6712

Повнорозмірний портативний пробовідбірник
Портативні пробовідбірники серії 6700 встановили галузеві стандарти,
забезпечуючи максимально повну та довговічну роботу.
З впровадженням 6712 Teledyne ISCO зробив ще один крок
до довершеності, включаючи можливості інтерфейсу SDI-12.

Широкий вибір конфігурацій
пляшок, плагінів потоку та
параметрів моніторингу
Цей повнорозмірний портативний пристрій дозволяє в повній мірі скористатися
передовим контролером 6712 з потужним насосом, універсальним програмуванням
та додатковими вставними модулями для вимірювання витрат. Налаштування
швидке і просте, за допомогою онлайн-довідки потрібно лише натиснути кнопку.
Екологічно закритий контролер 6712 забезпечує максимальну точність
і легко обробляє всі ваші програмні вибірки.
У режимі стандартного програмування контролер покроково проводить вас через
послідовність вибірки, дозволяючи обрати всі параметри, специфічні для вашої
програми. Вибір режиму розширеного програмування дозволяє вводити більш
складні програми. Опційні наземні та GSM та CDMA модеми сотових
телефонів дозволяють виконувати зміни програмування та збір даних
віддалено, зі смартфону. Також вони забезпечують активацію
сигналізації.
Маючи одинадцять пляшок, пробовідбірник 6712 дозволяє швидко
адаптуватися до простих або складних процедур вибірки. В ізольованій
основі може вміщатись до 13 фунтів льоду, зберігаючи зразки протягом
тривалих періодів. Навіть в екстремальних умовах 6712 з опцією “Jumbo
Base” вміщує пляшки до 21 літра.
Портативний пробовідбірник 6712
оснащений пластиковою оболонкою з АБС у
вакуумній формі, яка витримує негативні
впливи та удари. Конічна конструкція має
діаметр 50,8 см, що дозволяє легко
встановити та зняти люк. Великі зручні
ручки роблять транспортування безпечним
та зручним - навіть у рукавичках.
Портативний пробовідбірник Teledyne ISCO
6712 має рейтинг корпусу NEMA 4X, 6
(IP67). Чудові можливості, міцна
конструкція та неперевершена надійність
роблять 6712 ідеальним вибором для
переносних зразків практично при будьякому застосуванні.

			
• Стічні води
• Моніторинг зливових вод
• Відповідність до ГДК
• Попередня очистка

		
• Інтерфейс SDI-12 забезпечує з'єднання
"plug and play" з багатопараметричними
зондами якості води та іншими
сумісними пристроями
• вибирати можна з 11 різних
конфігурацій скляних та пластикових
пляшок розміром від 1 до 24 літрів
• корпус контролера NEMA 4X, 6 (IP67)
• Міцна пластикова оболонка з АБС
• Піноізольована основа вміщує до 13,5 кг
льоду для збереження зразків навіть в
екстремальних умовах
• Доставка зразків із рекомендованою
EPA швидкістю 1 кг / с, навіть на висоті
голівки 12 футів

Варіанти пляшок доступні
практично для будь-якого
послідовного/одночасного
застосування.

• Лічильник обертів насоса та
запатентований датчик виявлення
рідини забезпечують точні обсяги
зразків і повідомляють, коли трубку слід
замінити

6712 Повнорозмірний портативний пробовідбірник

Програмне забезпечення

Розміри (В x D):

68.6 x 50.7 см

Вага:

Сухий, без батареї–15 кг

Частота відбору
зразка :

Конфігурація пляшки: 24 – 1 л ПП чи 350 мл скло
24 – 1 л сумки для зразків багаторазового
використання ProPak 12 – 1 ПЕ чи 950 мл
скло
8 – 2 л ПЕ чи 1.8 л скло
4 – 3,8 л ПЕ чи скло
1 – 9,5 л ПЕ чи скло
1 – 21 л ПЕ чи 19 л скло (опц.з Jumbo Base)
Електронапруга: 12 ВПС
(Постачається разом з батареєю або з
AC -перетворювачем.)

Насос

Всисний трубопровід:
Довжина: 1 - 30м
Матеріал: Вініл або тефлон
Внутрішні розміри: 1.0 см
Термін служби насосних трубок: зазвичай 1,000,000 циклів насосу
Максимальний підйом: 8.5 м
± 5 мл чи ± 5 від звичайного набору
Tипова лінійна швидкість на висоті голівки:
@ 0.9 м висота голівки: 0.91м/с
@ 3.1м висота голівки: 0.87 м/с
@ 4.6 м висота голівки: 0.83 м/с
Незмочений, непровідний датчик
виявляє, коли зразок з рідиною
досягає насосу, щоб автоматично
компенсувати зміни висоти напору

Від 1 хв до 99 год 59 хв, кроком в 1 хвилину.
Нерівномірний час у хвилинах або
годинник від 1 до 9999 імпульсів потоку
(Не)рівномірний час, потік, подія.
(Режим потоку контролюється
зовнішніми імпульсами витратоміра)

Програмовані об'єми проби:
Від 10 до 9,999 мл, з кроком в 1 мл
Якщо зразок не виявлено, до 3 спроб;
може обиратись користувачем
Цикли
вприскування:

Автоматиче вприскування із всисної
лінії до 3 раз для кожного рядку зразків

Програми збереження :

5 програм відбору проб

Зупинка пробовідбору/Відновлення:
до 24 раз у реальному часі/відміна дати
відбору зразка/відновлення команд
Діагностика контролеру: Тестидля поршня, АСУ, насосу, дисплею

Інформація для замовлення
6712 Портативний повнорозмірний пробовідбірник,
Включає контролер з 512 кБ оперативної пам'яті, верхню кришку,
центральну секцію, основу, розподільний кронштейн, інструкцію
посібник, кишеньковий довідник......................................... 68-6710-070
6712 Портативний пробовідбірник, з Jumbo Base
Все описане вище............................................................. 68-6710-082
Примітка: Джерело живлення, конфігурацію пляшки, лінію всмоктування
та ситечко потрібно замовляти окремо. Для пробовідбірників 6712
доступно багато опцій та аксесуарів; дивіться окрему літературу для
модулів серії 700 та інших компонентів, щоб розширити можливості
моніторингу. Зверніться до Teledyne ISCO або до місцевого представника
для отримання цін та додаткової інформації.

Контролер
Розміри (ВxШxD): 26.1 x 31.7 x 25.4 см
Вага (сухого): 5.9 кг
Робоча температура: 0 to 49 °C
Клас захисту корпусу:NEMA 4X, 6 (IP67)
Енергонезалежний ПЗУ
Вхід сигналу лічильника витрат:
5 -15 ВПС чи 25 мілісекунд
ізольованого корпусу
Кількість складених зразків:
Програмується від 1 до 999 зразків
Точність годинника в реальному часі:
зазвичай, 1 хв на місяцьl

Контролер 6712 також є реєстратором даних SDI-12 і має безліч
додаткових можливостей. Для отримання додаткової інформації
зверніться до свого дистриб’ютора Teledyne ISCO.

Teledyne ISCO

P.O. Box 82531, Lincoln, Nebraska, 68501 USA
Toll-free: (800) 228-4373 • Phone: (402) 464-0231 • Fax: (402) 465-3091

teledyneisco.com
Teledyne ISCO постійно вдосконалює свою продукцію і залишає за собою право
змінювати технічні характеристики, запасні частини, схеми та інструкції
без попередження
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