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Poręczny, niedrogi, dokładny miernik tlenu i temperatury 
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APLIKACJE: 

• Powierzchniowe i podziemne wody przeznaczone do celów pitnych 

• Parametry jakości wody w przemyśle 

• Komory napowietrzania w oczyszczalniach ścieków 

• Parametry w wodach wypływających z oczyszczalni 

• Wody podziemne 

• Wody opadowe 

• Wody przeznaczone do celów rekreacyjnych 
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ZALETY:   

• Wodoszczelna obudowa IP 67 

• Automatyczna kompensacja temperatury 

• Jednoroczna gwarancja na aparat i elektrody 

• 1- , 4- lub 10-metrowe kable polowe oraz samomieszająca sonda BZT 

• Manualna kompensacja zasolenia i ciśnienia 

• Wskaźnik zużycia baterii 

• Żywotność baterii około 500 godzin 

• Jednoroczna gwarancja na sondę tlenową i kable 

• Przykręcana membrana 

• Odczyt w mg/l (ppm) lub % 

• Zgodność z certyfikatem CE 

• Szybki czas pomiaru tlenu 

 

TLENOMIERZ  

PRZENOŚNY 

YSI DO200A 

FIRMY YSI 
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DANE TECHNICZNE: 

Medium  Słodka, słona albo zanieczyszczona woda 

Zakres 0-20 ppm, 0-200% nasycenia powietrza 

Dokładność 
0-20 ppm: ±2% odczytu lub 0,2 ppm (większa z podanych wartości)  
0-200%:  ±2% odczytu lub ±2% nasycenia (większa z podanych wartości) 
 

Rozdzielczość 0,01 ppm, 0,1% nasycenia powietrza 

Jednostki temperatury °C 

Dokładność pomiaru temperatury ±0,3°C 

Zakres -6°C do 46°C 

Rozdzielczość 0,1°C 

Kompensacja zasolenia 0 do 40 ppt 

Kompensacja ciśnienia 600 to 1100 millibar (450 to 825 mmHg) 

Zasilanie Alkaliczna bateria 9 V 

Rozmiar 78x184 mm 

Waga z bateriami 272 g 

Żywotność baterii Około 450 godzin w 25 °C 

Gwarancja Jednoroczna na aparat i elektrodę 

Numery katalogowe  

DO200ACC-01 Tlenomierz przenośny DO200 z 1-metrowym kablem w walizce 

DO200ACC-04 Tlenomierz przenośny DO200 z 4-metrowym kablem w walizce 

DO200ACC-10 Tlenomierz przenośny DO200 z 10-metrowym kablem w walizce 

 
 
>>

  

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

606036 Plastikowa walizka z piankowym wypełnieniem 

5908 Zestaw membran ( 6 membran i roztwór) 

200-BOD-230V Samomieszająca sonda BZT 
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