Multifunkční vzorkovač s chlazením
Avalanche – „Lavina“…
nejmodernější a nejchytřejší
vzorkovač na světě!
Nejnovější vzorkovač Isco Avalanche™ je
založen na stejné řídící jednotce, jakou používají
všechny špičkové vzorkovače Isco 6712 pro
dělené i směsné vzorky. Avalanche poskytuje
pokročilé ovládání, ukládání dat a široké možnosti
komunikace typické pro vzorkovače 6712
v kombinaci se spolehlivým a vysoce výkonným
chladícím agregátem. Nabídka sad lahví zahrnuje
lahve na směsný vzorek 20 a 10 litrů a dále
sady pro dělené vzorky 4 x 4 litry a 14 x 950 ml.
Můžete jednoduše zadat programy přesně
vyhovující vašim specifickým potřebám.
Stejně jako jednodušší vzorkovač pouze
pro směsný vzorek Isco Glacier je schopen
Avalanche chladit 48 hodin nebo i více za použití
baterie 12V DC. Je-li k dispozici, je možné použít
síťové napájení 230 V AC. Chlazený prostor
vzorkovače Avalanche je vybaven unikátním
ventilátorem, který zajišťuje cirkulaci vzduchu
a tím maximální účinnost chlazení. Vzorkovač
šetří energii tím, že aktivuje chladící systém,
až když je odebrán první vzorek.

Volitelný přepravní vozík pro Avalanche má kola
s pneumatikami pro snadný transport náročným
terénem a plošinu pro upevnění 12 V baterie.

Aplikace:

Avalanche je schopen trpělivě čekat dny nebo
týdny než odebere vzorek podmíněný událostí
(pokud je nastaven odběr při překročení
určitého měřeného parametru) a poté vzorek
konzervovat/uchovávat než bude z místa
odvezen. Pomocí volitelného GSM příslušenství
může Avalanche informovat o provedení odběru
například zasláním SMS zprávy. Avalanche
uchovává vzorek i během přepravy v autě.
Součástí dodávky je i kabel pro napájení
vzorkovače ze zástrčky zapalovače automobilu.

 Monitoring přívalových vod
 Mobilní monitoring přítoků/odtoků ČOV
 Monitoring povrchových toků
 Lokalizace a identifikace zdrojů znečištění
 Pokročilé vzorkování spojené s ukládáním

měřených parametrů kvantity (průtok,
srážky) a kvality vody (pH, vodivost, teplota,
kyslík, N-NH4, N-NO3, atd) – plus spolehlivé
uchování chlazených vzorků.

Standardní vybavení

Avalanche – intergrovaný monitoring

 Veškerá programová nastavení se provádějí

Průtok, stážky a kvality vody

v českém jazyce.

 Dvě programovací úrovně – standardní
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a rozšířená (nastavení pokročilých funkcí).

(512 kB) umožnuje vynikající flexibilitu při
ukládání enviromentálních dat.
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doporučenou EPA – 0,6 m/sec i při sací výšce
7,8 m. Žádný jiný automatický vzorkovač toto
nedokáže.
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připojení multiparametrických sond pro
měření kvality vody a dalších kompatibilních
zařízení.
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0,25

ft/s

 Vodotěsná a prachotěsná řídící jednotka.
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