FLOKULÁTOR
1. Model: Flokulátor FP4/JLT4/JLT6/FC4S/FC6S
Škála flokulátorov na podporu technikov pracujúcich v oblasti životného
prostredia. Miešanie na viacerých miestach poskytuje presnejšie údaje a
reprodukovateľné výsledky.


Funkcia časovača pre jednotky FP4 a JLT



Nerezové miešacie tyče sú výškovo nastaviteľné



Silný kovový rám, epoxidovaný na ochranu pred chemickou
a mechanickou koróziou

Prenosná jednotka FP4
FP4 má 4 miešače s reprodukovateľnými rýchlosťami miešania, ktoré
umožňujú splniť štandardné podmienky počas analýzy na mieste.
Centrálne osvetlenie 4 pozícií.
Jednotky JLT
Digitálne ovládanie s rovnakou rýchlosťou miešania a časom pre každú
zo 4 alebo 6 polôh. Vzorky môžu byť osvetlené (alebo nie) osvetlením na
zadnom paneli.
Jednotky FC S
Možnosť nastavenia rýchlosti pre každú pozíciu nezávisle. Vzorky môžu
byť osvetlené (alebo nie) osvetlením na zadnom paneli.
Technické špecifikácie
Model

FP4

Počet miest na
miešanie

JLT4

JLT6

4

6

FC4S

FC6S

4
6
(nezávislá
(nezávislá
kontrola)
kontrola)
10 - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 -120 - 150 200

Rýchlosť
miešania (min-1)

20 - 40 - 50 - 100
- 200

10-300

Časovač

0 - 30 minút
alebo
kontinuálne
-

0 - 999 minút alebo 0 - 99 hodín
alebo kontinuálne

-

-

2 x LED

-

-

Ovládacia
klávesnica

Analóg

Digital

Š x H x V (mm)

250 x 250 x 320

645 x 260 x 347

935 x 260 x 347

645 x 260 x 347

935 x 260 x 347

Hmotnosť (kg)

4,8

13

17

15,5

18

Displej

Analóg
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2. Model: Flokulátor SW5/SW6
Určené na flokulačné testy na vzorkách vody a odpadových vôd.
SW5 je mini verzia SW6, ktorá prijíma iba dve vzorky a nezahŕňa
funkciu časovača. SW6 je špeciálne navrhnutý pre opakovateľné
podmienky medzi vzorkami. Dva
predvolené programy umožňujú
zadávanie rutinných parametrov
rýchlosti a času. Intuitívna dotyková
klávesnica je úplne plochá pre
jednoduché čistenie. Monitorovanie
vzoriek je podporované osvetlením
základne na čiernom pozadí.

Technické špecifikácie
Model

SW5

SW6

Počet miest na miešanie

2

6

Rýchlosť miešania (min-1)

25-250

25-250

Prednastavené programy

2

2

Časovač

-

0-99 min

Displej

LCD

LED

Ovládacia klávesnica

DIAL

Touch sensitive

Š x H x V (mm)

320 x 210 x 500

750 x 210 x 460

Hmotnosť (kg)

8,6

17
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