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Pomiary BZT i podatności na degradację są metodami określania wydajności mikroorganizmów w
roztworach wodnych oraz w systemach półstałych, takich jak próbki gleby. Podstawą jest oddychanie
organicznie związanego węgla do dwutlenku węgla. Spadek ciśnienia rejestrowany jest w zamkniętych
naczyniach z dodatkiem absorbera CO2, a zużycie tlenu jest określane na podstawie znanych objętości.
W metodach beztlenowych biogaz rozwija się przy braku tlenu. Wydajność metanu jest określana poprzez
otrzymane nadciśnienie.
Cyfrowe

✔ tak
● tak

pH

Przegląd systemów pomiarowych i aplikacji

Wieloparametrowe

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > BZT/Respiracja > Przegląd systemów pomiarowych i aplikacji

Analogowe
Systemy respirometryczne
OxiTop®

●

OxiTop® Control

●

●

●

●

●

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

BZT specjalne

✔

✔

✔

Wyjście wartości ciśnienia

✔

✔

✔

✔

✔

●

Jony

AN 6,
AN 12

Optyczny pomiar tlenu

S6/S12,
A6/A12

✔

✔

B6, B6M,
B6M 2.5

✔

3 parametery jednocześnie

6/12

Multi 9620

2 parametery jednocześnie

Multi 9310

✔ zalecane
✔ zalecane do niektórych
aplikacji
— niezalecane

Multi 9630

Redoks

inoLab®

IS

inoLab® IDS

Oxi 7310

Tlenomierze laboratoryjne

●

Galwaniczny pomiar tlenu

●

Zarządzanie informacjami laboratoryjnymi
LIMS

✔

✔

✔

Złącze do PC

✔

✔

✔

Pamięć

✔

✔

Interfejs USB

✔

✔

Wyświetlacz graficzny (kolorowy)

✔

✔

Optyczna sonda tlenowa

✔

✔

Wyświetlacz graficzny (czarno-biały)

Przewodność

●

✔

Konwencjonalna sonda tlenowa

✔

Samomieszająca sonda tlenowa

✔
✔

Ręczny odczyt

✔
✔

Odczyt z kontrolera na podczerwień
✔

BZT rutynowe

✔
✔

BZT standardowe

✔

Pomiar BZT

✔
✔

Respiracja gleby
✔

Degradacja tlenowa

✔
✔

Degradacja beztlenowa

BZT/Respiracja

●

Fotometria

Dodatkowe parametry

Tlen rozpuszczony

●

Pomiar ciśnienia

Kompatybilny rodzaj sond
Cyfrowe sondy IDS

Galwaniczne sondy tlenowe

92
93

✔
Mętność

33

✔

Sondy analogowe

Multi 9620

Multi 9310

Oxi 7310

IS

6/12

B6, B6M,
B6M 2.5

S6/S12,
A6/A12

AN 6,
AN 12

patrz str.

✔
Multi 9630

Samomieszające sondy tlenowe

✔

40

40

41

88
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118

121

123

124

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

Optyczna sonda tlenowa IDS

✔
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Metoda rozcieńczeń wg DIN PN-EN 1899-1
Cyfrowe mierniki inoLab® Multi IDS
Oznaczanie BZT wieloparametrowymi cyfrowymi miernikami laboratoryjnymi
inoLab® IDS:

inoLab® Multi 9630 IDS: pomiar 3 parametrów
jednocześnie
Zaawansowana technologia dla wymagających zastosowań laboratoryjnych.
Cyfrowy miernik wieloparametrowy inoLab® Multi pozwala na równoległy
pomiar trzech tych samych lub różnych parametrów. Optyczna sonda tlenowa
FDO® 925 jest dopuszczona do pomiarów BZT.

inoLab® Multi 9630 IDS

patrz str. 40

inoLab® Multi 9620 IDS: pomiar 2 parametrów
jednocześnie
Wersja 2-kanałowa miernika inoLab® Multi 9630 IDS.
patrz str. 40
inoLab® Multi 9620 IDS

inoLab® Multi 9310 IDS: pomiar 1 wybranego parametru
Miernik inoLab® Multi 9310 IDS doskonale nadaje się do pomiaru tlenu
rozpuszczonego w laboratorium. Technologia IDS pozwala na zoptymalizowane
pomiary i wydajną dokumentację w najprostszy sposób.
patrz str. 41

inoLab® Multi 9310 IDS

Informacje do zamówień: Metoda rozcieńczeń
Model

Opis

inoLab® Multi 9310 SET 4

Cyfrowy, wieloparametrowy, jednokanałowy miernik laboratoryjny,
zgodny z systemem bezprzewodowym, w zestawie z optyczną sondą tlenową FDO® 925
oraz wyposażeniem dodatkowym.

1FD354

Nr kat.

inoLab® Oxi 7310 SET 4

Profesjonalny tlenomierz laboratoryjny zgodny z GLP/AQA. Urządzenie w zestawie z galwaniczną
samomieszającą sondą tlenową StirrOx® G oraz wyposażeniem dodatkowym.

1BA304

Inne zestawy i konfiguracje dostępne są na zapytanie.
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Analogowe mierniki inoLab®
Wszystkie mierniki laboratoryjne dostępne są w zestawach dedykowanych do konkretnych aplikacji,
wyposażonych w niezbędne sondy oraz akcesoria.

inoLab® Oxi 7310P
(z wbudowaną drukarką)
Jony

patrz str. 88

Redoks

Miernik inoLab® Oxi 7310 doskonale nadaje się do
precyzyjnego pomiaru z automatyczną dokumentacją zgodną
z GLP/AQA w laboratoriach jakości wszystkich branż.
Urządzenie umożliwia podłączenie samomieszającej sondy
tlenowej StirrOx® G. Miernik opcjonalnie dostępny również ze
zintegrowaną drukarką.

pH

inoLab® Oxi 7310: Niezawodna
dokumentacja i pomiar stężenia tlenu

Wieloparametrowe

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > BZT/Respiracja > Metoda rozcieńczeń wg DIN PN-EN 1899-1 > Analogowe mierniki inoLab®

Sondy

Tlen rozpuszczony

FDO® 925(-P): Optyczna sonda tlenowa
Elastyczna i wydajna optyczna sonda tlenowa również do
oznaczeń BZT miernikiami cyfrowymi IDS

• Moduł bezprzewodowy sprawia, że doskonale nadaje się
do pomiaru BZT
• Dołączane mieszadło do pomiarów BZT
patrz str. 33

StirrOx® G: Galwaniczna sonda tlenowa

FDO® 925

Fotometria

Samomieszająca galwaniczna sonda tlenowa do pomiaru
w butelkach Karlsruhe i Winklera

BZT/Respiracja

Przewodność

• Nie wymaga kalibracji dzięki fabrycznej kalibracji główki

• Obsługa jedną ręką - wygoda przy seriach pomiarowych

Mętność

• Wysoka powtarzalność zapewniona przez jednostajny
przepływ pod membraną
• Ekstremalnie niskie własne zużycie tlenu –
tylko 0,008 μg h-1 (mg/l)-1

Oprogramowanie,
dokumentacja

• Ciągła kontrola nieszczelności membrany
• Długi czas żywotności (do 6 miesięcy bez regeneracji)
patrz str. 93
Dane techniczne: Analogowe galwaniczne sondy tlenowe
WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.
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Pomiar BZT i metody biodegradacji
respirometrycznej z OxiTop®
Metoda do samokontroli systemami OxiTop® IS
i OxiTop® Control według DIN PN-EN 1899-2
OxiTop® zapewnia łatwy i bezpieczny sposób pomiaru
biochemicznego zapotrzebowania na tlen w analizie wody
i ścieków. Oba systemy pracują bez rtęci i bez serii
rozcieńczeń. Kompletne zestawy, w tym główki pomiarowe,
butelki i niezbędne akcesoria, są gotowe do użycia.
We wszystkich pomiarach degradacji tlenowej, zasada
pomiaru opiera się na na pomiarze ciśnienia w zamkniętym
układzie: mikroorganizmy znajdujące się w próbce zużywają
tlen i produkują przy tym CO2, absorbowany przez NaOH.
Powstałe podciśnienie, jako wartość pomiarowa koreluje
bezpośrednio z mg/l BZT.

Systemy pomiarowe BZT OxiTop®
nadają się głównie do analiz
w aplikacjach ściekowych.

116

OxiTop® IS 6/IS 12

OxiTop® Control 100

OxiTop® Control 110

Aplikacja

BZT rutynowe

BZT rutynowe
BZT standardowe

BZT rutynowe i standardowe,
BZT niestandardowe, oddychanie/
zużycie, oddychanie gleby,
biodegradacja, oznaczanie biogazu

Zakres BZT

0 – 4000 mg/l

0 - 4000 mg/l

0 – 400 000 mg/l

Pamięć wartości pomiarowych

5 dni

0,5 h – 99 dni

0,5 h – 99 dni

Tryb pomiaru ciśnienia

-

-

500 – 1350 hPa

Objętość próbki

ustalona

ustalona

dowolnie regulowana
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Bezpieczeństwo danych dzięki pamięci
parametrów pomiarowych

•

Zestaw gotowy do natychmiastowego
pomiaru

rok
gwarancji

Jony

OxiTop® IS 12

Tlen rozpuszczony

Łatwy w obsłudze respirometryczny system pomiarowy
do BZT5. Zestawy zawierają 6 lub 12 jednostek pomiarowych.
Zielone i żółte główki pomagają wyróżnić np. wlot i wylot.
Funkcja AutoTemp zapewnia prawidłowy start pomiaru
w temperaturze próbki od 15 do 21 °C. Indukcyjne, odporne
na zużycie podstawy mieszające z zaprogramowanymi
charakterystykami pracy, zapewniają optymalne mieszanie
próbki. Dane można wprowadzać na przygotowanym
diagramie i natychmiast przedstawić przebieg pomiaru.

Przewodność

1

Redoks

•

Dane techniczne: Główka pomiarowa OxiTop®

BZT/Respiracja

Dane techniczne
BZT5

Zakres pomiarowy

 ... 40 cyfr (jednostek wyświetlacza)
0
odpowiadający zakresom:
0 ... 40 / 80 / 200 / 400 / 800 / 2000 / 4000 mg/l BZT

Dokładność

±1 (± 3,55 hPa)

Zakres ciśnienia

500 - 1100 hPa

Pamięć

dla BZT5: 1 wartość dziennie

Temperatura otoczenia

przechowywanie: -25 °C ... +65 °C
pomiar: +5 °C ... +50 °C

Wymiary

W: 69 mm,
Ø: 70 mm

Fotometria

manometryczna przy pomocy czujnika ciśnienia

Parametr pomiarowy

Mętność

Zasada pomiarowa

Informacje do zamówień: OxiTop® IS6/IS12
Model

Opis

Nr kat.

OxiTop® IS 6

Kompletny zestaw dla 6 stanowisk pomiarowych, z podstawą mieszającą IS 6, z zasilaniem
sieciowym 230V/50/60 Hz i 6 główkami OxiTop® oraz pozostałymi akcesoriami

208210

OxiTop® IS 12

Kompletny zestaw dla 12 stanowisk pomiarowych, z podstawą mieszającą IS 12, z zasilaniem
sieciowym 230V/50/60 Hz i 6 główkami OxiTop® oraz pozostałymi akcesoriami

208211

Inne zestawy i konfiguracje dostępne są na zapytanie.
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Oprogramowanie,
dokumentacja

Prosta obsługa bez serii rozcieńczeń

pH

OxiTop® IS 6/IS 12
•

Parametry
Wieloparametrowe

urządzenia lab & teren > Parametr > BZT/Respiracja > Pomiar BZT i metody biodegradacji respirometrycznej > OxiTop® IS i OxiTop® Control
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System OxiTop® Control 6/Control 12
•

Wygodna i łatwa obsługa przez kontroler bezprzewodowy

•

Nadaje się do dużych objętości próbek - do 100 równoległych próbek

•

Oszczędność czasu i bezbłędna praca dzięki automatycznej ocenie statystycznej

•

Łatwe przypisanie dzięki automatycznej identyfikacji próbki

System OxiTop® Control jest idealny do przetwarzania dużych próbek BZT.
Dzięki interfejsowi na podczerwień, kontroler OC 100
komunikuje się z maksymalnie 100 główkami pomiarowymi.
Główki pomiarowe OxiTop®-C rejestrują do 360 punktów
danych przez cały okres pomiaru, zapewniając w ten sposób
pełną reprezentację przebiegu pomiaru. Przedstawienie krzywej
możliwe jest także bezpośrednio na wyświetlaczu kontrolera.
System pozwala zarówno na rutynowe, jak i standardowe
pomiary z obliczeniami statystycznymi. Zestawy zawierają
wszystkie niezbędne akcesoria do natychmiastowego pomiaru.
Specjalny kontroler OC 110, w połączeniu z resztą systemu, jest
idealnym rozwiązaniem gdy oprócz standardowych pomiarów
BZT, wymagane są również inne oznaczenia.
Dostępne w zestawach z 6 lub 12 stanowiskami pomiarowymi.
OxiTop® Box z systemem OxiTop® Control 12

Obszar zastosowań i dane techniczne: OxiTop® Control
OxiTop® Control OC 100

OxiTop® Control OC 110

BZT rutynowe

indywidualne próbki do 4000 mg/l BZT

indywidualne próbki do 4000 mg/l BZT

BZT standardowe

równoległe próbki z oceną statystyczną do 4000 mg/l BZT

równoległe próbki z oceną statystyczną do 4000 mg/l BZT

BZT specjalne

—

dowolnie definiowane objętości, 0,5 h - 99 dni,
do 400 000 mg/l BZT

Oddychanie gleby

—

dowolnie definiowane objętości

OECD / aplikacje aerobowe

—

dowolnie definiowane objętości

Oznaczanie biogazu

—

tryb ciśnienia p 500-1350 hPa; 10 wartości pośrednich

Ilość danych na 1 pomiar

180 … 360 (w zależności od rutyny)

180 … 360 (w zależności od rutyny)

Czas pomiaru

0,5 h … 99 dni

0,5 h … 99 dni

Zasilanie

3 baterie alkaliczne 1,5 V (typ AA)

3 baterie alkaliczne 1,5 V (typ AA)

Interfejs

IR (podczerwień); RS 232 do komunikacji z PC

IR (podczerwień); RS 232 do komunikacji z PC

Temperatura otoczenia

przechowywanie: -25 °C … +65 °C,
pomiar: +5 °C … +40 °C

przechowywanie: -25 °C … +65 °C,
pomiar: +5 °C … +40 °C

Wymiary

45 x 100 x 200 mm (W x S x G)

45 x 100 x 200 mm (W x S x G)

Waga

około 390 g

około 390 g

Dane techniczne: Główki pomiarowe OxiTop®-C i OxiTop -C/B
Zasada pomiaru

118

manometryczna przy pomocy czujnika ciśnienia

Mierzony parametr

BZTn (teoretycznie do 99 dni)

Zakres ciśnienia

500 - 1350 hPa

Dokładność

±1 % mierzonego parametru ±1 hPa

Rozdzielczość

1 hPa (odpowiada 0,7% zakresu pomiarowego BZTn)

Zasilanie

2 x bateria litowa CR2430 (280 mAh)

Temperatura otoczenia

przechowywanie: -25 °C … +65 °C,
pomiar: +5 °C … +50 °C

Wymiary

wysokość: 70 mm,
Ø: 70 mm
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Wieloparametrowe

Kontroler OxiTop® OC 100/OC110

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > BZT/Respiracja > Pomiar BZT i metody biodegradacji respirometrycznej > OxiTop® IS i OxiTop® Control

• Zarządzanie równoległymi pomiarami i możliwość
zgrupowania do 100 główek pomiarowych OxiTop®-C
• Wywoływanie danych próbek równoległych oraz
indywidualnych danych poszczególnych główek

pH

• Automatyczne przeliczanie i graficzna prezentacja wyników

• Tryb specjalny BZT z dowolnym wyborem temperatury
i objętości oraz trybem ciśnienia (tylko OC 110)

1

• Interwał pomiarowy od 0,5 h do 99 dni

Redoks

• Protokołowanie i dokumentacja danych poprzez PC, dzięki
oprogramowaniu Achat OC

rok
gwarancji

Jony

OxiTop® OC 100

Tlen rozpuszczony

OxiTop®-C i -C/B: Główki pomiarowe
do aplikacji standardowych i biogazu
• Bezprzewodowa komunikacja na podczerwień pomiędzy
główkami i kontrolerem, umożliwiająca programowanie
funkcji i odczytywanie danych

• Funkcja AutoTemp pozwala rozpocząć pomiar
w odpowiedniej temperaturze próbki od 15 do 21 °C

OxiTop®-C/B

1

rok
gwarancji

Przewodność

• Automatyczne nadawanie identyfikatora próbki w celu
jednoznacznej identyfikacji i oceny statystycznej

OxiTop®-C

BZT/Respiracja

• Do 360 punktów na cykl pomiarowy w celu dokładnego
określenia przebiegu

Fotometria

• OxiTop® C/B: szczególnie przydatne do oznaczania
biogazu dzięki niewrażliwości na H2S

Model

Opis

Nr kat.

OxiTop® OC 110

Kontroler na podczerwień dla systemów OxiTop® Control do aplikacji standardowych i specjalnych.

208207

OxiTop® OC 100

Kontroler na podczerwień dla systemów OxiTop® Control do aplikacji standardowych.

208208

OxiTop®-C

Pojedyncza główka pomiarowa na podczerwień (do pracy z kontrolerami OC 100 / OC 110).

208830

OxiTop®-C/B

Pojedyncza główka pomiarowa na podczerwień (do pracy z kontrolerami OC 100 / OC 110).
Odporna na korozję, zalecana do oznaczeń beztlenowych i biogazu.

208831

Pozostałe produkty i akcesoria dostępne są na zapytanie.
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Oprogramowanie,
dokumentacja

Informacje do zamówień: kontroler OxiTop i główki pomiarowe

Mętność

OxiTop® Control 12
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Pomiary oddychania/zużycia tlenu
z OxiTop® Control OC 110
W przypadku zadań środowiskowych, takich jak oczyszczanie ścieków,
odkażanie gleby i przetwarzanie odpadów, bardzo ważne jest badanie
i nadzór biologicznych procesów oczyszczania.
Obok tradycyjnych metod fizykochemicznych nierzadko na pierwszy plan
wysuwają się testy biologiczne. W celu oznaczania biologicznego
rozkładu pożywek, zanieczyszczeń, polutantów i odpadów oraz dla
oznaczania aktywności biologicznej, często przeprowadza się tzw.
pomiary respirometryczne (lub pomiary zużycia tlenu). W ich trakcie,
na podstawie pomiaru ilości pobranego tlenu lub oddanego
dwutlenku węgla, oznacza się, w zdefiniowanych warunkach,
oddychanie (respirację) organizmów.
Pomiary wykonuje się zamkniętym systemem OxiTop®-C
i kontrolerem OC 110. W zależności od używanej
próbki pomiarowej, stosuje się odpowiednie
naczynie pomiarowe, które dysponuje wszystkimi
niezbędnymi przyłączami gwintowanymi do
każdej główki pomiarowej i które częściowo
można autoklawować. Oferowane zestawy
zawierają wszystkie niezbędne akcesoria.

Kontroler OxiTop®
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Zastosowanie i metoda

Zasada pomiaru

Pomiar
oddychania gleby
str. 121

Analizy gleby, działania zaradcze dla zanieczyszczonych
miejsc, DIN PN-EN ISO 16072, AT4

Aerobowe pochłanianie CO2,
także ilościowe oznaczanie CO2

Pomiar biodegradacji
str. 122

Oznaczenia według OECD 301F, PN-EN ISO 9408

Aerobowe pochłanianie CO2

Oznaczanie biogazu
str. 124

Oznaczanie beztlenowych procesów rozkładu
(np. VDI 4630, GB 21)

Anaerobowe oznaczanie CO2, metanu;
Uwaga: możliwe wystąpienie nadciśnienia

Pomiary mikrobiologiczne
str. 124

Badania wzrostu i stresu, oznaczanie szybkości zmian
oddychania

Aerobowa;
Uwaga: możliwe wystąpienie nadciśnienia
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•

Pomiary do 99 dni w przypadku zastosowań specjalnych

•

Nadaje się do pomiarów AT4

pH

Różne naczynia do optymalnego dopasowania do aplikacji

Pomiar oddychania gleby służy do prognozowania, badania i kontroli prac rekultywacyjnych, do pomiarów
biodegradacji substancji (pestycydów, fungicydów, nawozów, itp.) oraz do przeprowadzania testów
toksyczności. Dzięki specjalnie zaprojektowanym naczyniom wszystkie pomiary za pomocą systemu
OxiTop® Control są bardzo precyzyjne, proste i korzystne cenowo w porównaniu z metodami
konwencjonalnymi. Oznaczanie oddychania gleby może być przeprowadzane w 2 różnych typach naczyń:

Redoks

•

Wieloparametrowe

Oznaczanie oddychania mikroorganizmów
glebowych według PN-EN ISO 16072

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > BZT/Respiracja > Pomiary oddychania/zużycia tlenu > Oznaczanie oddychania mikroorganizmów glebowych

Do pomiarów oddychania gleby zgodnie z dyrektywą AT4 do dyspozycji jest specjalnie przygotowany
zestaw zawierający naczynia pomiarowe o poj. 2,5 l oraz specjalny absorber CO2 ze wskaźnikiem.

Tlen rozpuszczony

OxiTop® Control B 6

Przewodność

Zestaw do ogólnego zastosowania z glebami o niskiej
i średniej aktywności oddechowej, składający się z 6 butelek
z gwintem GL 45 i objętości 500 ml, 6 główek pomiarowych
OxiTop®-C i kontrolera OC 110.

OxiTop® Control B 6M

BZT/Respiracja

OxiTop® Control B 6M

OxiTop® Control B 6M-2.5

Mętność

Informacje do zamówień: Oddychanie gleby

Fotometria

Specjalny zestaw do określania oddychania zgodnie
z wytycznymi AT4. Zestaw zawiera naczynia 2,5 l oraz specjalny
absorber wapna sodowanego w celu zapewnienia wilgotności
próbki. Zawiera 6 główek pomiarowych OxiTop®-C, kontroler
OC 110 i wyposażenie dodatkowe.
OxiTop® Control B 6M-2.5

Model

Opis

Nr kat.

OxiTop® Control B 6M-2.5

Zestaw do pomiarów oddychania gleby (aerobowy) z 6 naczyniami pomiarowymi MG 2.5
o pojemności 2500 ml łącznie z adapterami pokrywkowymi dla główek OxiTop®-C.

208231

OxiTop® Control B 6M

Zestaw do pomiarów oddychania gleby (aerobowy) z 6 naczyniami pomiarowymi MG 1.0
o pojemności 1000 ml łącznie z adapterami pokrywkowymi dla OxiTop®-C

208232

Pozostałe produkty i akcesoria dostępne są na zapytanie.
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Oprogramowanie,
dokumentacja

Zestaw dla gleb aktywnych oddechowo z sześcioma
naczyniami o pojemności 1 litra. Naczynia mają duże otwory
do wygodnego przygotowywania próbek.

Jony

Dla gleb aktywnych i silnie wydzielających CO2, zalecane są naczynia MG 1.0: ich duży otwór (średnica ok.
100 mm) pozwala na montaż dużych naczyń na absorber CO2 lub na późniejsze oznaczanie ilościowe CO2.
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Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej
według PN-EN ISO 9408 / OECD 301 F
•

Łatwa obsługa zapewniająca bezpieczne wyniki

•

Elastyczne zastosowanie dla różnych objętości i temperatur

•

Graficzna prezentacja w kontrolerze do monitorowania przebiegu pomiaru

Oznaczenie biologicznej zdolności rozkładu powinno być przeprowadzone przed pierwszym użyciem
„nowych chemikaliów”, nie tylko ze względu na ochronę środowiska lecz także w celu minimalizacji kosztów
oczyszczania.
Próbka przygotowana zgodnie z przepisami oraz próba ślepa, mieszane są przez 28 dni w zamkniętej
butelce i przy stałej temperaturze.
Powstający przy tym CO2 zostaje usunięty
z przestrzeni nad próbą za pomocą
absorbera, co wytworzy podciśnienie,
które jest miarą biologicznej zdolności
rozkładu.
Ciągły zapis danych w główkach
OxiTop®-C gwarantuje
przeprowadzenie właściwej
dokumentacji.
Butelki pomiarowe i adaptery można
autoklawować w temperaturze 121 °C.
Dostępne są cztery, dostosowane do
różnych zadań, zestawy dla tej aplikacji.

OxiTop® Box
OxiTop® Control A 6
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Wieloparametrowe

OxiTop® Control A 6

Parametry
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pH

Zestaw z sześcioma 1-litrowymi butelkami z szeroką szyjką,
autoklawowalnym adapterem AD/SK, kontrolerem OC 110
oraz platformą mieszającą IS 6-Var. Przeznaczony między
innymi do próbek wymagających dużego rozcieńczenia.

OxiTop® Control A 12

Redoks

Zestaw z dwunastoma 250 ml butelkami z szeroką szyjką,
autoklawowalnym adapterem AD/SK, kontrolerem OC 110
oraz platformą mieszającą IS 12.
OxiTop® Control A 6

Tlen rozpuszczony

Zestaw sześciu 510 ml butelek PF 600 na próbki,
kontroler OC 110 i platforma mieszająca IS 6. Doskonale
nadaje się do próbek, w których istnieje ryzyko wzrostu
glonów.

Jony

OxiTop® Control S 6

OxiTop® Control B6M

Przewodność

OxiTop® Control S 12

BZT/Respiracja

Zestaw dwunastu 510 ml butelek PF 600 na próbki,
kontroler OC 110 i platforma mieszająca IS 12. Doskonale
nadaje się do próbek, w których istnieje ryzyko wzrostu
glonów.

Model

Opis

Nr kat.

OxiTop® Control S 6

Zestaw do zastosowań aerobowych (tlenowych), 6 stanowisk po 510 ml,
zdatny także do oznaczeń BZT.

208196

OxiTop® Control A 6

Zestaw do zastosowań aerobowych (tlenowych), 6 stanowisk po 1000 ml.

208220

Pozostałe produkty i akcesoria dostępne są na zapytanie.
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Oprogramowanie,
dokumentacja

Informacje do zamówień: Systemy do oznaczania biodegradacji tlenowej

Mętność

Fotometria

OxiTop® Control S 6
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Oznaczenia biogazu i mikrobiologiczne
(tlenowe/beztlenowe)
•

Wygodny i dokładny pomiar biogazu

•

Możliwość kontrolowania pomiaru dzięki specjalnym naczyniom pomiarowym

•

Zwiększone bezpieczeństwo dzięki funkcji ciśnienia ostrzegawczego

Głównym zastosowaniem jest weryfikacja fermentowalnych substratów dla biogazowni w celu oszacowania
wydajności gazu. Beztlenowe procesy rozkładu zachodzą po odcięciu dopływu tlenu. Aby przestrzeń nad
próbą mogła zostać wypełniona gazem obojętnym, butelka pomiarowa została wyposażona w boczne
króćce. Są one zamknięte za pomocą sept w taki sposób, że CO2 uwolniony po zakończeniu beztlenowego
rozkładu może zostać usunięty, a następnie przez dodanie absorbera CO2 odciągnięty z przestrzeni nad
próbą. Powstała różnica ciśnienia jest proporcjonalna do stężenia CO2, a pozostałe podciśnienie do
stężenia metanu.
Proces degradacji można wygodnie śledzić w trybie pracy "ciśnienie". Ponieważ wytwarzanie metanu
w procesach beztlenowych prowadzi do wzrostu ciśnienia, może się zdarzyć, że zakres pomiarowy zostanie
przekroczony. W tych przypadkach możliwe jest określenie "ciśnienia ostrzegawczego" lub wartości
granicznej ciśnienia, aby użytkownik mógł kontrolować proces pomiarowy.

OxiTop® Control AN 6
Zestaw składający się z sześciu 1-litrowych butelek z króćcami
bocznymi, 6 autoklawowalnych adapterów AD/SK,
6 odpornych na korozję specjalnych główek pomiarowych
OxiTop®-C/B, kontrolera OC 110, platformy mieszającej
IS 6-Var oraz dodatkowego wyposażenia. Do pomiarów
beztlenowych i tlenowych.

OxiTop® Control AN 12
Zestaw składający się z dwunastu 250 ml butelek z króćcami
bocznymi, 12 autoklawowalnych adapterów AD/SK,
12 odpornych na korozję specjalnych główek pomiarowych
OxiTop®-C/B, kontrolera OC 110, platformy mieszającej
IS 12 oraz dodatkowego wyposażenia. Do pomiarów
beztlenowych i tlenowych.

OxiTop® Control AN 6

Informacje do zamówień: Systemy OxiTop® Control
Model

Opis

Nr kat.

OxiTop® Control AN 6

Zestaw dla zastosowań tlenowych i beztlenowych z 6 punktami pomiarowymi po 1000 ml

208225

OxiTop® Control AN 12

Zestaw dla zastosowań tlenowych i beztlenowych z 12 punktami pomiarowymi po 250 ml

208227

Pozostałe produkty i akcesoria dostępne są na zapytanie.
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Rozszerzenia i wyposażenie ogólne dla systemów
pomiarowych OxiTop®
By sprostać rosnącym wymaganiom i konieczności dostosowania układów, systemy OxiTop® można
rozbudowywać o poszczególne elementy, np.:

pH

• Pojedyncze główki pomiarowe OxiTop®, OxiTop®-C i OxiTop®-C/B

Wieloparametrowe

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > BZT/Respiracja > Rozszerzenia i wyposażenie ogólne > Systemy pomiarowe OxiTop®

• Zestawy większych ilości główek OxiTop® i OxiTop®-C
• Kompletne zestawy do rozbudowy, zawierające główki, platformy mieszające i wyposażenie dodatkowe
Redoks

• Platformy mieszające

Jony

• Butelki i naczynia na próbę

Platformy mieszające do próbek płynnych

Przewodność

1

rok
gwarancji

Oprogramowanie,
dokumentacja

Mętność

Fotometria

BZT/Respiracja

Platformy mieszające IS 6, IS 12 oraz IS 6-Var

Tlen rozpuszczony

Indukcyjne i bezobsługowe platformy mieszające
IS 6 i IS 12 są specjalnie zoptymalizowane do pomiaru
BZT i mają odpowiednio 6 lub 12 stanowisk. Sterowane
programowo, zapewniają optymalne mieszanie fazy ciekłej
i gazowej, a także zapobiegają blokowaniu się pałeczki
mieszającej. Platformy IS 6-Var umożliwiają wykorzystanie
dużych naczyń oraz dysponują dwoma poziomami prędkości
mieszania.

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, WTW
www.WTW.com
Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 · D-82362 Weilheim · Germany · Ph: +49 881 1830 · Fax: +49 881 183-420 · Info.WTW@Xyleminc.com
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Przyrządy i środki kontrolne dla systemów OxiTop®
Sprawdzenie funkcjonalności główek i systemów pomiarowych
OxiTop® może być wykonywane przy pomocy dwóch
dostępnych pocedur testowych. Przy zastosowaniu kontrolera
można nawet określić ich interwał.

OxiTop® PT
W prostym teście, indywidualne główki sprawdza się pod
względem szczelności i prawidłowego pomiaru. W tym celu
symuluje się podciśnienie, które jest odpowiednio zestawiane
z wartościami domyślnymi z tabeli (dla główek OxiTop®) lub
z pamięci kontrolera (dla główek OxiTop®-C i OxiTop®-C/B).

OxiTop® PT

OxiTop® PM
OxiTop® PM

Te specjalne tabletki kalibracyjne symulują BZT na poziomie
ok. 300 mg/l (w zależności od partii). Dzięki temu możliwe jest
sprawdzenie kompletnych systemów pomiarowych pod kątem
poprawności pomiarowej i szczelności.

Pozostałe akcesoria

Stojak do przechowywania główek i pierścieni markujących
Kolby miarowe

126

Stojak do przechowywania

Pierścienie markujące

Kolby miarowe

Bezpieczne przechowywanie
do 6 główek pomiarowych
OxiTop® lub OxiTop®-C oraz
pierścieni markujących.

Do znakowania butelek BZT
dla systemów OxiTop®.

Obok standardowych kolb
miarowych 164 ml i 432 ml,
występujących w zestawach,
dostępne są także naczynia
o następujących pojemnościach:
22,7 ml, 43,5 ml, 97 ml, 250 ml,
365 ml.
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Niewielki rozmiar

•

Chłodzenie cyrkulacyjne powietrza zapewnia
równomierny rozkład temperatury

•

Automatycznie ustawiony na 20 °C

pH

•

Wieloparametrowe

Inkubator OxiTop® Box

OxiTop® Box
miesięcy
gwarancji

Jony

18

Tlen rozpuszczony

OxiTop® Box to wysokiej klasy inkubator do ustawienia
na blacie, z otwieraną przeźroczystą klapą, mieszczący
maksymalnie 12 stanowisk pomiarowych OxiTop® lub
20 butelek Karlsruhe. Ustawiony fabrycznie na 20 °C (±0,5 °C).
Charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania i funkcją
automatycznego odparowania kondensatu.

Redoks

Boks termostatyczny do inkubacji próbek BZT (dla metody
rozcieńczeń lub respirometrycznej) w stałej temperaturze.

BZT/Respiracja

Przewodność

OxiTop® Box pozwala na odczyt danych
z główek bez konieczności podnoszenia klapy.

Kontrola temperatury

20 °C ±0,5 °C

Temperatura otoczenia

przechowywanie: -25 °C ... +50 °C
praca: +10 °C ... +32 °C

Pobór mocy

200 W

wymiary (W x S x G)

375 x 425 x 600 mm

Waga

około 30 kg

Mętność

OxiTop® Box

Informacje do zamówień: OxiTop® Box
Model

Opis

Nr kat.

OxiTop® Box

Boks termostatyczny OxiTop® Box do pomiarów BZT, temperatura stabilizowana przez wymuszony
obieg wewnętrzny, zasilanie 230 V 50 Hz AC

208432

Wersja dla 115 V / 60 Hz dostępna jest 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

Model

Fotometria

Dane techniczne: OxiTop® Box
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Szafy termostatyczne TS
•

Ekonomiczne rozwiązanie dla oznaczeń respirometrycznych

•

Modele ze szklanymi drzwiami dla systemów OxiTop® Control

•

Energooszczędna izolacja termiczna

Szafy termostatyczne do inkubacji próbek respirometrycznych w stałych
temperaturach od 10 do 40 °C - opłacalne i energooszczędne.
Szafy termostatyczne WTW są przystosowane do pomiarów respirometrycznych
z systemami OxiTop®. Temperatura, którą można ustawiać w krokach co 1 °C,
utrzymywana jest z odchyłką ±0,5 °C. Wewnętrzny moduł kontroli temperatury
posiada wentylator promieniowy i gniazda dla platform mieszających.
Szafy są dostępne w trzech rozmiarach.

Dane techniczne: Szafy termostatyczne
Model

TS 606/2-i

TS 606/4-i

TS 1006-i

Ilość półek

2

4

4 na wyższe naczynia

Ilość próbek

2 x 12 BZT standard

4 x 12 BZT standard

4 x 12 BZT standard
4 x 6 specjlane naczynia

Szklane drzwi

opcjonalnie

opcjonalnie

—

Zakres regulacji temperatury

+10 °C … +40 °C ±1 °C; krok regulacji: 1 °C

Temperatura otoczenia

praca: +10 °C ... +32 °C (klasa klimatyczna SN); przechowywanie: -25 °C … +65 °C

Pojemność brutto

180 l

360 l

500 l

Wymiaryzewnętrzne: 850 x 600 x 600
(W x S x G w mm)
wewnętrzne: 702 x 513 x 441

1640 x 600 x 610
1452 x 470 x 440

1640 x 750 x 730
1452 x 600 x 560

Waga

53 kg

69 kg

34 kg

TS 606/2-i
Szafa termostatyczna dla dwóch 12-stanowiskowych
systemów pomiarowych OxiTop®.

TS 606-G/2-i
Szafa termostatyczna ze szklanymi drzwiami dla dwóch
12-stanowiskowych systemów pomiarowych OxiTop®
z główkami na podczerwień.

1
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rok
gwarancji

TS 606-G/2-i
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Wieloparametrowe

TS 606/4-i
Szafa termostatyczna dla czterech 12-stanowiskowych
systemów pomiarowych OxiTop®.

pH

TS 606-G/4-i

Redoks

Szafa termostatyczna ze szklanymi drzwiami dla czterech
12-stanowiskowych systemów pomiarowych OxiTop®
z główkami na podczerwień.

rok
gwarancji

BZT/Respiracja

Przewodność

1

Tlen rozpuszczony

Szafa termostatyczna ze szklanymi drzwiami dla czterech
12-stanowiskowych systemów pomiarowych OxiTop®. Nadaje
się do specjalnych zastosowań ze względu na dużą wysokość
komory.

Jony

TS 1006-i

Fotometria

TS 606/4-i

Opis

Nr kat.

TS 606/2-i

Szafa termostatyczna na 2 systemy BZT OxiTop®

208380

TS 606/4-i

Szafa termostatyczna na 4 systemy BZT OxiTop®

208383

TS 1006-i

Szafa termostatyczna z powiększoną komorą na 4 systemy BZT OxiTop®

208385

TS 606-G/2-i

Szafa termostatyczna ze szklanymi drzwiami na 2 systemy BZT OxiTop®

208381

TS 606-G/4-i

Szafa termostatyczna ze szklanymi drzwiami na 4 systemy BZT OxiTop®

208384

Dodatkowe wyposażenie dostępne jest na zapytanie.
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Model

Mętność

Informacje do zamówień: Szafy termostatyczne
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