Respirometryczny pomiar BZT
bezpieczny, łatwy, wygodny
OxiTop®-i

Pomiar BZT łatwy i wygodny
• B
 ez konwersji danych - bezpośrednie
wprowadzanie objętości próbki
• N
 ajbardziej wiarygodne wyniki wyświetlanie krzywej na główce
• P
 ełna informacja - wartości chwilowe
dostępne w każdym momencie

OxiTop®-i G

OxiTop®-i B

Nowoczesny pomiar BZT

Bezbłędne

Nowe główki OxiTop®-i są nowoczesnymi, łatwymi w użyciu
urządzeniami do pomiaru BZT (biochemicznego zapotrzebowania na
tlen). Objętość próbki można wybrać w menu. Konwersja na docelową
wartość BZT będzie automatyczna, bezbłędna i wygodna.
Mała dioda LED informuje o aktualnym stanie pracy główki.

Dwukolorowe główki w nowoczesnym
wzornictwie, z regulowanym numerycznym
identyfikatorem próbki, pomagają
skutecznie rozróżnić wlot i wylot.
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Wyświetlacz

BOD[mg/l]

Nowoczesny wyświetlacz graficzny
obsługuje dane wejściowe i zapewnia
wiele użytecznych informacji.
•

Prezentacja krzywej

•

Wybór objętości próbki

•

Wywoływanie wartości chwilowych

9.00
5[d]

Prezentacja krzywej: przebieg BZT po 5 dniach

ID: 1

Filling volume

164.0

03.12.2018
Objętość próbki

Zestawy

ID: 1

W ofercie dostępne są gotowe zestawy
OxiTop®, w tym platformy mieszające
i akcesoria.
•

Indukcyjne platformy mieszające
ze sterowaniem programowym

•

Dwie przelewowe kolby miarowe
dla próbek z wlotu i wylotu
Absorbent CO2 oraz inhibitor
nitryfikacji

•

BOD1 [mg/l]

03.12.2018

Odpowiednio 6 lub 12 stanowisk
pomiarowych

•

16:30
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16:30

Wartość chwilowa BZT

Akcesoria
OxiTop® PT umożliwia prowadzenie
rutynowych procedur kontroli szczelności
i prawidłowości pomiaru ciśnienia przez
główki.
Nasze nowe szafy termostatyczne z serii TS
zapewniają optymalną inkubację.

OxiTop® PT

Więcej informacji w katalogu produktów
laboratoryjnych bądź na zapytanie.

Dane techniczne
Model

OxiTop®-i G oraz OxiTop®-i B

Zakres pomiaru ciśnienia (hPa)

500 ... 1250

Czas trwania pomiaru (dni)

1 ... 7

Objętość próbki (ml)

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

Zakres pomiaru BZT

0 ... 4000 mg/l

Wyświetlacz

graficzny LCD, podświetlany, z menu

Wskaźnik LED

RGB

Bateria

1 x CR 2450
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Informacje do zamówień
Model

Opis

Nr kat.

OxiTop®-i IS 6

Kompletny 6-stanowiskowy zestaw do oznaczania BZT z 6 główkami OxiTop®-i

208260

ze zintegrowanymi wyświetlaczami, 6-stanowiskową platformą mieszającą,
zasilaczem uniwersalnym 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz oraz niezbędnymi akcesoriami.
OxiTop®-i IS 12

Kompletny 12-stanowiskowy zestaw do oznaczania BZT z 12 główkami OxiTop®-i

208262

ze zintegrowanymi wyświetlaczami, 12-stanowiskową platformą mieszającą,
zasilaczem uniwersalnym 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz oraz niezbędnymi akcesoriami.
OxiTop®-i SET 2

Zestaw 2 punktów pomiarowych wyposażony w 2 główki OxiTop®-i (1 niebieska, 1 szara),

208264

2 butelki pomiarowe PF600, 2 kołczany gumowe GK 600 L oraz 2 magnetyczne pałeczki
mieszające RST 600.
OxiTop®-i SET 6

Zestaw 6 punktów pomiarowych wyposażony w 6 główek OxiTop®-i (3 niebieskie, 3 szare),

208266

6 butelek pomiarowych PF600, 6 kołczanów gumowych GK 600 L oraz 6 magnetycznych
pałeczek mieszających RST 600.
OxiTop®-i G

Główka OxiTop®-i w kolorze szarym do oznaczeń respirometrycznych. Łatwa w obsłudze,

208270

z wygodnym intuicyjnym menu, podświetlanym wyświetlaczem graficznym LCD, diodą
kontrolną RGB LED, klawiszami funkcyjnymi, możliwością graficznego prezentowania
przebiegów i wartości chwilowych, wyborem objętości próbki oraz regulowanym czasem
pomiaru od 1 do 7 dni.
OxiTop®-i B

Główka OxiTop®-i w kolorze niebieskim do oznaczeń respirometrycznych. Łatwa

208272

w obsłudze, z wygodnym intuicyjnym menu, podświetlanym wyświetlaczem graficznym
LCD, diodą kontrolną RGB LED, klawiszami funkcyjnymi, możliwością graficznego
prezentowania przebiegów i wartości chwilowych, wyborem objętości próbki oraz
regulowanym czasem pomiaru od 1 do 7 dni.
OxiTop®-i 2

2 główki pomiarowe OxiTop®-i (niebieska i szara)

208274

OxiTop®-i 6

6 główek pomiarowych OxiTop®-i (3 niebieskie i 3 szare)

208276

OxiTop®-i 12

12 główek pomiarowych OxiTop®-i (6 niebieskich i 6 szarych)

208278

Przyrząd do sprawdzania szczelności i poprawności pomiaru ciśnienia w główkach

209334

Akcesoria*
OxiTop® PT

OxiTop®
* pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na zapytanie.
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