Isco katalogový list

Isco GlacierTM

Multifunkční vzorkovač s chlazením
Glacier – Ledovec … zcela nový
druh vzorkovače!
Nový Isco vzorkovač GlacierTM v sobě spojuje
tyto skvělé vlastnosti: malé rozměry, nízká
hmotnost, mobilita a exkluzivní nový systém
aktivní regulace teploty vzorku. Jeho revoluční
design vám poskytuje to nejlepší na světě:
snadný transport, rychlé nastavení a perfektní
způsob uchování vzorku bez potřeby ledu!
Zpráva o průběhu vzorkování a teplotách, při
nichž byl vzorek uchováván, se ukládá do řídící
jednotky vzorkovače a lze ji stáhnout do PC
a vytisknout.
V terénu je schopen Glacier chladit 48 hodin
nebo i více za použití baterie 12V DC.
Vzorkovač šetří kapacitu baterie tím, že
aktivuje chladící systém, až když je odebrán
první vzorek. Je-li k dispozici, je možné použít
i síťové napájení 230 V AC.
Glacier je schopen trpělivě čekat dny nebo
týdny na zadaný čas startu vzorkování nebo
na vzorek podmíněný určitou událostí a poté
vzorek konzervovat než bude z místa odvezen.
Glacier může uchovávat vzorek i během
přepravy v autě. Součástí dodávky je i kabel
pro napájení vzorkovače ze zástrčky zapalovače
automobilu.

Spolehlivá, jednoduše
programovatelná řídící jednotka
Řídící jednotka Glacieru využívá provozem
ověřenou technologii pro zajištění spolehlivosti,
jednoduché obsluhy a odolnosti, kterou od Isco
očekáváte.

 Veškerá programová nastavení se provádějí
v českém jazyce.

Nahoře: Glacier a volitelný
vozík s pneumatikami
pro snadný transport v terénu.
Vpravo: Standardní provedení, pod
krytem se nachází řídící jednotka
s mechanickým krytím IP67.

Unikátní systém řízení teploty
Patentovaný systém řízení teploty Glacieru
nepřetržitě měří aktuální teplotu vzorku
a přesně reguluje chladící agregát tak, aby
byla zajištěna co nejrychleji správná teplota
a tudíž ochrana vzorku.

 Vyvolání a spuštění uloženého programu
pouhým zmáčknutím dvou tlačítek.

 Mechanické krytí IP67, řídící jednotka je
vodotěsná a prachotěsná.

 Aktuální naměřená teplota je ukládána do

řídící jednotky vzorkovače. Na LCD displeji
je zobrazována min., max., a průměrná
teplota. Tyto hodnoty lze stáhnou pomocí
softwaru Hyperterminal, který je standardní
součástí Windows.

 Patentovaný bezkontaktní detektor kapaliny
LD90 a systém načítání otáček čerpadla
zajišťují přesný objem vzorku.

 Odběr směsného vzorku do 10 nebo

20 litrových lahví nebo do jednorázových
vaků ProPakTM, což eliminuje nutnost
vymývání nádob.

Speciální technologie řízení teploty Glacieru uchovává
vzorek při 3 °C i při nejnáročnějších podmínkách, jak je
zobrazeno výše (40 °C okolní prostředí a 20 °C teplota
vzorku)

