
BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning
PAAB Tekno Tradings provtagare VA/V3 är en
helt ny microprocessorstyrd provtagare av
vakuumtyp, konstruerad med tanke på kvalitet,
enkelhet och driftsäkerhet.

VA/V3 är byggd i en robust spolsäker plast-
kapsling. Minsta rör och slangdiameter är 10
mm, vilket gör provtagaren lämplig för prov-
tagning av såväl behandlat, som obehandlat
vatten. Alla delar som kommer i kontakt med
vatten, är tillverkade av korrosionsbeständigt
material, såsom glas och PVC. Våtdelen är
mycket enkel att rengöra.
Provtagaren kan styras på följande sätt: Manu-
ell provtagning, tidsstyrd provtagning, flödes-

VVVVVA/V3A/V3A/V3A/V3A/V3
Vattenprovtagare

styrd provtagning eller pulsstyrd provtagning.

Extern styrning sker via medföljande 4-ledar-
kabel inkl. kontaktdon. Provvolymen ställs in
mycket enkelt via justering av inloppsröret.

VA/V3 har en tydlig display med 4 LED-siffror,
där provtagningssekvensen lätt kan följas. Detta
tillsammans med de stora funktionsknapparna
gör den mycket enkel att handha.
VA/V3 är utvecklad enligt Naturvårdsverkets
Allmänna råd för provtagning.

• VVVVVakuumtypakuumtypakuumtypakuumtypakuumtyp

• Lätt att rengöraLätt att rengöraLätt att rengöraLätt att rengöraLätt att rengöra

• Enkel och användarvänligEnkel och användarvänligEnkel och användarvänligEnkel och användarvänligEnkel och användarvänlig

• Flexibel styrningFlexibel styrningFlexibel styrningFlexibel styrningFlexibel styrning

• Automatisk renblåsning efterAutomatisk renblåsning efterAutomatisk renblåsning efterAutomatisk renblåsning efterAutomatisk renblåsning efter
   provtagning   provtagning   provtagning   provtagning   provtagning

• Automatisk stopp av inpumpningAutomatisk stopp av inpumpningAutomatisk stopp av inpumpningAutomatisk stopp av inpumpningAutomatisk stopp av inpumpning
   med fotocell   med fotocell   med fotocell   med fotocell   med fotocell
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Antal provAntal provAntal provAntal provAntal prov 1 – 36 / timme
ProvvolymerProvvolymerProvvolymerProvvolymerProvvolymer Justerbart 20 – 250 ml / prov
MatningsspänningMatningsspänningMatningsspänningMatningsspänningMatningsspänning 230 VAC
EffektförbrukningEffektförbrukningEffektförbrukningEffektförbrukningEffektförbrukning medel 110 VA
StyrningStyrningStyrningStyrningStyrning Manuell

Intern tid
Extern 0/4-20 mA
Extern potentialfri kontakt

DimensionerDimensionerDimensionerDimensionerDimensioner 372 x 30 x 175 mm
ViktViktViktViktVikt Ca 8,5 kg
UtloppslangUtloppslangUtloppslangUtloppslangUtloppslang Diam. 15 mm
Max sughöjdMax sughöjdMax sughöjdMax sughöjdMax sughöjd 6 meter
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Teknisk specifikation VA/V3

Box 608, 661 29 SÄFFLE Telefon: 0533-150 60 E-post: info@paab.com
Tingvallastrand 12, SÄFFLE Fax: 0533-169 31 Internet: www.paab.com

 

Paab Tekno Trading AB - Tingvallastrand 12, 661 40 Säffle, Sweden 
Tel: +46 533 150 60 - Fax +46 533 169 31 - info@paab.com - www.paab.com


