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Vyhradzujeme si právo zmeny technických údajov. 

Výhradné zastúpenie pre Slovensko: 

WaterSamâ Vzorkovače s vákuovým princípom odberu 
vzoriek bez akýchkoľvek ventilov.  
Možnosť ovládania cez GSM modem 

MicroSam. Riadiaca jednotka a nádoba na odber 
vzoriek sú dodávané ako jeden celok pre všetky Vaše 
aplikácie, vrátane odberu na základe času, udalosti 
alebo prietoku. Pre zlievané vzorky je k dispozícii 
model WS Porti 1S s transportným boxom. 

WatchSam Integrovaná riadiaca jednotka chráni 
vzorkovač a upozorňuje na potrebný servis.  
Chybové hlásenia môžu byť zaslané na predvolené 
telefónne číslo ako SMS správa. 

ServiSam Naše vzorkovače sú navrhnuté pre ľahký 
prístup k akejkoľvek časti, ktorá sa musí prípadne opraviť.  
 

 Technické údaje  - WS Porti 
Princíp vzorkovania Vákuové čerpadlo 

Vzorkovnica  DURAN 50 borosilikátové sklo 

Objem vzorky 20 – 200ml 

Sacia výška  6 m 

Distribútor nepriamy, ovládaný motorom 

Hadica distribútora  15 mm priemer, silikónová 

Čerpadlo Vákuové/tlakové čerpadlo s nerezovou 
hlavou, 24V d.c. motor s rýchlosťou 
nasávania 0.5m/s pri 5 metroch 

Kryt Nerez oceľ 304 (V2A), krytie IP 55 

Riadiaca jednotka Microprocesorová, 4 tlačidlá, osvetlený 
LCD displej, 4 x 20 znakov, reálny čas, 
zálohová batéria RAM na min. 5 rokov.  

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 Analógový:  0/4 – 20 mA 
Digitálny:  beznapäťový kontakt  
(min. impulz = 50 ms) 

Signál udalosti Beznapäťový kontakt  
(dĺžka impulzu 1s – 99 min) 

Rozhranie RS 232 alebo RS 485 

Diaľkové ovládanie Modem/GSM-Modem (Opcia) 

Electrické údaje  24V DC / max. 30 VA 

Zabudovaná nabíjačka 230V AC / max. 53 VA 

Rozmery 
Vzorkovač WS Porti   

 
V 430 mm  x Š 415 mm  x H 290 mm 

 Hmotnosť 13.5 kg (bez batérií) 

Transportbox          Porti 12 V 380 mm x  Š 480 mm x H 320 mm 
Hmotnosť      4.5 kg 

Transportbox          Porti 24 V 310 mm x Š 566 mm x H 350 mm 
Hmotnosť       7 kg 

Box s chladením Porti 12 T 
(PE s PU izoláciou) 

V 415 mm x Š 710 mm x H 360 mm 
Hmotnosť     18.5 kg 

Kompresorová chladnička - 230V / 50Hz (1.4kWh / deň) 
- 12/24 V DC 

PortiSam Základná jednotka je dostupná s výberom 
transportných boxov so zbudovanými fľašami. 
WS Porti 12 a 12 T môžu byť dodané aj s boxom bez 
distribútora vzoriek. 

Porti 12 s izolovaným transportným 
boxom bez fľaše má objem 20 l, 
alebo s 1 fľašou 6.4 litra na zlievanú 
vzorku, alebo 12 x 1liter alebo 5 x 
1liter +1 x 6.4 liter PE ľaše. 

Porti 24 môže byť počas 
p r e p r a v y  z a b e z p e č e n ý 
remeňom. S dlhším ramenom 
distribútora môže transportný 
box obsahovať až 24 x 
1litrových fliaš. Samotný box sa 
môže používať aj na zlievané 
vzorky 30 litrov. 

Porti 12T je vhodný ak je potreba 
chladiť vzorky. Je schopný odberu 
zlievanej vzorky do 1 PE fľaše 6.4 
litra alebo 10.4 litra alebo 12 x 1 
literových fliaš. Box je vybavený 
kompresorovou chladničkou a 
termostatom s napájaním 230V, 
12/24 VDC. Vnútorná teplota v 
boxe je nastaviteľná +10 to –18°C. 
Ako opcia je k dispozícii prenosný 
vozík. 
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