Fotometr PM 600

Przeznaczenie

obsługa
•• Intuicyjna
Podświetlany wyświetlacz
obsługi w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, polskim i indonezyjskim
•• Instrukcja
Przechowuje do 1000 wyników

Charakterystyka
Najwyższy zakres fotometrów basenowych do niezawodnej analizy wody w basenie
Fotometry PM 600 i PM 620 mogą spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających właścicieli basenów. Urządzenia
są wyposażone w 34 metody testowe i pamięć do 1000 zestawów danych. PM 630 oferuje interfejs Bluetooth zamiast
transmisji danych w podczerwieni. Intuicyjna obsługa i podświetlany wyświetlacz sprawiają, że ta seria jest szczególnie
przyjazna dla użytkownika.
Cechy charakterystyczne:

• Duża pamięć
Urządzenia z serii PM 600 przechowują do 1000 zestawów danych.

• Nowoczesna technologia
Do transmisji danych dostępna jest podczerwień (PM 600 / PM 620) lub Bluetooth® (PM 630). Urządzenia PM 600 i PM
620 można podłączyć do komputera za pomocą modułu, a PM 630 można podłączyć do aplikacji AquaLX® przez
Bluetooth®

• Wszystkie ważne parametry
Od A (alkaliczność-m) do H (nadtlenek wodoru) mierzone są najważniejsze parametry basenów. Opcjonalnie
dostępnych jest 10 (PM 600) lub 34 parametrów (PM 620 / PM 630).
Podświetlany wyświetlacz

•

Podświetlany wyświetlacz
Nawet w ciemności można wykonać pomiar. Wszystkie urządzenia mają podświetlany wyświetlacz, co zapewnia
większą elastyczność.

• Elastyczność
Wybieraj spośród różnych form dawkowania - odczynnik w tabletkach, wskaźnik płynny lub odczynnik w proszku: dzięki
serii PM 600 możesz używać wszystkich rodzajów odczynników.

Dane techniczne
Optyka
Dokładność długości fali
Dokładność fotometryczna
Wyświetlacz
Pasujące fiolki
Interfejsy
Zasilanie
Czas pracy baterii
Auto wyłączanie
Typ miernika
Klasa ochrony
Wymiary
Waga

PM 600
PM 620
PM 630
Diody LED, filtry interferencyjne (IF) i fotodetektor w przezroczystej komorze próbki
±1
2% FS (T = 20 °C – 25 °C)
wyświetlacz graficzny
kuwety okrągłe 24 mm
podczerwień
podczerwień
bluetooth
4 baterie (Mignon AA/LR6)
około. 26 godzin
TAK
stacjonarny
IP68
95 x 45 x 210 mm
450 g

Dostępne modele
Model

Opis

PM 600

13 parametrów, Podczerwień

PM 620

35 parametrów, podczerwień

PM 630

35 parametrów, Bluetooth

