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vzorkovač s  

X-Y - distribútorom 

WaterSam GmbH 
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Výhradné zastúpenie pre Slovensko: 

WaterSam  Kompaktný vzorkovač s integrovanými dverami 
panela na prístup k riadiacej jednotke.  
 
MicroSam Riadenie odberu vzorky proporcionálne času, 
prietoku a udalosti.  Až 9 programov nastaviteľných 
užívateľom môže bežať nezávisle od seba. 
 
WatchSam Integrovaná riadiaca jednotka chráni 
zariadenie a nahrané dôležité údaje ako sú čas 
prevádzky črpadla, celkový prevádzkový čas, 
prevádzkový čas kompresora, chybové hlásenia, atď. 
 
Možnosť pripojenia GSM modemu na diaľkové 
ovládanie. Možnosť zasielania SMS chybových 
hlásení na definované číslo mobilného telefónu.  

Vyhradzujeme si právo zmeny technických údajov. 

Technické údaje  -  WS 312  
Princíp vzorkovania Systém vákuového čerpadla  
Vzorkovnice DURAN 50 Borosilikátové sklo 
Objem vzorky 20 – 200 ml  

(možnosť viacnásobného 
vzrokovania) 

Saci hadica Ø 12mm PVC 
Sacia výška 7,5 m,  výkon čerpadla 14,5 l/min 

bez protitlaku 
Distribútor X – Y priamo do fliaš 
Hadica distribútora Ø 15 mm (vnútorný), silikónová 
Napájanie čerpadla 230 V AC, tlak vzorky -0,8 to 1 bar 

Materiál telesa Nerez oceľ V2A 1.4301  
(AISI 304), 40mm izolácia, 

Kompresor 230 V AC; 150 W;  
chladivo R 134a CFC-free; 
automatické odmrazovanie 

Ohrievač Electrický ohrievač v nerezovom 
telese, 230 V; 350 W s teplotnou 
ochranou 70°C 

Thermostat PT100 
Riadiaca jednotka Microprocesorová, 4 tlačidla, 

osvetlený LCD displej, 4 x 20 
znakov, reálny čas, zálohová 
batria RAM na min. 5 rokov, 
výstupy s prepäťovou ochranou 

Software 9 programov bežiacich nezávisle 
od seba. Pamäť na chybové 
hlásenia, udalosti a stav 
prevádzky. Jednoduché 
programovanie. Jednoduché 
nastavenie distribútora.  
Kombinovanie a prepojenie 
programov ako štandardná 
funkcia.  

Vstupy 
Prietok :     

Signál udalosti :       

 
0/4-20mA alebo beznapäť.kontakt 
beznapäťový kontakt 

Rozhranie RS 232 alebo RS 485 (opcia) 
Electrické údaje 230V / 50Hz / 16A / 400W max. 

Rozmery Výška  1,020  mm 
Šírka     590  mm 
Hĺbka     590  mm 
Hmotnosť   75-80 kg  

Technoprocur spol. s r.o. 
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ThermoSam Zabudovaný špeciálny system cirkulácie 
vzduchu vo vnútri priestoru uskladnenie vzoriek 
udržuje optimálnu teplotu + 4°C. 
 
KorpuSam Teleso vzorkovača môže byť jednoducho 
demontované a recyklove ako odpad. Elektrické a 
mechanické komponenty sú umiestnené vo vrchnej 
“suchej” časti vzorkovača.  
 
ServiSam Naše vzorkovače sú navrhnuté pre ľahký 
prístup k akejkoľvek časti, ktorá sa musí prípadne opraviť.  
 
Garantujeme rýchly a spoľahlivý servis. 

WS 312-4                                          WS 312-1 
 

FraktioSam  
 

X-Y distributor 
vzoriek 

 
variabilný 

pre 
akúkoľvek 
aplikáciu 

 
4 x 12.0 litrov                                    1 x 26.4 litrov  

(Bez X-Y-distribútora) 

 
WS 312-24                                        WS 312-12 

 
Nízke nároky 

na údržbu 
 

bez možnosti 
kontaminácie 

 
 
 
 
 

24 x 1.0 litrov                                    12 x 2.9 litrov  


