VA/V3
VA/V3
Vattenprovtagare

Vattenprovtagare
• Vakuumtyp
• Lätt att rengöra

• Vakuumtyp

• Enkel och användarvänlig

• Lätt att rengöra

• Flexibel styrning

• Enkel och användarvänlig

• Automatisk renblåsning efter
provtagning

• Flexibel styrning
• Automatisk renblåsning efter
provtagning

• Automatisk stopp av inpumpning
med fotocell

• Automatisk stopp av inpumpning
med fotocell

Beskrivning

Beskrivning
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 plastkapsling. Minsta rör och slangdiameter är 10
mm, vilket gör provtagaren lämplig för provtagning 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: Manuell provtagning, tidsstyrd provtagning, flödes-
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Antal prov
Provvolymer
Matningsspänning
Effektförbrukning
Styrning

Dimensioner
Vikt
Utloppslang
Max sughöjd

1 – 36 / timme
Justerbart 20 – 250 ml / prov
230 VAC
medel 110 VA
Manuell
Intern tid
Extern 0/4-20 mA
Extern potentialfri kontakt
372 x 30 x 175 mm
Ca 8,5 kg
Diam. 15 mm
6 meter
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