Záznamníky dat a měření rychlosti toku
Záznamníky dat WQL
U řady WQL se jedná o záznamníky dat ke sledování
kvality vod. Umožňují záznam velmi velkého množství dat
po dlouhé časové období. Záznamníky splňují veškeré
požadavky pro kontinuální měření pH/redox a konduktivity,
jak v podzemních a povrchových vodách, tak také
v pitných a odpadních vodách.

WQL-Cond cela

SensoLyt®
WQL pH elektroda

Potřebujete se vypořádat s náročnou aplikací nebo měřit
na obtížně dostupných místech? Žádný problém se
záznamníkem dat od WTW. Robustní a kompaktní
technologie, stejně jako elektrody s dlouhou životností,
garantuje stabilní měření i za nepříznivých podmínek.

Řada WQL
• Spolehlivý záznam dat
• Soběstačné měření po dlouhé
časové období
• Až pro 600 000 datových vět
• Vhodná do vrtů a potrubí
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Jednoduché zacházení

Quick Start Knoflík

Multifunkční tlačítko dovoluje
individuální stanovení začátku
a konce měření. Jednoduché
spojení s PC probíhá přes
USB mini kabel. Stavová LED
slouží v terénu ke kontrole
provozního stavu.
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Robustní kufr s místem
m
až pro 3 záznamníky
dat a příslušenství se
osvědčuje při
terénním nasazení.

WQL-pH/Redox

Měřicí rozsahy/rozlišení
pH 0,000 … 20,000
mV -1000,0 … +1000,0
Tepl. (oC) -5,0 … +105,0

pH ≤ 0,005
mV ≤ 0,2
Tepl. (oC) ≤ 0,1

Přesnost (±1 digit)

WQL-Cond
SensoLyt® WQL

SensoLyt® WQL-PT

2,000 … 12,000
—
0,0 … +60,0

—
-2000,0 … +2000,0
0,0 … +60,0

[μS/cm] 0,0 … 199,9
200 .. 1999
[mS/cm] 2,00 … 19,99
20,0 … 199,9
200 … 1000
SAL 0,0 … 70,0
TDS [g/l] 0 … 200
Tepl. [°C] -5,0 … +105,0
Konduktivita ± 0,5 % z měř. hodnot
Teplota
± 0,1

Kalibrace

AutoCal 1, 2 a 3bodová
AutoCal-Tec 1, 2 a 3bodová
ConCal® 1, 2 a 3bodová

—

Referenční teplota

—

Volitelně 20 °C nebo 25 °C

Konstanta cely

—

0,475/cm ±1,5%

Teplotní kompenzace

—

Automaticky nebo vypnutá

Teplotní koeficient

—

Žádný, lineární, nelineární (nLF)
podle EN 27 888

Objednávkové informace
WQL sestavy

Obj. číslo

WQL-pH SET

Záznamník dat WQL-pH v kufru včetně výměnné pH elektrody SensoLyt® WQL a příslušenství

4AA 591

WQL-Cond SET

Záznamník dat WQL-Cond v kufru včetně integrované 4elektrodové cely TetraCon® 325
a příslušenství

4CA 591

WQL-pH/Cond SET

Záznamníky dat WQL-pH a WQL-Cond v jednom kufru včetně elektrod a příslušenství

4AE 591

IP 68
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BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie

Model

Photometer
Fotometrie

Technická data řady WQL

Datalogery/
Datalogger/
průtok+hladina/
Flow + Level/
é
multiparametrické

Konduktivita
Multiparameter

Optimální ochranu ze všech stran poskytuje provedení
z ušlechtilé oceli. Tím je umožněno nasazení WQL v terénu
v aplikacích s vysokými nároky na odolnost materiálu
a robustnost.

Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y

Dobře chráněný

Redox
pH

Vysokokapacitní 3,6 V lithiová baterie spolu se správou
energie, která šetří spotřebu proudu, garantují dlouhou
dobu používání. K jednoduché výměně baterie není
potřeba žádný zvláštní nástroj.

Redox
ISE

Kufrové soupravy
Sauerstoff
ISE

Dlouhá doba provozu

Spolehlivý záznam dat

Leitfähigkeit
Rozpuštěný
kyslík

Všechny záznamníky z řady WQL obsahují velkou flash
paměť pro 600 000 datových vět. Tato permanentní paměť
slouží pro bezpečné ukládání dat bez jakékoliv jejich ztráty
(GLP konformní).

Obsluha a konfigurace jsou
také pro nezaškoleného
uživatele nanejvýš jednoduchými manipulacemi.
Naměřené výsledky si lze
nechat zobrazit jako
tabulku nebo graf.
K dispozici je možnost
exportu dat v CSV
formátu do jiných
softwarových programů (např. Excel).

Keimzählung
Počítač
kolonií

Svým malým průměrem (25 mm)
se záznamník hodí k nasazení
v potrubí a do vrtů. Pomocí
uzpůsobeného nerezového oka
lze záznamník snadno a bezpečně upevnit.

MultipH
parametry

Komfortní konfigurace a analýza dat pomocí
PS softwaru WQL-Log

Software/
Drucker
tiskárny

Optimalizováno do vrtů

Parameter
Parametry

Záznamníky dat pH/redox a konduktivita
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Měření rychlosti proudění toku
Důležitým parametrem při stanovení protékajícího množství vody v tekoucích vodách je rychlost proudění. WTW nabízí pro
měření rychlosti toku v řekách, potocích, kanálech a v systémech odpadních vod dva robustní a kompaktní přístroje.

Řada CP
• Pro jednoduché a rychlé měření
rychlosti toku
• Robustní a přenosná
• Osvědčený systém

Řada CP se vyznačuje vrtulkami, které jsou robustním
pouzdrem z umělé hmoty chráněny proti poškození
unášenými horninami nebo kontaktem se dnem. Na okraji
vrtule umístěný malý magnet poskytuje při své rotaci pro
nepohyblivý indukční snímač počítací impulzy. Ty se vestavěným mikroprocesorem přepočtou přímo na hodnotu
rychlosti a ta se zobrazí na displeji. Při potřebě si lze až 30
hodnot rychlostí uložit do paměti a později na displeji
odečíst. Vestavěná baterie má dobu životnosti 5 let a při
požadavku se u výrobce vymění. S vysouvací teleskopickou tyčí lze přístroje pro měření rychlosti toku bezproblémově nasadit ze břehu, z mostů a lávek. Příruční přenosný kufr usnadňuje mobilní používání.

Technická data řady CP
Model

CP-1

CP-2

Měřící rozsah

0,1 m/s až 6,1 m/s

0,1 m/s až 6,1 m/s

Přesnost

0,03 m/s

0,03 m/s

Délka teleskopu

0,9 - 1,8 m

1,5 - 4,5 m

Objednávkové informace
CP-sestavy

Obj. číslo

CP-1

Měřič rychlosti proudění toku s výsuvnou teleskopickou tyčí, 0,9 až 1,8 m

509 000

CP-2

Měřič rychlosti proudění toku s výsuvnou teleskopickou tyčí, 1,5 až 4,5 m

509 001

1
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Řada WLL pro měření hladiny

Redox
pH

Výška stavu pozemní vody nad mořskou hladinou je mírou rozsahových změn na místě měření. Stavy podzemních vod
jsou rozhodující při plánování a provádění stavebních opatření (základy staveb, dopravní cesty, skládky), ale také pro
podchycení dlouhodobých změn s následky pro životní prostředí.

MultipH
parametry

Parameter
Parametry

Záznamníky dat pH/redox a konduktivita

Řada WLL

Redox
ISE

• Dlouhodobé sledování
• USB výstup

Sauerstoff
ISE

• Včetně softwaru

Konduktivita
Multiparameter

Leitfähigkeit
Rozpuštěný
kyslík

Řada WLL jsou automaticky měřicí záznamníky, které na
tlak vzduchu kompenzovaným tlakovým měřením měří
a ukládají změny vodní hladiny. Tlak se zjišťuje analogovým
vodotěsným senzorem a jako mA signál je předáván dále
záznamníku, chráněnému proti stříkající vodě.

BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie

Datalogery/
Datalogger/
průtok+hladina/
Flow + Level/
é
multiparametrické

S běžně dostupnými bateriemi provozovaný záznamník
ukládá do paměti více než 80 000 hodnot měření s časem
a datem. Data lze přes USB rozhraní přenést do PC nebo
notebooku. Provozní mód rovněž lze přes toto rozhraní
naprogramovat. Vedle intervalově řízeného shromažďování
měřených dat existuje dále logaritmický mód, stejně jako
mód na základě událostí. K dispozici jsou dvě přístrojové
varianty s rozdílnými rozsahy měření a délkami kabelů.

WLL-2

Záznamník

0 – 4,5 m

0–9m

Napájení

2 x 9 V typ 6LR61

Přesnost

0,1 % z maximální hodnoty
při konstantní teplotě
0,2 % mezi
0 °C a + 21 °C

Provozní teplota

- 10 °C až + 85 °C

Výstup

4 až 20 mA

Intervaly měření

Pevné intervaly: 1 s až 1 rok
Vysoká rychlost: 10 událostí/s,
logaritmicky, řízení podle události

Délka kabelu

7,5 m

Paměť/
Rozhraní

81759 zápisů včetně data/času
USB B rozhraní

Rozměry

Délka: 19 cm
Průměr: 2,1 cm

Rozměry

Délka: 29,2 cm
Průměr: 4,8 cm

15 m

Objednávkové informace
WQL sestavy

Obj. číslo

WLL-1

Hladinový záznamník včetně snímače, 7,5 m kabel, software, baterie

509 010

WLL-2

Hladinový záznamník včetně snímače, 15 m kabel, software, baterie

509 001
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Keimzählung
Počítač
kolonií

WLL-1

Rozsah hladin

Software/
Drucker
tiskárny

Snímač

Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y

Photometer
Fotometrie

Technická data řady WWL
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Technické parametry senzorů
Senzor

Rozsah

Přesnost*

Odezva

Rozlišení

Barometr

375 do 825 mm Hg

±1,5 mm Hg od 0 do 50°C

–

0,1 mm Hg

0 až 100 μg/L PC;
0 až 100 RFU

Linearita: R2 > 0,999 pro seriové ředění
rhodamin WT roztoku od 0 do 100 μg/ml
BGA-PC ekvivalentu
Detekční limit: 0,04 μg/l PC

T63<2 sec

0,01 μg/l PC; 0,01 RFU

Linearita: R2 > 0,999 pro seriové ředění
rhodamin WT roztoku od 0 do 400 μg/l
Chl ekvivalentu
Detekční limit: 0,09 μg/l Chl

T63<2 sec

0,01 μg/l Chl; 0,01 RFU

0 až 200 mS/cm

0 až 100: ±0,5% měř. hodn., nebo 0,001
mS/cm, 100 až 200: ±1% měř. hodn.

T63<2 sec

0,0001 až 0,01 mS/cm
(závisí na zvoleném rozsahu)

0 až 10 m

Malé hloubky , ±0,04% měř. hodn. (±4mm)

0 až 100 m

Stř. hloubky, ±0,04% měř. hodn. (±4 cm)

T63<2 sec

0,001 m, automatické
nastavení rozsahu

0 až 250 m

Velké hloubky, ±0,04% měř. hodn. (±0,1m)

0 až 500%
vzd. nasycení

0 až 200%: ±1% měř. hodn., či 1% saturace, 200 až 500%: ±5% měř. hodnoty 3

0 až 50 mg/l,
koncentrace

0 až 20 mg/l: ±0,1 mg/l, či 1% měř.hodn.,
20 až 50 mg/l: ±5% měř. hodnoty 3

fDOM (také CDOM nebo UV ﬂuorometr) „žlutá ﬂuorescence“

0 až 300 ppb chinin sulfat ekviv.
(QSE)

Linearita: R2 > 0,999 pro seriové ředění
300 ppb ChS roztoku
Detekční limit: 0.07 ppb QSE

T63<2 sec

0,01 ppb QSE

ORP

-999 až 999 mV

±20 mV ve standardním roztoku

T63<5 sec 5

0,1 mV

pH

0 až 14

±0,1 pH v rozsahu ±10˚C kalibrační teploty;
±0,2 pH nad celk. teplotním rozsahem 6

T63<3 sec 7

0,01

Salinita počítaná
z konduktivity a teploty

0 až 70 ppt

±1,0% měř. hodnoty nebo 0,1 ppt

T63<2 sec

0,01 ppt

Speciﬁcký odpor
počítaný z konduktivity a teploty

Počítáno z hodnot
0 až 200 mS/cm

±0,5% měř. hodnoty nebo 0,001 mS/cm

–

0,001, 0,01, 0,1 mS/cm
(autom. nastavení rozsahu)

Teplota

-5 až 50°C

-5 až 35°C: ±0,01°C 8
35 až 50°C: ±0,05°C 8

T63<1 sec

0,001 °C

Total Dissolved Solids (TDS)
počítané z konduktivity a teploty

0 až 100,000 g/l
faktor 0,30 až 1,00
(0,64 defaultově)

-

–

variabilní

Total Suspended Solids (TSS)
počítané z turbidity a TDS

0 až 1500 mg/l

-

T63<2 sec

variabilní

Turbidita 9

0 až 4000 FNU

0 až 999 FNU: 0,3 FNU či ±2% měř. rozs.,
1000 až 4000 FNU: ±5% měř. rozsahu 10

T63<2 sec

0 až 999 FNU: 0,01 FNU;
1000 až 4000 FNU: 0,1 FNU

Modro-zelená Algae
Phycocyanin
(část senzoru pro Total Algae)

Chlorophyl
(část senzoru pro Total Algae)

Konduktivita 1
Hloubka2
(bez provzdušnění))

Rozpuštěný kyslík
optické měření

1
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0 až 400 μg/L Chl;
0 až 100 RFU

0,1% saturace vzduchu
T63<5 sec 4
0,01 mg/l
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záruka
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Odnímatelný držák

Pouzdro sondy z Xenoy
nárazuvzdorné umělé
hmoty

EXO2 sonda obsahuje 6 universálních
konektorů pro senzory a centrální
konektor pro stírátka (anti -fouling)
Uložení baterie
Řez: zesílená vnitřní struktura

Červená LED indikační
stavová dioda
Modrá LED indikační
Bluetooth dioda
Magnetický On/Off
vypínač sondy a Bluetooth
4 pinový vodotěsný
konektor
Záslepka prázdné zdířky

MultipH
parametry
Photometer
Fotometrie

Tlakové čidlo
otvor

Datalogery/
Datalogger/
průtok+hladina/
Flow + Level
multiparametrické

Konduktivita
Multiparameter

Kabelový konektor, pouzdro baterie
a expanzní port pro další senzor

BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie

6pinový kabelový konektor

Leitfähigkeit
Rozpuštěný
kyslík

Sauerstoff
ISE

EXO2

Stírátko udržuje senzory čisté,
bez bioﬁlmu
Svařované titanové opláštění

EXO1 sonda obsahuje 4 univerzální
senzorové konektory
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Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y

EXO1

Keimzählung
Počítač
kolonií

Sondy:

Redox
pH

Stanoveno pomocí směsi kalibračního plynu.
Při přechodu z vody nasycené vzduchem do míchané
a odvzdušněné vody.
5 Při přechodu z vody nasycené vzduchem do Zobellova
* Speciﬁkace označuje typické vlastnosti a může být předmětem
roztoku.
změn. Na EXOwater.com najdete ev. informace o změnách.
6 V rozsahu prostředí pH 4 až pH 10.
Speciﬁkace pro přesnost se uvádí bezprostředně po předchozí kalibraci 7
Při přechodu z vody nasycené vzduchem do intenz.
a při kontrolovaných a stabilních podmínkách prostředí. Hodnoty
míchané, vzduchem nasycené vody o vodivosti
v přírodních podmínkách se mohou od uváděných hodnot lišit.
800 μS/cm při 20˚C; při přechodu T63<5 sec.
1 Výstupy u speciﬁckého odporu a TDS jsou také k dispozici.
z vodou nasyceného vzduchu do pomalu míchané,
Hodnoty se automaticky přepočítají z konduktivity podle algoritmu
vzduchem nasycené vody.
dle „Standard Methods for the Examination of Water and
8 Přesnost teploty navázána na NIST standardy.
Wastewater (Ed. 1989“.
9 Volitelně kalibrace: 1-, 2- nebo 3bodová.
2 Hodnoty přesnosti se vztahují na hodnoty vodivosti 0 až
10 Podle AMCO-AEPA standardů.
100 000 μS/cm.
4

Redox
ISE

3

Software/
Drucker
tiskárny

Všechny senzory mají označení do 250 m , mimo senzorů pro mělké
a střední hloubky. EXO senzory nejsou zpětně kompatibilní
se sondami 6-Series.

Parameter
Parametry

Multiparametrické záznamníky
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