Polski producent, na rynku od 1990 roku.
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Budowa PP 2002+
Dopuszczalna
temperatura otoczenia
-20°C ... +45°C
Obudowa wykonana
ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej z izolacj¹
gruboœci 40 mm

Intuicyjne menu
w jêzyku polskim, angielskim,
francuskim, w³oskim, czeskim,
rumuñskim, litewskim

Mo¿liwoœæ skonfigurowania
5 ró¿nych programów poboru
próby, po 8 zadañ ka¿dy

Przedmuchiwanie linii ssawnej
przed i po poborze próby
(wysokoœæ zasysania 8m/30m*)

Technika poboru próby do wyboru:
- Pompa pró¿niowo ciœnieniowa
(objêtoœæ próby 25…250/500 ml)
- Pompa perystaltyczna
(objêtoœæ próby 10…9990 ml)

Rozdzielacz ko³owy

Termostatyzowana komora
do przechowywania prób
w sta³ej temperaturze +4°C,
niezale¿nie od warunków
otoczenia

Bie¿¹cy podgl¹d stanu
nape³niania butelek

Metody poboru próby:
automatyczny
proporcjonalny do czasu
proporcjonalny do przep³ywu
zdarzeniowy
manualny

Separator czêœci sta³ych
zabezpieczaj¹cy liniê
ssawn¹ przed zapchaniem

* opcja dodatkowa

Mo¿liwoœæ w³¹czenia urz¹dzenia
w system monitoringu
(komunikacja RS232,
RS485 MODBUS, PROFIBUS*,
modem GSM*)
Rejestracja danych na karcie SD
(pH, przewodnoœæ, redoks,
tlen rozpuszczony, przep³yw,
temperatura próby,, temperatura
w komorze z próbami itp.)

Program Sampler Viewer
(dla aparatów wyposa¿onych
w kartê SD)

Konfiguracja butelek do wyboru:
- 1 szt. x 25l PE
- 4 szt. X 10l PE
- 12 szt. X 2,9l PE
- 24 szt. X 1l PE

Pobór reprezentatywnej
próby zgodnie z norm¹
PN-ISO 5667
Stacjonarny aparat do PP 2002+ to w pe³ni
zautomatyzowana stacja do poboru prób wody
i œcieków.
Rozbudowanie aparatu do poboru prób o
aparaturê pomiarow¹ pozwala na pe³n¹
kontrolê parametrów fizyko-chemicznych
pobieranych cieczy oraz realizacjê zadañ
pomiarowych, przekszta³caj¹c standardowe
urz¹dzenie w stacjê do poboru i monitoringu
œcieków PP 2002+M.
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PP 2002 +
Typ
Parametr
technika poboru

pró¿niowo-ciœnieniowa

przechowywanie próbki

w sta³ej temperaturze +4°C niezale¿nie od warunków otoczenia

jêzyk menu

polski, angielski, francuski, w³oski, czeski, rumuñski, litewski

rodzaj pobieranego medium

ciecze o przewodnoœci w³aœciwej min. 20 µS/cm i temp. max. 60°C

przedmuchiwanie linii ss¹cej

przed i po poborze

rodzaj poboru próby

automatyczny, proporcjonalny do czasu, przep³ywu, zdarzenia lub manualny

wysokoœæ zasysania [m]

max 8

objêtoœæ pobieranej próby [ml]
d³ugoœæ wê¿a ss¹cego [m]

standardowo 8
12/13

rozdzielacz

ko³owy

wymiary zewnêtrzne [mm]

- wyposa¿ony w pompê pró¿niowo-ciœnieniow¹

1070

g³êbokoœæ

660
90
wykonana ze stali kwasoodpornej z izolacj¹ o gruboœci 40 mm

temperatura pracy [°C]
pobór mocy [W]
sterowanie

rejestracja danych
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630

wysokoœæ

obudowa

sygna³y wejœæ

- pod³¹czenie zewnêtrznego przep³ywomierza
- pod³¹czenie zewnêtrznych przetworników
pomiarowych (pH, przewodnictwo, redoks,
tlen rozpuszczony, ChZT itp.)

24 x 1

szerokoœæ

waga [kg]

programowanie

Opcje dodatkowe

regulowana w zakresie 30...250/500

œrednica wê¿a ss¹cego [mm]

iloœæ x pojemnoœæ zbiorników [l]

Stacjonarny aparat
do poboru prób PP 2002+

PP 2002+

sygna³y wyjœæ
komunikacja
warunki pracy

-20…+45
450
mikroprocesorowe, wyœwietlacz graficzny z korekcj¹ kontrastu,
podgl¹d nape³niania butelek
pamiêæ 5 programów po 8 zadañ ka¿dy
8 analogowych, 4 binarne
karta SD + oprogramowanie Sampler Viewer
4 binarne
RS 232 lub RS 485
zabudowa w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu

zasilanie

230 V 50 Hz

gwarancja

24 miesi¹ce

producent

POL-EKO-APARATURA

PP 2002+ E
Typ
Parametr
technika poboru

PP 2002+ E
pompa perystaltyczna

przechowywanie próbki

w sta³ej temperaturze +4°C niezale¿nie od warunków otoczenia

jêzyk menu

polski, angielski, francuski, w³oski, czeski, rumuñski, litewski

rodzaj pobieranego medium

ciecze o przewodnoœci w³aœciwej min. 20 µS/cm i temp. max. 60°C

przedmuchiwanie linii ss¹cej

przed i po poborze

rodzaj poboru próby

automatyczny, proporcjonalny do czasu, przep³ywu, zdarzenia lub manualny

wysokoœæ zasysania [m]

max 8

objêtoœæ pobieranej próby [ml]
d³ugoœæ wê¿a ss¹cego [m]

regulowana w zakresie 10...9990
standardowo 8

œrednica wê¿a ss¹cego [mm]

12/13

rozdzielacz

ko³owy

iloœæ x pojemnoœæ zbiorników [l]
wymiary zewnêtrzne [mm]

24 x 1

szerokoœæ

630

wysokoœæ

1070

g³êbokoœæ

660

waga [kg]

90

obudowa

wykonana ze stali kwasoodpornej z izolacj¹ o gruboœci 40 mm

temperatura pracy [°C]
pobór mocy [W]
sterowanie
programowanie
rejestracja danych
sygna³y wejœæ
sygna³y wyjœæ
komunikacja
warunki pracy

-20…+45
450
mikroprocesorowe, wyœwietlacz graficzny z korekcj¹ kontrastu,
podgl¹d nape³niania butelek

Stacjonarny aparat
do poboru prób PP 2002+ E
- wyposa¿ony w pompê perystaltyczn¹

pamiêæ 5 programów po 8 zadañ ka¿dy
karta SD + oprogramowanie Sampler Viewer
8 analogowych, 4 binarne
4 binarne
RS 232 lub RS 485
zabudowa w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu

zasilanie

230 V 50 Hz

gwarancja

24 miesi¹ce

producent

POL-EKO-APARATURA

Opcje dodatkowe
- pod³¹czenie zewnêtrznego przep³ywomierza
- pod³¹czenie zewnêtrznych przetworników
pomiarowych (pH, przewodnictwo, redoks,
tlen rozpuszczony, ChZT itp.)
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PP 2002+ M
Typ
Parametr
technika poboru

pró¿niowo-ciœnieniowa / pompa perystaltyczna

przechowywanie próbki

w sta³ej temperaturze +4°C niezale¿nie od warunków otoczenia

jêzyk menu

polski, angielski, francuski, w³oski, czeski, rumuñski, litewski

rodzaj pobieranego medium

ciecze o przewodnoœci w³aœciwej min. 20 µS/cm i temp. max. 60°C

przedmuchiwanie linii ss¹cej

przed i po poborze

rodzaj poboru próby

automatyczny, proporcjonalny do czasu, przep³ywu, zdarzenia lub manualny

wysokoœæ zasysania [m]

max 8

objêtoœæ pobieranej próby [ml]
d³ugoœæ wê¿a ss¹cego [m]

standardowo 8
12/13

rozdzielacz

ko³owy

wymiary zewnêtrzne [mm]

- wyposa¿ony w pompê pró¿niowo-ciœnieniow¹
lub pompê perystaltyczn¹
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630

wysokoœæ

1325

g³êbokoœæ

660
100

obudowa

wykonana ze stali kwasoodpornej z izolacj¹ o gruboœci 40 mm

temperatura pracy [°C]
pobór mocy [W]
sterowanie
programowanie

sygna³y wejœæ

- oprogramowanie do monitoringu on-line
- pod³¹czenie zewnêtrznego przep³ywomierza
- pod³¹czenie przetworników pomiarowych
(pH, przewodnictwo, redoks, tlen rozpuszczony,
ChZT itp.)

24 x 1

szerokoœæ

waga [kg]

rejestracja danych

Opcje dodatkowe

regulowana w zakresie 30...250/500 lub 10...9990

œrednica wê¿a ss¹cego [mm]

iloœæ x pojemnoœæ zbiorników [l]

Stacja poboru i monitoringu
œcieków PP 2002+ M

PP 2002+ M

sygna³y wyjœæ
komunikacja
warunki pracy

-20…+45
550
mikroprocesorowe, wyœwietlacz graficzny z korekcj¹ kontrastu,
podgl¹d nape³niania butelek
pamiêæ 5 programów po 8 zadañ ka¿dy
karta SD + oprogramowanie Sampler Viewer
8 analogowych, 4 binarne
4 binarne
RS 232 lub RS 485
zabudowa w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu

zasilanie

230 V 50 Hz

gwarancja

24 miesi¹ce

producent

POL-EKO-APARATURA

PP 2002 +/E
?
pobór reprezentatywnej próby do badañ zgodnie z norm¹ PN-ISO 5667
?
technika poboru próby:
- PP 2002+ pompa pró¿niowo-ciœnieniowa
- PP 2002+ E - pompa perystaltyczna
?
metoda poboru próby:
- proporcjonalnie do czasu,
- przep³ywu
- w zale¿noœci od zdarzenia (np. przekroczenie zadanej wartoœci pH)
?
intuicyjne menu w jêzyku polskim
?
mo¿liwoœæ skonfigurowania piêciu ró¿nych programów poboru próby
?
bie¿¹cy podgl¹d stanu nape³nienia butelek
?
termostatyzowana komora do przechowywania prób z systemem
ch³odzenia wolnym od CFC
?
obudowa odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
660

PP 2002+ M
Zastosowanie:
?
Monitoring procesów w oczyszczalniach œcieków
?
Kontrola skutecznoœci oczyszczania œcieków
?
Monitoring sieci kanalizacyjnej
?
Monitoring i kontrola ujêæ i instalacji wodoci¹gowych
?
Monitoring i kontrola wód powierzchniowych (rzek, jezior)

660

630

1070

1325

630

www.stacjazlewna.pl
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Stacja monitoringu
PP 2002+ M
PP 2002+ M to automatyczna stacja poboru i monitoringu œcieków zintegrowana z przetwornikami
do ci¹g³ego monitorowania parametrów pH, cond, oxy, redoks, ChZT.
Stacje poboru i monitoringu œcieków PP 2002+ M ³¹cz¹ w sobie funkcjê automatycznego aparatu do poboru
prób oraz monitoringu parametrów fizykochemicznych œcieków. Urz¹dzenia mog¹ byæ zintegrowane
z przetwornikami do ci¹g³ego pomiaru parametrów takich jak odczyn pH, potencja³ redoks, przewodnoœæ
elektryczna, ChZT, tlenu rozpuszczonego oraz temperatury.
Urz¹dzenie mo¿na równie¿ wyposa¿yæ w modem GPRS, dziêki czemu u¿ytkownik zyskuje zdaln¹ kontrolê oraz
wizualizacjê parametrów w czasie rzeczywistym z poziomu przegl¹darki internetowej. Dostêp do podgl¹du
parametrów jest mo¿liwy poprzez komputer lub smartfon. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ otrzymywania
powiadomieñ w formie SMS oraz e-mail o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów œcieków oraz alarmach.
Opcja ta pozwala te¿ na kontrolê stanu nape³nienia butelek.Dziêki po³¹czeniu aparatu do poboru prób
z urz¹dzeniami pomiarowymi mo¿liwa jest pe³na kontrola parametrów fizykochemicznych.
W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeñ pobierana jest próba, która mo¿e zostaæ poddana
wnikliwej analizie chemicznej.
Zastosowanie:
?
Monitoring procesów w oczyszczalniach œcieków
?
Kontrola skutecznoœci oczyszczania œcieków
?
Monitoring sieci kanalizacyjnej
?
Monitoring i kontrola ujêæ i instalacji wodoci¹gowych
?
Monitoring i kontrola wód powierzchniowych (rzek, jezior)
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Monitoring on-line
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ otrzymywania powiadomieñ w formie SMS
oraz e-mail o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów œcieków
oraz alarmach. Opcja ta pozwala te¿ na kontrolê stanu nape³nienia
butelek. Dziêki po³¹czeniu aparatu do poboru prób z urz¹dzeniami
pomiarowymi mo¿liwa jest pe³na kontrola parametrów
fizykochemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek
przekroczeñ pobierana jest próba, która mo¿e zostaæ poddana
wnikliwejanalizie chemicznej.

Platforma AquaRD
Produkowana przez nasz¹ firmê stacja poboru
i monitoringu œcieków PP 2002M mo¿e byæ zintegrowana
z przetwornikami do ci¹g³ego pomiaru odczynu pH,
przewodnoœci, tlenu rozpuszczonego, potencja³u redoks,
ChZT oraz temperatury. Urz¹dzenie mo¿e zostaæ
wyposa¿ona w modem GPRS, umo¿liwiaj¹cy zdaln¹
kontrolê oraz wizualizacjê parametrów w czasie
rzeczywistym z poziomu przegl¹darki internetowej.

Dostêp do podgl¹du parametrów jest mo¿liwy poprzez
komputer lub smartfon. Dziêki wygenerowanemu
loginowi i haœle u¿ytkownik uzyskuje dostêp do
prywatnego konta na platformie.

www.stacjazlewna.pl

Wykorzystuj¹c opcjê
powiêkszenia wykresu
otrzymujemy narzêdzia
do bardziej szczegó³owej
analizy parametrów
fizykochemicznych.

Aplikacja umo¿liwia
tworzenie dobowych
oraz miesiêcznych
raportów.
strona | 09

strona | 10

www.stacjazlewna.pl

Polski producent, na rynku od 1990 roku.
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POL-EKO-APARATURA
Producent wyposa¿enia kontrolno-pomiarowego
do badañ laboratoryjnych i procesów technologicznych,
dystrybutor w Polsce firm:
KNICK, THERMO SCIENTIFIC, WTW

do³¹cz do nas
na facebooku

facebook.com/POLEKOAPARATURAspj

Folder “Pobór prób PP 2002+” wersja 3/2020.
Pomimo do³o¿enia wszelkich starañ nie mo¿emy zagwarantowaæ, ¿e publikowane dane techniczne nie zawieraj¹ b³êdów.
Dlatego te¿, w razie w¹tpliwoœci prosimy o kontakt przed podjêciem ostatecznej decyzji o zakupie.
Firma POL-EKO-APARATURA zastrzega sobie prawo do zmian niektórych parametrów technicznych.
Wszystkie wymiary zosta³y podane z dok³adnoœci¹ ±5 %.
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POL-EKO APARATURA sp.j.
ul. Kokoszycka 172C
44 - 300 Wodzis³aw Œl¹ski
Tel: +48 32 453 91 70
Fax: +48 32 453 91 85
E-mail: info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl
www.stacjazlewna.pl

