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Fotometr wyposaŜony w ergonomiczną klawiaturę i duŜy, czytelny ekran. 

UmoŜliwia stosowanie róŜnorodnych testów: fiolek, tabletek, odczynników proszkowych 

i płynnych. Pozwala na uŜycie kuwet okrągłych o średnicy 13mm, 16mm i 24 mm. 

Idealny do pracy w terenie a takŜe w laboratorium. 
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APLIKACJE: 

• ścieki 

• woda 

• wody przemysłowe 
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ZALETY: 

• duŜy wybór fabrycznie wprowadzonych krzywych kalibracyjnych 

• automatyczny wybór długości fali 

• podświetlany wyświetlacz 

• menu w j. polskim 

• pamięć wyników 

• ponad 120 wprowadzonych krzywych kalibracyjnych 

• moŜliwość wprowadzenia 35 krzywych kalibracyjnych uŜytkownika 

• dostępny moduł iRiM – opcja - (moduł interfejsu na podczerwień) z moŜliwością 

podłączenia do komputera, drukarki z interfejsem USB lub drukarki z interfejsem 

seryjnym. Moduł dostarczany jest z oprogramowaniem. Jako opcja funkcja 

zachowywania danych w pliku excel lub formacie .txt 

• wodoszczelny (ochrona IP 68) 

• gotowe, porcjowane odczynniki 
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DANE TECHNICZNE: 

Wyświetlacz Podświetlany graficzny 

Optyka 

Diody LED, filtry interferencyjne (IF) oraz fotokomórka w transparentnej komorze 

pomiarowej. 

430 nm ∆ λ = 5 nm 

530 nm ∆ λ = 5 nm 

560 nm ∆ λ = 5 nm 

580 nm ∆ λ = 5 nm 

610 nm ∆ λ = 6 nm 

660 nm ∆ λ = 5 nm 

Wybór długości fali Automatyczny 

Dokładność długości fali ± 1 nm 

Dokładność fotometryczna 2% pełnej skali (T=20°C-25°C) 

Rozdzielczość fotometryczna 0,005 A 

Klawiatura Dotykowa, odporna na kwasy i roztwory 

Zasilanie 4 baterie AA, wystarczające na 26  godz. pracy ciągłej lub wykonanie do 3500 testów  

Auto-wyłączanie 20 minut po ostatnim dotyku klawiatury z sygnałem akustycznym 

Języki menu 
Niemiecki, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Polski, Indonezyjski, 

moŜliwość wgrania dodatkowego języka 

Wymiary Ok. 210 x 95 x 45 mm  

Pamięć Ok. 1000 zestawów danych 

Certyfikaty CE 

Waga Ok. 450 g 

Numer katalogowy  

 
21 40 20 

 

Fotometr MD 600  
wyposaŜony w baterie, okrągłe kuwety 24 mm, 16 mm, adapter do kuwet 
13 mm i 16 mm, walizkę transportową oraz instrukcję obsługi 
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