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AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB
Zastosowanie
MIEJSKIE I PRZEMYSŁOWE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Możliwości
» Programowanie sposobu poboru prób - proporcjonalnie do czasu, do przepływu lub zdarzeniowo.

» Wyjście i wejście do czyszczalni ścieków

» Wersje stacjonarne lub przenośne, umożliwiające po-

» Kontrola skuteczności procesu oczyszczania

bór próbek w dowolnym miejscu.

» Monitoring zakładów produkcyjnych

» Pewny pobór niezależnie od zaistniałej sytuacji.

» Monitoring i sterowanie procesami technologicznymi

Dostosowanie sposobu poboru prób do sytuacji w kanale
i rodzaju płynącego medium.

PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE
» Monitorowanie sieci wodociągowych
» Monitorowanie sieci kanalizacyjnych

» Możliwość pobierania prób w zależności do rodzaju
zaistniałych zdarzeń, np. rozpoczęcie

próbkowania

w przypadku przekroczenia pH, O² lub konduktywności,
średniego poziomu lub przepływu w kanale.

GOSPODARKA WODNA

» Ciągła kontrola jakości płynącego medium.

» Kontrola jakości wód powierzchniowych

» Różne konfiguracje butelek (jedna, dwie, 6, 12 lub 24)

» Kontrola dostawców ścieków

Możliwość stosowania butelek szklanych do substancji

» Laboratoria i instytuty hydrologiczne

szczególnie agresywnych.

» Instytuty badawcze,

» Dostosowanie do pracy w strefie niebezpiecznej EX
oraz w strefach zagrożonych wybuchem ATEX II 2.
» Duża głębokość zasysania (możliwy pobór z głębokich
kanałów).
» Praca ciągła przez cały rok.
» Łatwość czyszczenia i konserwacji.
» Zdalne sterowanie za pomocą technologii internetowych Bluetooth GSM/GPRS EMGSM2.2.
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AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB
Metody pobierania próbek
METODA PRÓŻNIOWA

Pobieranie próbki z wykorzystaniem pompy próżniowej

Oczyszczanie

Zassanie

Dozowanie

Opróżnianie

METODA PERYSTALTYCZNA

Pobieranie próbki przez zassanie z wykorzystaniem
pompy perystaltycznej

Oczyszczanie

Zassanie

Opróżnianie

METODA CIŚNIENIOWA

Pobieranie próbki z przewodów ciśnieniowych
z wykorzystaniem pompy suwakowej

Komunikacja bezprzewodowa
Bluetooth GSM/GPRS EMGSM2.2

Zdalne sterowanie pobieraniem

Pobór próbek proporcjonalnie do czasu
Pobór próbek proporcjonalnie do objętości
Pobór próbek proporcjonalnie do przepływu
Pobór próbek w zależności od zdarzenia
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POBIERAKI PRÓB PRZENOŚNE
Basic mobile

Basic mobile

Basic Ex 1 mobile

Basic Ex 1 mobile

Basic mobile/ORI Cool

Basic mobile/ORI Cool

Przenośny automatyczny próbopobierak
Mały, kompaktowy, odporny na warunki atmosferyczne. Łączy różnorodne wymagania próbkowania. Idealnie nadaje się do pobierania próbek wody i ścieków, do zastosowań przemysłowych i terenowych, a także pobierania próbek wód powierzchniowych. Rejestruje
próbki płynów w zależności od czasu, objętości, zdarzeń i przepływu
proporcjonalnego. Możliwość pobierania próbek złożonych lub oddzielnych. Posiada możliwość różnych kombinacji butelek. Pojemniki dostępne są w wykonaniu z różnych materiałów. Długi czas pracy
baterii (do 320 pobrań). Tryb uśpienia Mod idle zapewnia bardzo
długi czas czuwania. Wyposażony w wejście analogowe (4-20 mA)
oraz cyfrowe. Opcjonalnie dodatkowe źródło zasilania. Posiada
możliwość wyposażenia w zespół chłodzący.

Przenośny próbopobierak do miejsc zagrożonych wybuchem
Lekki, kompaktowy i prosty w obsłudze. Posiada łatwo wymienialny
zintegrowany akumulator. WDMi – automatyczne wykrywanie i
zapamiętywanie poziomu wody przy poborze zapewnia najwyższą
dokładność pomiaru. Technologia bezobsługowa zgodna z normą
ISO 5667 i EN25667. Dystrybutor z automatycznym wykrywaniem
położenia. Bezobsługowa pompa bezszczotkowa i silnik dystrybutora. Tryb uśpienia Mod idle zapewnia bardzo długi czas pracy
(zużycie energii w trybie oczekiwania 0,25 mA). Bezprzewodowa
komunikacja poprzez Bluetooth np. za pomocą Systemu ORI MODUL dla próbkowania proporcjonalnego (nawet w obrębie strefy
wybuchu). Duża pamięć wewnętrzna 2 MB do rejestrowania próbek
i współpracy z innymi urządzeniami pomiarowymi. RS 232 do połączenia z modemem Ex GSM/GPRS; praca, alarmy / funkcja zdalnej
aktualizacji (również w strefie zagrożonej wybuchem). Certyfikat
bezpieczeństwa TÜV do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem ATEX II 2G IIB T4 w strefie 1 i 2

Przenośny próbopobierak z aktywnym chłodzeniem
Automatyczny próbopobierak do rejestrowania próbek płynów
w zależności od czasu, objętości, zdarzeń i przepływu proporcjonalnego. Oprócz ustalonych technik pomiarowych oraz możliwości
automatycznego dostosowania pobierania próbek, próbopobierak
ORI Cool posiada zintegrowany, aktywny układ chłodzenia. Lodówka
może być zasilana z kempingowej butli gazowej, 230Vac lub 12VDC.
Posiada ona również szereg dodatkowych zastosowań.
Zwrotna i odporna konstrukcja umieszczona jest na wózku.
Płynna praca, duże koła transportowe oraz składany uchwyt umożliwiający łatwą obsługę w terenie.
Działanie całkowicie bezprzewodowe, duża wydajność pracy na baterii i gazie propan/butan umożliwiający szeroki zakres zastosowań.
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POBIERAKI PRÓB STACJONARNE
Basic solid SE
Basic Ex 1 solid

Basic solid SE
Stacjonarny aparat do poboru próbek
Próbopobierak do ciągłego poboru próbek z odpływem i płukaniem
butelek. Urządzenie może być wyposażone opcjonalnie w pompę
dozującą detergent lub dodatkową pompę do konserwowania próbki. Wyposażony w przemysłowy zespół chłodzący zabezpieczony
antykorozyjnie powłoką 2K. Regulacja temperatury próbek w zakresie 4° C +/- 1 ° C

Basic Ex 1 solid
Stacjonarny aparat do poboru próbek
Kompaktowy próbopobierak do ciągłego przystosowany do pracy
w strefie niebezpiecznej EX z obudową ze stali nierdzewnej V2A
(1.4301) (opcjonalnie V4A lub tworzywo sztuczne) z przemysłowym
układem chłodzenia, zabezpieczony powłoką antykorozyjną 2K.
Klient może wybrać system poboru prób określonej objętości, perystaltyczny, podciśnieniowy lub pompą suwakową. Próbopobierak
wyposażony jest w komunikację bezprzewodową poprzez Bluetooth, co pozwala na zdalne sterowanie pobieraniem. Pobór zdarzeniowy przy zastosowaniu sond ORI Ex pozwala na rozpoczęcie
próbkowania w przypadku przekroczenia pH, O² lub konduktywności. Próbopobierak Basic Ex 1 solid może być wyposażony w modem
GSM/GPRS EMGSM2.2 pracujący bezpośrednio w strefie zagrożonej
wybuchem!
Posiada certyfikat ATEX zgodnie z II 2G IIB T4

Basic solid

Basic solid

NeMo solid

NeMo solid

Stacjonarny aparat do poboru próbek
Urządzenie do ciągłego pobierania próbek z chłodzeniem i ogrzewaniem.
Umożliwia pobieranie próbek płynów proporcjonalnie do czasu,
objętości, przepływu i pobór zdarzeniowy. Dedykowany do wody
i ścieków.
Specjalny system wentylacji pozwala na równomierne chłodzenie
do 4 ° C. Pobieranie próbek wykonywane jest za pomocą pompy
perystaltycznej lub opcjonalnie systemem podciśnieniowym albo
pompą suwakową. Bezpośredni systemem dystrybucji do butelek.

Stacjonarny aparat do poboru próbek
Kompaktowy próbopobierak stacjonarny w obudowie ze stali nierdzewnej V2A (1.4301) z przemysłowym układem chłodzenia zabezpieczonym powłoką 2K. Opcjonalnie dostępne są moduły pomiarowe oraz oddzielne drzwi do części pomiarowej i chłodzonej. Wewnętrzna obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego V4-A
(1,4571 PVC / PVDF) z piankową płytą skraplacza. NeMo solid może
być dostępny w wykonaniu umożliwiającym stosowanie w strefach
zagrożonych wybuchem ATEX II 2 / 3G IIB T4 dla stref 1 lub 2.
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POBIERAKI PRÓB STACJONARNE
NeMo Ex solid industrie

NeMo Ex solid industrie
Stacjonarny aparat do poboru próbek
NeMo Ex solid industrie to próbopobierak przemysłowy przeznaczony do pracy ciągłej w strefach zagrożonych wybuchem. Nadaje się
do pomiarów próbek płynów najbardziej agresywnych. Idealny do
określenia kosztów odprowadzania ścieków w instalacjach przemysłowych. Posiada funkcję automatycznego płukania i poziomowania
butelek. Dodatkowo dostępne są zintegrowany systemem wzbudzania, ultradźwiękowa kontrola napełniania butelek, wentylowanie
przestrzeni między próbkami (w sposób nieciągły lub przed poborem próbki). Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej z wkładem
z PVC i piankową płytą skraplacza.
Opcjonalnie dostępny jest w wykonaniu umożliwiającym stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem ATEX II 2 / 3G IIB T4 dla stref
1 i 2. Wyposażenie w system kontroli Nemo pozwala na zdalne sterowanie za pomocą technologii internetowych z funkcją e-mail. Dodatkowo urządzenie może gromadzić dane i informować o alarmach.
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