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En stor liten provtagare

GLS provtagare är konstruerad för vanlig, enkel samlingsprovtagning i 
kommunala och industriella applikationer.

Man kan ta prover baserade på tid eller flöde, i glas eller polyeten-
flaskor. Man kan välja engångspåsar, ProPak, för att slippa diska 
flaskorna mellan provtagningarna.

Alla händelser loggas internt och kan visas på displayen, 
vilket ger full kontroll på provtagningarna.

Enkel programmering

GLS har en mycket förenklad programmering.  
Det tar mindre än en minut att göra den klar för:

•	 Tidstyrda,	likformiga	provintervaller

•	 Flödesstyrda	provintervaller,	med	puls-	eller	mA-ingång	(option)

Starten kan fördröjas och även styras externt.

GLS lagrar två program varav ett används 
som ”standard” och startas med ett par 
tangent tryckningar.

Naturligtvis kan man programmera även på 
plats och använda detta program.

Det finns separata tangenter för manuell 
provtagning och kalibrering av volym.

Liten och smidig

Största diameter är bara 419 mm, går den lätt 
ned i brunnar med liten öppning.

Med en tomvikt på bara 11 kg är GLS den 
lättaste provtagaren i Isco’s program. Låsbar 
bygel över locket gör GLS lätt att bära.

All inställning på svenska

GLS kräver inga atleter för att hanteras
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Noggranna, repeterbara provtagningsvolymer

Den unika vätskedetektorn och pump varvräknaren ingår 
i ett patenterat system för volym beräkning, som är lika 
noggrant som ett system med mätkopp.

Isco’s system ger möjlighet att skölja sugslangen före 
provtagning och även göra om prov tagningen om det inte 
kommer något vatten vid första försöket.

Vätskedetektorn känner automatiskt av sughöjden. 
Sugslangens längd måste programmeras in för att få rätt 
provvolym.

Detta sker enkelt via kalibreringstangenten.

Tekniska data
Provtagare

Höjd 673 mm

Diameter 419 mm

Vikt (tom) 11,1 kg

Flaskbestyckning 9,5 liters glas eller PE-flaska

Matning 12 V DC (från batteri eller 230 V nätenhet)

Styrenhet

Vikt 3,6 kg

Dimensioner 260 × 320 × 250 mm

Arbetstemperatur 0 – 50°C

Lagringstemperatur -20 – 60°C

Kapslingsklass IP 67

Flödesmätaringång 5 till 15 V DC pulser eller kontaktslutning

Antal samlingsprov Upp till 500 räknade

Överfyllnadsskydd Indikeras av vätskedetektorn

Pump

Renblåsning Före och efter varje prov

Displaymeddelande Varnar när pumpslangen bör kontrolleras

Sugslang, diameter 6 alt 9 mm

Material Vinyl eller Teflon®

Längd 1 till 30 m

Max sughöjd 7,9 m

Transporthastighet vid olika sug-
höjder

1 m 0,85 m/s 
3 m 0,78 m/s 
5 m 0,5 m/s

Mjukvara

Styrning Tid eller flöde (från extern flödesmätare)

Provtagningsfrekvens 1 till 9999 min eller pulser

Provtagningsvolym 10 till 9990 ml i steg om 1 ml

Programlagring 2 provtagningsprogram

Internt testprogram testar RAM, ROM, pump och display

GLS är enkel att placera tack vare sitt kompakta 
format. Med en diameter på 419 mm slinker den 
ned på de flesta ställen.


