Robust utendørs håndholdt kolorimeter
DR900 Robust portabelt kolorimeter med datalogging
Bestillingsnummer: 9385200
Portabelt og robust, microprosessor kontrollert kolorimeter med
energi sparende LED teknologi. Ferdig programmert med 90 HACH
analyser.
Beregnet for tøff bruk
Konstruert for feltbruk
Enkel å bruke
Pålitelige resultater uten 230VAC strømtilførsel
Klar til bruk fra fabrikk
Det håndholdte kolorimeteret sparer tid i felten og tillater rask og
enkel tilgang til de vanligste analysene ved noen få tastetrykk.
DR 900 er vanntett, støvtett, motstandsdyktig mot slag og støt, og
har blitt falltestet for bedre kvalitetssikring.
Instrumentet har en oversiktlig meny som er enkel å betjene,
stort dataminne og innebygget USB port for enkel overføring av
loggede data.
De forhåndsprogrammerte metodene i DR900 er tilpasset analyser
på rentvann, avløpsvann, prosessvann samt andre typer vannanalyse.
Nye funksjoner, kombinert med et enkelt brukergrensesnitt og display
med bakgrunnslys, gjør DR900 til et svært robust batteridrevet
analyseinstrument som er enkelt å bruke selv i tøffe feltapplikasjoner.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Batteri:

4 stk. AA alkaliske

Kyvette kompabilitet

1 " rund / 16 mm rund (med adapter)

Detektor

Silikon fotodiode

Display

Bakgrunnsbelyst, grafisk LCD med 240 x 160 punkter

Kapslingens tetthetsgrad

IP67

Inkludert med instrumentet

DR 900 kolorimeter, 2 stk. 1" glass kyvetter merket med 10, 20 og
25 mL, 2 stk. 1 cm plastikk kyvetter, 1 x 16-mm kyvette adapter,
4 AA alkaliske batterier, printet flerspåklig instrument manual og
prosedyre manual på CD. USB Mini til USB kabel,
DR900 har Europeisk CE merking.

Operasjons modus

Transmisjon (%), Absorpsjon og Konsentrasjon

Optisk system

0 / 180 graders transmisjon

Oppbevaring

-30 til 60 °C, maks 80% relativ fuktighet (ikke-kondenserende)

Supportert kjemi

HACH tester

Brukergrensesnitt

Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Bulgarsk,
Kinesisk, Tjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Gresk, Ungarsk, Japansk,
Koreansk, Polsk, Rumensk, Russisk, Slovensk, Svensk, Tyrkisk

Brukerprogram

10

Garanti

1 år mot fabrikasjonsfeil

Bølgelengde nøyaktighet

± 1 nm (låst, varierer med modell)

Bølgelengde områder

420, 520, 560, 610 nm

Bølgelengdevalg

Automatisk

Vekt

0.6 kg med batterier

Kan endres uten varsel.
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