon® 925/LV

TetraCon® 925/LV-P

301721

301718

301719

Rodzaj

4-elektrodowy

4-elektrodowy

4-elektrodowy

Materiał elektrod

grafit

grafit

grafit

Materiał trzonka

epoksyd

epoksyd

epoksyd

Długość trzonka

120 mm

120 mm

120 mm

Stała czujnika

0,475 cm-1

0,469 cm-1

0,469 cm-1

Średnica

15,3 mm

15,3 mm

15,3 mm

Zakres pomiarowy

1 µS/cm ... 2000 mS/cm

1 µS/cm ... 2000 mS/cm

1 µS/cm ... 2000 mS/cm

Zakres temperatury

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

0 ... 100 °C

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

Min. głębokość zanurzenia

36 mm

16 mm

16 mm

Długość kabla

1,5 m

1,5 m

1,5 ... 100 m, bezprzewodowo,
odporność na ciśnienie do 10 bar

301722

Rodzaj

2-elektrodowy

2-elektrodowy

Materiał elektrod

stal nierdzewna V4A

stal nierdzewna V4A

Naczynie przepływowe

tak, szklane

tak, szklane

Materiał trzonka

stal nierdzewna V4A

stal nierdzewna V4A

Długość trzonka

120 mm

120 mm

cm-1

0,1 cm-1

Stała czujnika

0,1

Średnieca

12 mm

12 mm

Zakres pomiarowy

0,01 ... 200 µS/cm

0,01 ... 200 µS/cm

Zakres temperatury

0…100 °C

0…100 °C

Czujnik temperatury

NTC 30 kΩ

NTC 30 kΩ

Objętość naczynia przepływowego

17 ml (bez czujnika)

17 ml (bez czujnika)

Min. głębokość zanurzenia

30 mm

30 mm

Długość kabla

1,5 m

1,5 ... 100 m, bezprzewodowo
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BZT/Respiracja
Mętność

LR 925/01-P

301720

Oprogramowanie,
dokumentacja

LR 925/01
Numer katalogowy

Fotometria

Czujniki konduktometryczne IDS do wód ultraczystych:

Przewodność

Tlen rozpuszczony

TetraCon® 925/C
Numer katalogowy

www.WTW.pl
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Sonda mętności IDS
VisoTurb® 900-P jest sondą do bezpośredniego pomiaru
mętności w świetle podczerwonym, przeznaczoną do aplikacji
laboratoryjnych i terenowych. Obszar zastosowań obejmuje
pomiary w wodach powierzchniowych i gruntowych, podczas
testów pompowni, w przemyśle spożywczym i przy produkcji
napojów, wszędze tam, gdzie wymaga się szybkich
i nieskomplikowanych pomiarów mętności.
Z metodą pomiaru w promieniowaniu podczerwonym,
rozproszonym pod kątem 90°, sonda VisoTurb® 900-P spełnia
wymogi normy DIN ISO 27027.
•

Poręczna sonda mętności w tytanowej obudowie

•

Prosta, 2- lub 3-punktowa kalibracja

•

Kompatybilna z armaturami głębinowymi MPP-IDS

Dane techniczne i informacje do zamówień:
Sonda mętności IDS
VisoTurb® 900-P

36

Nr katalogowy

600700

Parametr

FNU lub NTU

Temperatura pracy

-5 ... 50 °C

Zakres pomiarowy

0 ... 4000 FNU

Dokładność

0 ... 999 FNU: 0,3 FNU lub ±2 %,
(zależnie co wyższe)
1000 ... 4000 FNU: ± 5 % mierzonej wartości

Długość fali emitowanego światła

860 nm ± 15 nm

Kąt pomiaru

90°

Odporność na ciśnienie (IP 68)

10 bar

Połączenie

kabel 1,5 … 100 m, bezprzewodowo

VisoTurb® 900-P

WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.
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Sonda mętności
do sond
IDSIDSPomiary wieloparametrowe

Wieloparametrowe

Akcesoria do sond IDS
Ochrona sond IDS
Pomiary w terenie wymagają wytrzymałych mierników i sond. Z tego powodu
oferujemy również akcesoria, które zwiększą ochronę Twoich urządzeń.

pH

Wyposażenie ochronne pomaga zapobiegać uszkodzeniom sond podczas
pomiarów w ciężkich warunkach, jak np. w wodach powodziowych, otworach
wiertniczych, rzekach i kanałach niosących ciała stałe, a także w różnego
rodzaju zbiornikach.

Redoks

Zakres akcesoriów obejmuje plastikowe kosze ochronne dla laboratoryjnych
elektrod pH, umożliwiające użycie ich w terenie, a także solidne obudowy ze
stali nierdzewnej, które jednocześnie spełniają rolę balastu.

Jony

A pHLab/K:
• Ochrona precyzyjnych elektrod pH ze szklanymi trzonkami o dł. 120 mm
• Znacznie obniża ryzyko stłuczenia podczas pomiarów w terenie

Tlen rozpuszczony

A 925/K, A 925/K-P i A 925/S-P:
• Ochrona w najcięższych warunkach dla sond IDS, przeznaczonych do
pomiarów pod ciśnieniem (w pełnym zanurzeniu)
• Wersje dedykowane dla sond IDS z kablami stałymi lub z gniazdami
przyłączeniowymi
Pomiary przepływowe w terenie

D 3Sen na statywie

Mętność

Informacje do zamówień: Akcesoria dla sond IDS
Model

Opis

Nr kat.

A 925-P/K

Kosz ochronny dla sond IDS z gniazdami przyłączeniowymi, materiał: plastik

903839

A 925-P/S

Kosz ochronny dla sond IDS z gniazdami przyłączeniowymi, materiał: stal nierdzewna

903840

A pHLab/K

Kosz ochronny dla elektrod pH/redoks z trzonkami o długości 120 mm

903841

D 3Sen

Naczynie przepływowe na statywie na maksymalnie 3 sondy (także IDS)

903842

Pozostałe akcesoria dostępne na zapytanie.

WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5 · 54-440 Wrocław · Tel.: +48 71 353 92 13 · Fax: +48 71 353 92 15 · info@wtw.pl

www.WTW.pl

Oprogramowanie,
dokumentacja

D 3Sen do montażu na słupku

Fotometria

BZT/Respiracja

Przewodność

Naczynie przepływowe z możliwością
jednoczesnego oznaczania do trzech parametrów
jest szczególnie przydatne przy pomiarach wód
gruntowych. Pomiary pompowe w terenie stają się
łatwiejsze dzięki statywowi, który można łatwo
rozstawić na nierównym podłożu. Przyłącza
hydrauliczne zaprojektowano dla standardowych
węży ogrodowych 19 mm (3/4").
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Armatura głębinowa MPP 930 IDS

•

Jednoczesny pomiar do 3 wybranych parametrów
głównych (pH, redoks, tlen, przewodność, mętność),
a także głębokości i temperatury

•

Pomiar głębokości przy pomocy czujnika
barometrycznego dla uzyskania dokładnych wskazań

•

Pomiary profilowe bez splątanych kabli - specjalna
szpula kablowa ze stykami ślizgowymi

MPP 930-pH/FDO®/Cond-Kit

Wieloparametrowa armatura do równoczesnego pomiaru
maksymalnie trzech z następujących parametrów: tlen
rozpuszczony (optycznie), pH, potencjał redoks, przewodność
i mętność. Zintegrowany czujnik ciśnienia umożliwia odczyt
głębokości. Każda sonda posiada własny czujnik temperatury.
Typowe zastosowania to limnologiczne pomiary profilowe oraz
inne aplikacje wymagające prowadzenia oznaczeń na
głębokościach do 100 m.
Do pomiarów wymagany jest miernik Multi 3630 IDS.
Armatura dostępna jest w formie gotowego zestawu
z sondami.
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Szpula ze stykami ślizgowymi

Dzięki czujnikowi ciśnienia
z kompensacją temperatury,
możliwy jest precyzyjny odczyt
aktualnej głębokości prowadzenia
pomiaru, bezpośrednio na
wyświetlaczu miernika.

Bez skręcania. Jedno kliknięcie
i połączenie z MPP zamknięte
jest w sposób odporny na
ciśnienie i rozerwanie oraz
bezpieczny dla danych.
Z cienkimi i wytrzymałymi
kablami o różnych długościach.

Nawijaj kabel i równocześnie
prowadź odczyty na mierniku:
jest to możliwe dzięki specjalnej
konstrukcji szpuli,
wykorzystującej styki ślizgowe.
Szpula dostępna jest opcjonalnie
dla wszystkich kabli do 100 m.

pH

Nowoczesny system
przyłączeniowy

BZT/Respiracja

Przewodność

Tlen rozpuszczony

Jony

Redoks

Pomiary profili głębinowych
z IDS

Wieloparametrowe

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Pomiary wieloparametrowe >>Armatura
Depth sonde
głębinowa
MPP 930
MPP
IDS
930 IDSPomiary wieloparametrowe

Dane techniczne: Armatura głębinowa IDS

70 mm

Waga

3,0 kg

Zakres pomiaru głębokości

0,50 ... 100 m

Rozdzielczość

0,05 m

Dokładność

± 0,25 m przy 100 m

Ilość gniazd przyłączeniowych dla sond

3

Mętność

500 mm

Średnica

Informacje do zamówień: Armatura głębinowa IDS
Model

Opis

Nr kat.

MPP 930-pH/FDO®/
Cond-Kit

Cyfrowa, wieloparametrowa, głębinowa głowica pomiarowa do miernika Multi 3630 IDS. Zestaw zawiera:
terenową walizkę transportową z wyposażeniem, a także odporne na ciśnienie: elektrodę pH, optyczną
sondę tlenową oraz czujnik konduktometryczny.

401206

Wyposażenie dodatkowe dostępne jest na zapytanie.
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Oprogramowanie,
dokumentacja

Długość

Fotometria

MPP 930 IDS

39

urządzenia lab & teren > Parametr > Pomiary wieloparametrowe > inoLab® Multi IDS > Cyfrowe mierniki laboratoryjne inoLab® Multi IDS

Cyfrowe mierniki laboratoryjne inoLab® Multi IDS
inoLab® Multi 9630, 9620 IDS: Bezpieczne pomiary

•

Trzy lub dwa uniwersalne kanały
pomiarowe

•

Rozpoznawanie sond cyfrowych

•

Przystosowany do modułów
bezprzewodowych IDS

3

lata
gwarancji

IP 43

inoLab® Multi 9630

Urządzenia inoLab® Multi 9630 IDS oraz inoLab® Multi 9620 IDS są nowymi, wspierającymi technologię
bezprzewodową, wysokowydajnymi, trzy- i dwukanałowymi miernikami laboratoryjnymi ze szklanymi,
kolorowymi wyświetlaczami graficznymi, masywnymi obudowami z odlewu cynku i wysokiej jakości
klawiaturami antybakteryjnymi. Z tymi wielokanałowymi urządzeniami można mierzyć i dokumentować
kilka parametrów jednocześnie.
Oprogramowanie MultiLab® user pozwala na przydzielanie użytkownikom indywiduwalnych profili
o różnym poziomie autoryzacji.
Bezpieczeństwo pomiarów
• Cyfrowa transmisja sygnału eliminuje zakłócenia, bezpiecznie przydziela dane kalibracyjne,
przekazuje dane podłączonych sond
• Inteligentna ocena stanu (QSC) dostarcza precyzyjnych informacji o aktualnej kondycji elektrody
i dzięki temu zwiększa bezpieczeństwo pracy
• Bezpieczne połączenie bezprzewodowe dzięki sparowaniu konkretnej sondy i miernika
Dokumentacja zgodna z GLP/AQA
• Automatyczne, cyfrowe przesyłanie wszystkich danych z sond w celu zapewnienia pełnej
identyfikowalności mierzonych wartości
• Zarządzanie użytkownikami, pozwalające przydzielić im odpowiedni poziom dostępu oraz bezpiecznie
przypisać wyniki pomiarów do konkretnych próbek
• Wyjście danych do PC, pamięci USB lub bezpośrednio na drukarkę
• Pomiary jonoselektywne z dedykowanymi metodami inkrementacyjnymi
Elastyczny i wysokowydajny
•
•
•
•
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Dopuszcza każdą kombinację parametrów
Podświetlany wyświetlacz graficzny z funkcjami CMC, QSC i wskaźnikiem kanału
	Adapter dla analogowych elektrod pH/redoks/jonoselektywnych
Pamięć na 10 000 pełnych zestawów danych
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Jeden uniwersalny kanał pomiarowy

•

Rozpoznawanie sond cyfrowych

•

Przystosowany do modułów
bezprzewodowych IDS
lata
gwarancji

IP 43
Redoks

3

pH

•

Wieloparametrowe

inoLab® Multi 9310 IDS: Bezpieczne pomiary

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Pomiary wieloparametrowe > inoLab® Multi IDS > Cyfrowe mierniki laboratoryjne inoLab® Multi IDS

inoLab® Multi 9630

Tlen rozpuszczony

Jony

Miernik inoLab® Multi 9310 z jednym cyfrowym kanałem
pomiarowym jest znakomitym urządzeniem wprowadzającym
w świat cyfrowych pomiarów sondami IDS.
Technologia IDS pozwala na zoptymalizowane pomiary
i wydajną dokumentację w najprostszy sposób.
Urządzenie inoLab® Multi 9310 IDS jest kompatybilne
z modułami bezprzewodowymi IDS.

Przewodność

Dokumentacja zgodna z GLP/AQA

Oprogramowanie,
dokumentacja

Mętność

Fotometria

BZT/Respiracja

• Automatyczne, cyfrowe przesyłanie
wszystkich danych z sond w celu
zapewnienia pełnej identyfikowalności mierzonych wartości.
• Zarządzanie prawami dostępu
do bezpiecznego przypisywania
użytkowników do wyników
pomiarów.
• Przesyłanie wszystkich danych
w formacie *.csv przez interfejs USB
do PC; jeśli wymagane, przesyłanie
danych bezpośrednio do arkusza
Excel (oprogramowanie MultiLab®
Importer).
• Możliwy odczyt bezpośrednio
w mierniku lub na zintegrowanej
drukarce (opcjonalnie).
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Dane techniczne: Cyfrowe wieloparametrowe mierniki laboratoryjne
inoLab® Multi 9630 IDS
Parametr

inoLab® Multi 9620 IDS

inoLab® Multi 9310 IDS

pH, mV, O2 (stężenie, nasycenie, ciśnienie parcjalne), przewodność (opór właściwy, zasolenie, TDS) , temperatura,
mętność

Cyfrowe sondy IDS

●

●

●

Kanały pomiarowe

3

2

1

Analogowe elektrody pH,
redoks i jonoselektywne

ADA 94 pH/IDS

ADA 94 pH/IDS

ADA S7/IDS (opcjonalnie; bez
pomiarów jonoselektywnych)

Kompensacja temperatury

wszystkie poza redoks

wszystkie poza redoks

wszystkie poza redoks

Ilość punktów kalibracji:
Pomiar pH
Pomiar jonoselektywny
Pomiar tlenu rozpuszczonego
Pomiar przewodności
Pomiar mętności

1–5
2–7 (wymagany adapter)
1
1
1-3

1–5
2–7 (wymagany adapter)
1
1
1-3

1–5
–
1
1
1-3

Timer kalibracji

1 – 999 dni

1 – 999 dni

1 – 999 dni

Pojemność pamięci

zapis ręczny: 500 zestawów danych
automatycznie: 10000 zest. danych

zapis ręczny: 500 zestawów danych
automatycznie: 10000 zest. danych

zapis ręczny: 500 zestawów danych
automatycznie: 4500 zest. danych

Rejestrator/logger

●

●

●

Interfejs

USB-A, Mini USB-B

USB-A, Mini USB-B

Mini USB-B

Wsparcie GLP/AQA

●

●

●

Wyświetlacz

kolorowy, graficzny

kolorowy, graficzny

czarno-biały, graficzny

Opcja z drukarką

zewnętrzna

zewnętrzna

zintegrowana

Inne

klawiatura antybakteryjna,
QSC, CMC

klawiatura antybakteryjna,
QSC, CMC

QSC, CMC

Zasilanie

zasilacz uniwersalny

zasilacz uniwersalny

zasilacz uniwersalny, baterie
(4 x 1,5 V AA)

Informacje do zamówień: Cyfrowe wieloparametrowe mierniki laboratoryjne
Model

Opis

Nr kat.

inoLab® Multi 9310 SET C

Cyfrowy, wieloparametrowy, jednokanałowy miernik laboratoryjny,
zgodny z systemem bezprzewodowym, w zestawie z elektrodą pH-metryczną SenTix® 940,
czujnikiem konduktometrycznym TetraCon® 925 oraz wyposażeniem dodatkowym.

1FD35C

inoLab® Multi 9620 SET C

Profesjonalny, cyfrowy, wieloparametrowy, dwukanałowy miernik laboratoryjny,
zgodny z systemem bezprzewodowym, w zestawie z elektrodą pH-metryczną SenTix® 980,
czujnikiem konduktometrycznym TetraCon® 925 oraz wyposażeniem dodatkowym.

1FD56C

inoLab® Multi 9630 SET K

Profesjonalny, cyfrowy, wieloparametrowy, trzykanałowy miernik laboratoryjny,
zgodny z systemem bezprzewodowym, w zestawie z elektrodą pH-metryczną SenTix® 980,
optyczną sondą tlenową FDO® 925, czujnikiem konduktometrycznym TetraCon® 925 oraz
wyposażeniem dodatkowym.

1FD57K

Inne zestawy i konfiguracje dostępne są na zapytanie.

Analogowe mierniki laboratoryjne inoLab®
inoLab® pH/ION 7320 – niezawodny pomiar
stężenia jonów z dokumentacją
Miernik inoLab® pH/ION 7320 doskonale nadaje się do precyzyjnego
pomiaru z automatyczną dokumentacją zgodną z GLP/AQA
w laboratoriach jakości wszystkich branż.
Opcjonalnie dostępny również z zainstalowaną drukarką.
patrz str. 78
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inoLab® pH/ION 7320P
(ze zintegrowaną drukarką)
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Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Pomiary wieloparametrowe > MultiLine®
inoLab® Multi
IDSIDS
> Cyfrowe
> Cyfrowe
mierniki
mierniki
terenowe
terenowe
MultiLine®
MultiLine®
IDSIDS

Wieloparametrowe

Cyfrowe mierniki terenowe MultiLine® IDS
MultiLine® IDS
lata
gwarancji

IP 67

Jony

Redoks

pH

3

Wszystkie terenowe mierniki IDS są dostępne w gotowych zestawach walizkowych
wraz z sondami i wyposażeniem.
Tlen rozpuszczony

Wytrzymałe i przystosowane do pracy
w terenie, mierniki MultiLine® IDS są
wodoodporne i pyłoszczelne (IP 67).
Posiadają silikonową klawiaturę,
wykonaną z jednego odlewu, którą
można łatwo umyć w strumieniu wody.
Oferując pełną dokumentację danych
miernika i sond, spełniają wymogi GLP,
a z wykorzystaniem aplikacji MultiLab®
user, pozwalają na zarządzanie
użytkownikami. Wsparcie dla łączności
bezprzewodowej pozwala ponadto
oszczędzić miejsce i zapewnić pełną
swobodę ruchów.

Multi 3620 IDS

Multi 3510 IDS

pH, mV
O2 (stężenie, nasycenie, ciśnienie
parcjalne)
przewodność (opór właściwy,
zasolenie, TDS)
temperatura
mętność
głębokość*

pH, mV
O2 (stężenie, nasycenie, ciśnienie
parcjalne)
przewodność (opór właściwy,
zasolenie, TDS)
temperatura
mętność

pH, mV
O2 (stężenie, nasycenie, ciśnienie
parcjalne)
przewodność (opór właściwy,
zasolenie, TDS)
temperatura
mętność

Cyfrowe sondy IDS

●

●

●

Kanały pomiarowe

3

2

1

Pojemność pamięci

zapis ręczny: 500 zestawów danych
automatycznie: 10000 zest. danych

zapis ręczny: 500 zestawów danych
automatycznie: 10000 zest. danych

zapis ręczny: 500 zestawów danych
automatycznie: 4500 zest. danych

Rejestrator/logger

ręczny, czasowy

ręczny, czasowy

ręczny, czasowy

Interfejs

USB-A, Mini USB-B

USB-A, Mini USB-B

Mini USB-B

Wyświetlacz

kolorowy, graficzny

kolorowy, graficzny

czarno-biały, graficzny

Zasilanie

zasilacz z funkcją ładowarki,
4 akumulatory NiMH (AA), USB

zasilacz z funkcją ładowarki,
4 akumulatory NiMH (AA), USB

4 baterie alkaliczne (AA),
USB

Stopień ochrony

IP 67

IP 67

IP 67

* z MPP 930 IDS
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BZT/Respiracja

Multi 3630 IDS

Parametr

Fotometria

MultiLine®

Mętność

Dane techniczne: Cyfrowe, wieloparametrowe mierniki terenowe

Oprogramowanie,
dokumentacja

Dwa wodoodporne gniazda USB do podłączania przenośnych pamięci,
wybranych drukarek oraz do komunikacji z komputerem za pomocą
oprogramowania MultiLab® Importer (dla Multi 3630/3620 IDS).

Przewodność

Nowoczesna komunikacja
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urządzenia lab & teren > Parametr > Pomiary wieloparametrowe > MultiLine®
inoLab® Multi
IDSIDS
> Cyfrowe
> Cyfrowe
mierniki
mierniki
terenowe
terenowe
MultiLine®
MultiLine®
IDSIDS

Multi 3630 IDS: Wszechstronny miernik pH, potencjału redoks,
przewodności, tlenu rozpuszczonego i mętności

•

Bezbłędny pomiar dzięki galwanicznej separacji wejść

•

Jednoczesny pomiar i prezentacja trzech parametrów
na wyraźnym kolorowym wyświetlaczu graficznym

•

Przystosowany do pracy z armaturą głębinową
MPP IDS

MultiLine® Multi 3630 IDS

Multi 3630 IDS z trzema uniwersalnymi kanałami pomiarowymi obsłuży wszystkie sondy WTW IDS:
elektrody pH-metryczne i redoks, sondy tlenowe, czujniki konduktometryczne i sondy mętności,
łączone przy pomocy kabla, jak i bezprzewodowo.

Niezawodne pomiary
• Dowolna kombinacja tych samych i różnych parametrów
• Kable do 100 m dla wszystkich parametrów
• Podświetlany, kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcjami CMC, QSC
oraz wskaźnikiem kanału pomiarowego
• Bezpieczne połączenie bezprzewodowe pomiędzy sondą i miernikiem

Dokumentacja zgodna z GLP/AQA
• Automatyczne rejestrowanie wszystkich danych sond w celu zapewnienia pełnej
identyfikowalności mierzonych wartości
• Aktywne zarządzanie użytkownikami w celu zapewnienia kontroli nad personelem
oraz spójności wyników i próbek
Elastyczny i wysokowydajny
• Cyfrowy transfer sygnału eliminuje zakłócenia, umożliwia przesyłanie informacji
o konkretnej sondzie oraz przypisanych do niej danych kalibracyjnych
• Inteligentna ocena stanu (QSC) dostarcza precyzyjnych informacji o aktualnej
kondycji elektrody i dzięki temu zwiększa bezpieczeństwo pracy
• Pamięć na 10 000 pełnych zestawów danych
• Wyjście danych do PC, pamięci USB lub bezpośrednio na drukarkę
• Adapter umożliwiający podłączanie analogowych elektrod pH/redoks
• Możliwość podłączenia wieloparametrowej armatury głębinowej MPP IDS
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Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Pomiary wieloparametrowe > MultiLine®
inoLab® Multi
IDSIDS
> Cyfrowe
> Cyfrowe
mierniki
mierniki
terenowe
terenowe
MultiLine®
MultiLine®
IDSIDS

Bezbłędny pomiar dzięki galwanicznej separacji wejść

•

Jednoczesny pomiar i prezentacja dwóch parametrów
na wyraźnym kolorowym wyświetlaczu graficznym

•

Łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu interfejsowi
opartemu na menu
Redoks

•

pH

Wieloparametrowe

Multi 3620 IDS: Równoległy pomiar dwóch parametrów

Tlen rozpuszczony

Jony

MultiLine® Multi 3620 IDS

Niezawodne pomiary

BZT/Respiracja

Przewodność

• Dowolna kombinacja tych samych i różnych parametrów
• Kable do 100 m dla wszystkich parametrów
• Podświetlany, kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcjami CMC, QSC
oraz wskaźnikiem kanału pomiarowego
• Bezpieczne połączenie bezprzewodowe pomiędzy sondą i miernikiem

Dokumentacja zgodna z GLP/AQA

Fotometria

• Automatyczne rejestrowanie wszystkich danych sond w celu zapewnienia pełnej
identyfikowalności mierzonych wartości
• Aktywne zarządzanie użytkownikami w celu zapewnienia kontroli nad personelem
oraz spójności wyników i próbek
Elastyczny i wysokowydajny
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Oprogramowanie,
dokumentacja

Mętność

• Cyfrowy transfer sygnału eliminuje zakłócenia, umożliwia przesyłanie informacji
o konkretnej sondzie oraz przypisanych do niej danych kalibracyjnych
• Inteligentna ocena stanu (QSC) dostarcza precyzyjnych informacji o aktualnej
kondycji elektrody i dzięki temu zwiększa bezpieczeństwo pracy
• Pamięć na 10 000 pełnych zestawów danych
• Wyjście danych do PC, pamięci USB lub bezpośrednio na drukarkę
• Adapter umożliwiający podłączanie analogowych elektrod pH/redoks

www.WTW.pl
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urządzenia lab & teren > Parametr > Pomiary wieloparametrowe > MultiLine®
inoLab® Multi
IDSIDS
> Cyfrowe
> Cyfrowe
mierniki
mierniki
terenowe
terenowe
MultiLine®
MultiLine®
IDSIDS

Multi 3510 IDS: Uproszczony pomiar wieloparametrowy

•

Sekwencyjny pomiar wieloparametrowy

•

Pamięć na 4500 automatycznie i 500 ręcznie
zapisanych zestawów danych pomiarowych

•

Wytrzymały i niezawodny w terenie

•

Czytelny czarno-biały podświetlany wyświetlacz

MultiLine® Multi 3620 IDS

Multi 3510 IDS to idealny miernik startowy z jednym
uniwersalnym kanałem do wieloparametrowych pomiarów
sondami IDS. Obsłuży wszystkie sondy WTW IDS:
elektrody pH-metryczne i redoks, sondy tlenowe, czujniki
konduktometryczne i sondy mętności, podłączane przy
pomocy kabla, jak i bezprzewodowo.

Informacje do zamówień: Cyfrowe, wieloparametrowe mierniki terenowe
Model

Opis

Multi 3510 IDS SET 4

Profesjonalny, wieloparametrowy, 1-kanałowy cyfrowy miernik terenowy na sondy IDS,
przystosowany do modułów bezprzewodowych, w zestawie walizkowym z optyczną sondą tlenową
FDO® 925 i wyposażeniem.

2FD354

Nr kat.

Multi 3620 IDS SET C

Profesjonalny, wieloparametrowy, 2-kanałowy cyfrowy miernik terenowy na sondy IDS,
przystosowany do modułów bezprzewodowych, w zestawie walizkowym z elektrodą pH-metryczną
SenTix® 940, czujnikiem konduktometrycznym TetraCon® 925 i wyposażeniem.

2FD56C

Multi 3630 IDS SET F

Profesjonalny, wieloparametrowy, 3-kanałowy cyfrowy miernik terenowy na sondy IDS,
przystosowany do modułów bezprzewodowych, w zestawie walizkowym z elektrodą pH-metryczną
SenTix® 940, czujnikiem konduktometrycznym TetraCon® 925, optyczną sondą tlenową FDO® 925
i wyposażeniem.

2FD57F

Inne zestawy i konfiguracje dostępne są na zapytanie.
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Wieloparametrowe mierniki terenowe ProfiLine
dla sond analogowych
ProfiLine to linia wytrzymałych i wodoszczelnych
wieloparametrowych mierników przenośnych dla czujników
analogowych. Wśród wyboru dostępnych parametrów, mierzą
maksymalnie przy pomocy 2 sond.

lata
gwarancji

IP 67

Mętność

Fotometria

BZT/Respiracja

Przewodność

Tlen rozpuszczony

Jony

Redoks

pH

3

Wieloparametrowe

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Pomiary wieloparametrowe > ProfiLine > Wieloparametrowe mierniki terenowe ProfiLine

pH/ION 3310

patrz str. 80

Oprogramowanie,
dokumentacja

Przenośny specjalista od pomiarów pH, redoks i jonoselektywnych.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale “Pomiary jonoselektywne”.
pH/ION 3310
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Dane techniczne: Analogowe wieloparametrowe mierniki terenowe
ProfiLine
Pomiar pH

pH/Cond 3320 oraz Multi 3320
Zakres pomiaru pH

-2,0 … 20,0 ±0,1 pH
-2,00 … 20,00 ±0,01 pH
-2,000 … 19,999 ±0,005 pH

Zakres pomiaru potencjału redoks

± 1200,0 mV
± 0,3 mV
± (2500 ± 1) mV

Zakres pomiarów jonoselektywnych

Pomiar
przewodności

0,000 … 9,999
stężenie
10,00 … 99,99
(mg/l, µmol/l,
100,0 … 999,9
mg/kg, ppm, %)
1000 … 999999

Zakres pomiaru temperatury

-5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C

Funkcja CMC

Tak

Kalibracja

pH: 1-, 2-, 3-, 4-, 5-punktowa kalibracja w roztworach buforowych
technicznych WTW, buforach DIN/NIST a także w 22 innych wgranych zestawach
jony: 2- … 7-punktowa kalibracja, także nieliniowa

Zakres pomiaru przewodności

0,000 µS/cm … 1000 mS/cm ± 0,5 % mierzonej wartości

Zakres pomiaru oporu właściwego

1 Ω/cm ... 199,9 M Ω/cm (w zależności od stałej K czujnika)

Stałe K czujnika

ustalona: 		
dodatkowe zakresy:
		
przy kalibracji:
		
regulowana:		
		

Zasolenie

0,0 … 70,0 (zgodnie IOT)

TDS

1 … 1999 mg/l, 0 … 199,9 g/l

Zakres pomiaru temperatury

-5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C

Złącze czujnika

8-pinowa wtyczka

0,01 cm-1
0,000 … 1,999 µS/cm, K= 0,01 cm-1
0,00 … 19,99 µS/cm, K= 0,1 cm-1
0,450 … 0,500 cm-1
0,800 … 0,880 cm-1
0,090 … 0,110 cm-1
0,250… 25,000 cm-1

Kalibracja (przewodność)

1-punktowa

Tref

20 °C / 25 °C

0,01 mol/l KCl (1413 µS/cm w 25 °C)

Kompensacja temperatury

wyłączona, nieliniowa (nlF), liniowa (0,000 … 10,000 %/K)

Dodatkowo w Multi 3320:
Pomiar tlenu
rozpuszczonego

Zakres pomiaru tlenu

stężenie*
nasycenie*
ciśnienie parc.*

0,00 … 20,00 mg/l ± 0,5 % mierzonej wartości
0 … 90 mg/L ± 0,5 % mierzonej wartości
0,0 … 200,0 % ± 0,5 % mierzonej wartości
0 … 600 % ± 0,5 mierzonej wartości
0,0 … 200,0 hPa ± 0,5% mierzonej wartości
0 … 1250 hPa ± 0,5% mierzonej wartości

Zakres pomiaru temperatury

0,0 … 50,0 °C ± 0,1 °C

Kalibracja

CellOx / DurOx w naczyniach OxiCal, dodatkowo w roztworze standardowym

Kompensacja ciśnienia atm.

przez wbudowany czujnik

Dane ogólne
Pamięć kalibracji

10 ostatnich kalibracji

Funkcja AutoRead

automatyczna / ręczna

Jednostka temperatury

do wyboru °C / °F

Wyświetlacz

czarno-biały, graficzny, podświetlany

Pamięć danych

500 zestawów przy zapisie ręcznym, 5000 zestawów przy automatycznym

Rejestrator / logger

ręczny / interwałowy

Stopień ochrony

IP 67

Interfejs

USB slave

Zasilanie

4 x bateria 1,5 V AA lub 4 x akumulator 1,2 V NiMH

Czas pracy ciągłej

do 800 h bez podświetlenia lub 100 h z podświetleniem

* w zależności od modelu sondy
Wszystkie wartości ± 1 cyfra po przecinku dziesiętnym
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Wieloparametrowe

Multi 3320

Rozbudowane funkcje pomiarowe dla pH, redoks,
jonów, przewodności i tlenu rozpuszczonego

•

Wbudowana pamięć i rejestrator danych do
zapisywania serii pomiarowych

•

Podświetlany wyświetlacz graficzny z równoległą
prezentacją wszystkich pomiarów

Redoks

pH

•

Jony

ProfiLine Multi 3320

Tlen rozpuszczony

Multi 3320 mierzy pH, potencjał redoks, jony, przewodność i tlen rozpuszczony
(elektrochemicznie). Jest to idealny miernik do zastosowań środowiskowych, takich jak
pomiar wody gruntowej i powierzchniowej, akwakultura, a także w oczyszczalni
ścieków i wielu innych. Nadaje się również do zastosowań procesowych, w których
ważny jest pomiar tlenu rozpuszczonego. Pasują do niego wszystkie analogowe
elektrody pH, redoks i jonoselektywne (kombinowane), czujniki konduktometryczne
i galwaniczne sondy tlenowe.

Przewodność

Czytelne pomiary
• Podświetlany wyświetlacz graficzny z funkcją CMC dla pH
• Pomiar dwóch parametrów jednocześnie

BZT/Respiracja

Dokumentacja zgodna z GLP/AQA
• Zgodny z GLP format danych z datą, czasem i numerem identyfikacyjnym
Elastyczny i wysokowydajny:

Oprogramowanie,
dokumentacja

Mętność

Fotometria

• Pomiar pH, potencjału redoks, jonów, przewodności i tlenu rozpuszczonego
• Pamięć na 5 000 zestawów danych
• Możliwość wysyłania danych do komputera
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pH/Cond 3320

•

Dwa wejścia do równoległego pomiaru pH/mV/ISE
oraz przewodności

•

Podświetlany wyświetlacz graficzny z równoległą
prezentacją wszystkich pomiarów

•

Idealny do monitorowania aplikacji procesowych

ProfiLine pH/Cond 3320

pH/Cond 3320 mierzy pH, potencjał redoks, jony i przewodność. Stosuje się go
niemal wszędzie - od chemii procesowej przez nauki przyrodnicze, po przemysł
spożywczy i farmaceutyczny (pomiar pH i przewodność zgodnie z farmakopeą).
Jest to poręczny i solidny miernik, nawet dla trudnych aplikacji, wymagających
dokumentacji.

Czytelne pomiary
• Podświetlany wyświetlacz graficzny z funkcją CMC dla pH
• Pomiar dwóch parametrów jednocześnie
Dokumentacja zgodna z GLP/AQA
• Zgodny z GLP format danych z datą, czasem i numerem identyfikacyjnym
Elastyczny i wysokowydajny:
• Pomiar pH, potencjału redoks, jonów i przewodności
• Pamięć na 5 000 zestawów danych
• Możliwość wysyłania danych do komputera

Informacje do zamówień: Wieloparametrowe analogowe mierniki terenowe
Model

Opis

pH/Cond 3320 SET 2

Profesjonalny miernik pH, redoks, jonów i przewodności z 2 wejściami na sondy analogowe,
w zestawie walizkowym z elektrodą pH-metryczną SenTix® 41, czujnikiem konduktometrycznym
TetraCon® 325 i wyposażeniem

2EA312

Nr kat.

Multi 3320 SET 1

Profesjonalny miernik pH, redoks, jonów, przewodności i tlenu z 2 wejściami na sondy
analogowe, w zestawie walizkowym z elektrodą pH-metryczną SenTix® 41, czujnikiem
konduktometrycznym TetraCon® 325, sondą tlenową CellOx® 325 i wyposażeniem

2FA311

Inne zestawy i konfiguracje dostępne są na zapytanie.
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Przegląd sond analogowych
Elektrody pH

pH

Elektrody pH-metryczne WTW obejmują szeroką gamę specjalistycznych
modeli, dedykowanych konkretnym aplikacjom i pokrywających wszystkie
aspekty pomiaru pH.

Redoks

patrz str. 65

Elektrody redoks
Jony

Pomiar redoks polega na określeniu różnicy potencjałów formujących się,
w wyniku reakcji, na metalowej powierzchni elektrod. Każdy miernik z funkcją
pomiaru pH zmierzy także potencjał redoks.

Tlen rozpuszczony

patrz str. 73

Elektrody jonoselektywne

Przewodność

Pomiar jonoselektywny to metoda określania stężenia określonych jonów
w sposób ilościowy.

BZT/Respiracja

patrz str. 81

Sondy tlenu rozpuszczonego

Fotometria

Tlen rozpuszczony jest ważnym parametrem w procesach biologicznych
i technicznych, np. w zastosowaniach związanych z zapobieganiem korozji.
Multi 3320 umożliwia pomiar tlenu metodą elektrochemiczną.
patrz str. 92

Mętność

Czujniki konduktometryczne

Oprogramowanie,
dokumentacja

WTW dysponuje dużym wyborem analogowych czujników
konduktometrycznych do wszystkich zastosowań. Najwyższa mechaniczna
precyzja w produkcji zapewnia niezrównaną jakość.

patrz str. 106
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