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Provtagare med kylskåp, Isco 5800
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A U T O M A T I O N

Isco 5800 korrosionsfria klimatskåp är avsett för samlings- eller 
sekvens-provtagning under de svåraste förhållanden. Skåpet är 
konstruerat för att stå utomhus utan något extra skydd

Den unika, rotationsgjutna kapslingen med skumisolering, den kraftigt 
dimensionerade kompressorn, det pulverlackade kylpaketet och 
den fläktforcerade kylningen ger dina prover ett exceptionellt 
skydd, både sommar och vinter. Kontrollenheten reglerar och 
visar temperaturen i skåpet. Temperaturen loggas också för att 
säkerställa att proverna förvaras på tillfredställande sätt.

Flaskan(orna) är placerade i en utdragbar rack och fördelnings-
armen kan skjutas undan för lätt åtkomst av insamlade prover. 
Detta för att undvika olämpliga arbetsställningar när proverna skall 
hämtas.

Provtagaren använder Isco’s välbeprövade peristaltiska pump för 
att ta prover med rekommenderade uppfodringshastigheter.

Noggrannhet hos provvolymen säkerställs med hjälp av pumpens 
rotationsräknare och Isco’s vätskedetektorsystem. Byte av 
pumpslang sker enkelt och snabbt utan behov av verktyg. En 
säkerhetsspärr kopplar bort pumpen under slangbytet.

Enkel programmering

Provtagning kan initieras av tid, flöde (med signal från extern 
flödesmätare) och händelse.

Provtagningen kan ske med:

•	 likformigt	tidsintervall	och	volym

•	 likformigt	tidsintervall	och	flödesproportionell	volym

•	 likformig	volym	och	flödesproportionellt	tidsintervall

Självinstruerande displaytexter på svenska gör 
programmeringen enkel.

Standardfunktioner
•	 Samlingsprover	eller	sekvensprover.

•	 Omgivningstemperatur	-30	—	+50	°C	utan	extra	
uppvärmning.

•	 Fyra	digitala	larmutgångar.

•	 4—20	mA	och	DC	pulsingångar	för	flödesmätare.

•	 Effektiv	kylning.

•	 Möjlighet	att	spara	fyra	provtagningsprogram.

Utdragbar hållare för provbehållarna.
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Tekniska data

Isco 5800 Klimatskåp
Storlek (H × B × D) 1320 × 730 × 845 mm

Vikt (tom) 83,5 kg

Material linjär lågdensitetspolyeten 
(LLDPE)

Matningsspänning 230 V AC, 50 Hz

Arbetstemperatur
-30 — +50 °C (responstid hos 
display kan vara långsam vi 
låga temperaturer)

Kapsling IP45

Pump
Inloppsslang

Längd 
Material 
Innerdiameter

1 — 30 m 
Vinyl eller PE med FEP-liner 
9 mm

Maximal sughöjd 8,5 m

Typisk repeterbarhet ±5 ml 

Typisk mediahastighet vid olika sughöjder

1 m 
3 m 
4,5 m

0,90 m/s 
0,85 m/s 
0,80 m/s

Vätskedetektor Tryckkännande

Beställningsnummer
Isco 5800 68-5800-002

Pumpslang för 5800 68-6700-045

Pumpslang för 5800 (10 pack) 60-6700-044

Flaskkonfigurationer
24 st. 1 liter PP-flaskor 68-5800-015

24 st. 350 ml glasflaskor 68-5800-016
4 st. 10 liter runda PE-flaskor 68-5800-005
4 st. 10 liter runda glasflaskor 68-5800-006

4 st. 20 liter fyrkantiga PP-flaskor 68-5800-019

2 st. 10 liter runda PE-flaskor 68-5800-007

2 st. 10 liter runda glasflaskor 68-5800-008

1 st. 20,5 liter rund PE-flaska 68-5800-011

1 st. 18,5 liter rund glasflaska 68-5800-012

1 st. 10 liter rund PE-flaska 68-5800-009

1 st. 10 liter rund glasflaska 68-5800-010
ProPak hållare för 24 st. 1 liters påsar 68-5800-017
ProPak hållare för 1 st. 7,5 liters påse 68-5800-018

Kontrollenhet
Programminne ROM

Insignal från 
flödesmätare

5 till 15 V DC puls eller 25 ms 
kontaktslutning från Isco 
flödesmätare. 4—20 mA insignal 
från andra flödesmätare.

Digitala larm 4 stycken med utsignal 5 V, 100 mA

Antal samlingsprover Programmerbart 1 till 999 prov

Programvara
Provtagningsfrekvens 1 minut till 99 timmar 59 minuter 

i 1 minutssteg eller 1 till 9999 
flödespulser

Provtagningsmetoder  - Likformig tid och volym
 - Likformig tid och flödes-

proportionell volym
 - Likformig volym och flödes-

proportionellt tidsintervall

Provvolym 
programmerbar

10 till 9990 ml i steg om 1 ml

Omförsök Om inget prov detekteras, upp till 
3 gånger programmerbart

Sköljning med 
processvatten

Automatisk sköljning av sugledning 
upp till 3 gånger före varje 
provtagning.

Diagnostik Test av RAM, ROM, pump, display 
och elektriska komponenter


