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A t tik i t ét lAutomatikus mintavétel
ReprReprezeezentatntatíív v mintavételmintavétel

ElőElő tók lé i f l t któk lé i f l t kElőElő--, utókezelési folyamatok, utókezelési folyamatok
Esővíz mérése Esővíz mérése 
Szennyvíz paraméterek elemzéseSzennyvíz paraméterek elemzése

Ví é é ü i kö l é kVí é é ü i kö l é kVízegészségügyi követelményekVízegészségügyi követelmények
Külső mintavételi forrásKülső mintavételi forrás
BiomonitorBiomonitorozásozás



ISCO mintavevők típusai

 Alaptípusok: Alaptípusok: 
ISCO 6700 ésISCO 6700 ésISCO 6700 és ISCO 6700 és 
3700 sorozat3700 sorozat
l i l il i l i Glacier átlagmintavevőGlacier átlagmintavevő

 Avalanche mintavevőAvalanche mintavevő
 47004700--as telepített as telepített 

mintavevőmintavevő

AA készülékeknekkészülékeknek léteziklétezik telepítetttelepített illill hűtötthűtött változataváltozata isisAA készülékeknekkészülékeknek léteziklétezik telepítetttelepített illill.. hűtötthűtött változataváltozata isis..



ISCO 6700 és 3700  sorozatú 
vízmintavevők

 MikroprocesszorosMikroprocesszorosMikroprocesszoros Mikroprocesszoros 
vezérlésvezérlés

 Perisztaltikus szivattyú, Perisztaltikus szivattyú, 
max. 7,6m max. 7,6m 

 Idő, mennyiség, áramlás és Idő, mennyiség, áramlás és 
é i té i tesemény szerintesemény szerint

 LDLD––90 folyadék detektor, 90 folyadék detektor, 
pontos térfogatméréspontos térfogatméréspontos térfogatméréspontos térfogatmérés

 Hálózat és akkumulátor. Hálózat és akkumulátor. 



Hordozható mintavevő:Hordozható mintavevő:
Avalanche & Glacier 

 Kompresszoros hűtés (4Kompresszoros hűtés (4°°C)C)

 ProgramozhatóProgramozható

 Perisztaltikus pumpa, Perisztaltikus pumpa, p p ,p p ,
max.7,9mmax.7,9m

 Hálózat, akku. üzemmódHálózat, akku. üzemmódHálózat, akku. üzemmódHálózat, akku. üzemmód

 Kétkerekű kocsira helyezhetőKétkerekű kocsira helyezhető

Ad á lá d á i l PCAd á lá d á i l PC Adattárolás, adatátvitel PCAdattárolás, adatátvitel PC––rere



Hordozható mintavevő:Hordozható mintavevő:
Avalanche & Glacier 

 44°°CC körülkörül aa biológiabiológia aktivitásaktivitás jelentősenjelentősen
lelassul,lelassul, ígyígy azaz ezenezen aa hőmérsékletenhőmérsékleten tárolttárolt
mintákminták mégmég egyegy napnap elteltévelelteltével isis aa mintavételmintavétel
időpontjánakidőpontjának állapotátállapotát mutatjákmutatják..

 NemNem savatsavat használunkhasználunk aa vízmintavízminta NemNem savatsavat használunkhasználunk aa vízmintavízminta
tartósításáhoztartósításához.. EzEz azértazért előnyös,előnyös, mivelmivel aa savaksavak
reakcióbareakcióba léphetnekléphetnek aa szennyezőszennyező anyagokkalanyagokkalreakcióbareakcióba léphetnekléphetnek aa szennyezőszennyező anyagokkal,anyagokkal,
befolyásolvabefolyásolva aa majdanimajdani mérésimérési eredményeketeredményeket..
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6712 és Avalanche mintavevők6712 és Avalanche mintavevők 
bővítési lehetőségei 

Modul rendszerű bővítés:Modul rendszerű bővítés: 
Csak csatlakoztatni kell az 

egységet és már működik is.egységet és már működik is.

pH és hőmérséklet modul: 
B állíth tó h kBeállítható, hogy csak a 
nem megfelelő értéknél 

gyűjtsön mintátgyűjtsön mintát



Áramlásmérő modulok:

 ultrahangosg

bemerülő

 buborékos buborékos

Doppler (területi-sebesség)



Csapadékmérő:
A vízmintavevőhöz kapcsolva 
a csapadékadatok is 
ltá lód k ó iábeltárolódnak a memóriában

 pH
SDI-12 kompatibilis szondák:

pH
 Oldott oxigén
 HőmérsékletHőmérséklet
 Zavarosság
 VezetőképességVezetőképesség
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ISCO 6712 integrált vízanalízisISCO 6712 integrált vízanalízis

ÁramlásmérőkÁramlásmérők

EsővízgyűjtőEsővízgyűjtő

SDI-12 kompatibilis 
dszonda



4700 t l ít tt i t ő4700-as telepített mintavevő
A to ábbfejles tett 3700 as” minta e őA „továbbfejlesztett 3700-as” mintavevő
Nagyobb teljesítményű, pontosabb perisztaltikus pumpa (8,5 m 

szívómélység, max 5%-os hiba, >0.81 m/s sebesség)
Lineáris alacsony-sűrűségű polietilén (LLDPE) a még jobb környezeti 

ellenállóság érdekébenellenállóság érdekében
12 különböző palackkészlet: 1,2,4,24 db üveg vagy polipropilén edénnyel; 

vagy ProPack rendszerrel
Javított folyadék-detektor, IP67 védettség
Egyszerűbb vezérlőegység
4 digitális kimenet, analóg bemenet
Idő szerinti, áramlás szerinti: állandó térfogatú, vagy időközös mintavétel
Kihú h tó l k tál kö bb k lh tő é é d kébKihúzható palack tálca a könnyebb kezelhetőség érdekében
(Hűtő-fűtő egység 4o, -30o…+50o esetén)



POL-EKO mintavevők

 Telepített mintavevőTelepített mintavevő
 Hűtött mintákHűtött minták Hűtött mintákHűtött minták
 Vákuum, illetve Vákuum, illetve 

perisztaltikus szivattyúperisztaltikus szivattyúperisztaltikus szivattyú perisztaltikus szivattyú 
igény szerintigény szerint

 Saválló ház műanyagSaválló ház műanyag Saválló ház, műanyag, Saválló ház, műanyag, 
vagy acél kivitelben vagy acél kivitelben 
igény szerintigény szerintigény szerintigény szerint

AA készülékekkészülékek vízmintavételenvízmintavételen kívülkívül alapparaméterekalapparaméterekAA készülékekkészülékek vízmintavételenvízmintavételen kívülkívül alapparaméterekalapparaméterek
méréséremérésére isis alkalmasakalkalmasak (pH,(pH, hőmérséklet,hőmérséklet,
vezetőképesség,vezetőképesség, redoxpotenciálredoxpotenciál,, oxigéntartalom)oxigéntartalom)



Szivattyúk:
Perisztaltikus, vagy vákuum?

Perisztaltikus:Perisztaltikus:
Akár 8 5 méteresAkár 8 5 méteres

Vákuum:Vákuum:
1 51 5 3 0 m/3 0 m/ss osos•• Akár 8.5 méteres Akár 8.5 méteres 

emelési magasságemelési magasság
0 600 60 0 75 m/0 75 m/ss osos

•• 1,51,5--3,0 m/3,0 m/ss--osos
szállítási sebességszállítási sebesség
Erősebb keveredésErősebb keveredés•• 0,600,60--0,75 m/0,75 m/ss--osos

szállítási sebességszállítási sebesség
Kevésbé keveri fel azKevésbé keveri fel az

•• Erősebb keveredés, Erősebb keveredés, 
üledék a mintábanüledék a mintában
US EPA nem ajánljaUS EPA nem ajánlja•• Kevésbé keveri fel az Kevésbé keveri fel az 

üledéket a mintavevő, üledéket a mintavevő, 
kevesebb üledék akevesebb üledék a

•• US EPA nem ajánljaUS EPA nem ajánlja

kevesebb üledék a kevesebb üledék a 
mintában.mintában.

•• US EPA követelményUS EPA követelményUS EPA követelményUS EPA követelmény



ÁÁramlásmérők

ISCOISCO



ISCO áramlásmérők

 áramlás távadók
á lá é ők áramlásmérők

 adatgyűjtők adatgyűjtők
 áramlásmérő modulok



4100 t4100 sorozat
adatgyűjtőkadatgyűjtők



Több fajta mérési módszerj

 uultraltrahangos szenzorhangos szenzor
 nyomásmérőnyomásmérő nyomásmérőnyomásmérő
 bbuuborékos szenzorborékos szenzor
 felületi sebességfelületi sebesség



Csapadékvíz monitoring

 csapadékvíz mérő edénycsapadékvíz mérő edény



Interface multiparaméteres 
dákhszondákhoz

 pHpH
 oldott oxigénoldott oxigén oldott oxigénoldott oxigén
 vezetőképességvezetőképesség
 HőmérsékletHőmérséklet
 SDI 12 protokolltSDI 12 protokollt SDI 12 protokolltSDI 12 protokollt

használó eszközökhasználó eszközök



Vízmintavevő vezérlés

 ÉSÉS/ / VAGYVAGY kombinációi a:kombinációi a:
 szintszint
 sebességsebesség sebességsebesség
 térfogatáramtérfogatáram
 csapadékcsapadék
 időidő időidő



k i á ú ó iNagykapacitású memória

 több, minttöbb, mint 100,000 100,000 eredményeredmény
ii 66 tí ióbtí iób maximummaximum 6 6 partícióbanpartícióban

 szint, sebesség, térfogatáram,csapadék, szint, sebesség, térfogatáram,csapadék, g g pg g p
vagy minta adatokvagy minta adatok

 11 tőltől 120120 perc intervallumperc intervallum 11--tőltől 120 120 perc intervallumperc intervallum



Flowlink 5

 az adatgyűjtő programozásaaz adatgyűjtő programozása
 a mérési adatok kiolvasásaa mérési adatok kiolvasása
 az adatok feldolgozásaaz adatok feldolgozása az adatok feldolgozásaaz adatok feldolgozása



Flowlink 5

 adatgyűjtésadatgyűjtés
a terepen a terepen 581 RTD581 RTD

eszközzeleszközzeleszközzeleszközzel
ooppcionálisancionálisan telefon telefon 

d ld lmodemmelmodemmel



4200 sorozat áramlásmérők



Telepes, vagy hálózati üzem

 ninikkelkkel--kadmiumkadmium, vagy ólom , vagy ólom 
akkumulátorakkumulátor
 11--2 hét telepes működés2 hét telepes működés 11 2 hét telepes működés2 hét telepes működés
 napelemnapelem

 AC AC tápegységtápegység



Áramlás konverziók

 bukógátak és csatornákbukógátak és csatornák bukógátak és csatornákbukógátak és csatornák
 Manning formulaManning formula
 Területi sebességTerületi sebesség



4-20 mA kimenetek

 folyamatirányításfolyamatirányítás folyamatirányításfolyamatirányítás
 1, 2 1, 2 vagyvagy 3 3 kimenetkimenet
 áramlás, vagy paraméter adatokáramlás, vagy paraméter adatok



Relé kimenetek

 külső szivattyúk és riasztások vezérlésekülső szivattyúk és riasztások vezérléseyy



2150 Területi sebesség modul



Területi sebesség áramlásmérés



Modul rendszer

 MaximumMaximum 44 modulmodul dugaszolhatódugaszolható összeössze
 TerepenTerepen cserélhetőcserélhető
 TöbbTöbb csatornacsatorna párhuzamospárhuzamos monitorozásamonitorozása TöbbTöbb csatornacsatorna párhuzamospárhuzamos monitorozásamonitorozása
 AA modulokmodulok maximummaximum 10001000 méterméter kábellelkábellel

csatlakoztathatóakcsatlakoztathatóak
 IPIP 6868 védettségvédettség IPIP 6868 védettségvédettség



Modul rendszer



Memória

 395395,,000000 bytebyte
7979,,000000 mérésimérési eredményeredmény
99 hónaphónap99 hónaphónap

SzintSzint ésés sebességsebesség értékekértékek
•• 1515 percperc intervallumintervallum

Ö ttÖ tt té f tté f t éé tá f ült étá f ült éÖsszegzettÖsszegzett térfogattérfogat ésés tápfeszültségtápfeszültség
•• 2424 órásórás intervallumintervallum



Rugalmas intervallum váltás

 az adattárolási intervallum váltása:az adattárolási intervallum váltása: az adattárolási intervallum váltása:az adattárolási intervallum váltása:
szintszint •• térfogatáramtérfogatáramgg
sebességsebesség •• összegzettösszegzett

térfogattérfogat
tá f ült étá f ült étápfeszültségtápfeszültség



Gyors adattovábbításGyors adattovábbítás
• 38 4k baud adatátvitel • 19 2k baud adatátvitel• 38.4k baud adatátvitel 
közvetlen kapcsolattal.

• 19.2k baud adatátvitel 
vezetéknélküli 

d lrendszerrel



2191 akkumulátor modul

 dugaszolhatódugaszolható
akkumulátor akkumulátor 
modulok az modulok az 
energiaellátás energiaellátás 
növeléséheznöveléséheznöveléséheznöveléséhez



2101 Field Wizard2101 Field Wizard



i ld i d2101 Field Wizard
 Vízmentes házVízmentes ház
 Kalibráció, adatgyűjtés,diagnózis, a 2150 modulok Kalibráció, adatgyűjtés,diagnózis, a 2150 modulok 

programozása a terepenprogramozása a terepen
 A nagy belső memória maximum 20 különálló A nagy belső memória maximum 20 különálló 

2150 modul adatait képes tárolni2150 modul adatait képes tárolnipp
 40 40 kkaraarakkterter x 8 x 8 sorsor LCD LCD kijelzőkijelző
 Nagy méretű vízálló billentyűzetNagy méretű vízálló billentyűzet Nagy méretű vízálló billentyűzetNagy méretű vízálló billentyűzet



ISCO ADFM HOT TAPISCO ADFM HOT TAP 
SENSORSENSOR



ISCO ADFM HOT TAPISCO ADFM HOT TAP 
SENSORSENSOR

Szenzor a csőre installálva



ISCO ADFM HOT TAPISCO ADFM HOT TAP 
SENSORSENSOR

 Zárt csatornás mérésekhezZárt csatornás mérésekhez
 Nyomás alatt installálható, illetve eltávolíthatóNyomás alatt installálható, illetve eltávolítható
 DopplerDoppler--effektuson alapuló méréseffektuson alapuló méréspppp pp
 Magas pontosság (ADFM)Magas pontosság (ADFM)
 Csak minimálisan befolyásolja az áramlásiCsak minimálisan befolyásolja az áramlási Csak minimálisan befolyásolja az áramlási Csak minimálisan befolyásolja az áramlási 

körülményeket a vezetékben.körülményeket a vezetékben.



KÖSZÖNÖM 
MEGTISZTELŐMEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!



KÁVÉSZÜNETKÁVÉSZÜNET


