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Draagbare automatische
watermonsternemer
Liquiport CSP44
Volautomatische bemonstering van water en
afvalwater, geschikt voor industriële
toepassingen
Voordelen:
•
•
•
•
•

•

Meer informatie en actuele prijzen:
www.be.endress.com/CSP44

Kan flexibel op een monsterafnamepunt worden gebruikt:
onafhankelijk op batterij of via het lichtnet
100% aanpasbaar aan elke bewakingstaak, van tijd- of flowgestuurde
monstername tot gebeurtenisgestuurde monstername
Afsluitbaar, afzonderlijk onderste gedeelte van de monsternemer voor
makkelijk en veilig transport van de monsters
Snelle reiniging en snel onderhoud dankzij het eenvoudig en zonder
gereedschap verwijderen van natte onderdelen
Door maximaal twee sensoren aan te sluiten kan de monsternemer
worden gebruikt als een volwaardig meetstation (bv. om
gebeurtenissen te bewaken)
Biedt alle voordelen van het Liquiline-platform, zoals een uniforme
werking van alle instrumenten, echte plug & play met Memosenssensoren en een geringere behoefte aan reserveonderdelen dankzij
gestandaardiseerde componenten

Overzicht specificaties
•
•
•

Functions Portable sampler
Suction height 8 m (26.25 ft) Suction height
Cabinet Plastic LDDPE

Toepassingsgebied: Met de Liquiport CSP44 kunt u overal monsters
nemen. Dankzij het tweedelige ontwerp kunt u het instrument makkelijk
en veilig transporteren, terwijl de werking op batterij u onafhankelijk van
het lichtnet maakt. De Liquiport biedt u menugestuurde programmering
van de monsters en het gereedschapsloze onderhoud besparen u tijd bij
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uw dagelijkse taken. Na een upgrade naar een compleet meetstation
krijgt u een uitgebreid overzicht van de gebeurtenissen op uw
monsterafnamepunt.

Kenmerken en specificaties
Watersampler

Meetprincipe

Sampler
Functions

Portable sampler
Dosing system

Peristaltic pump
Suction height

8 m (26.25 ft) Suction height
Cabinet

Plastic LDDPE
Distribution

Possible
Cooling

Passive: crashed ice
Freezer cartridge
Input

Analog: 2, galvanically isolated
Binary: 2, galvanically isolated
Output / communication

Binary: 2, galvanically isolated
Data logger

Logbook for all data
Sampling statistics
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Watersampler

Power supply

90 to 260VAC (charging/operation)
24VDC battery
Dimension

480 x 675 mm (dxh)
(18.90 x 26.57 inch)
Weight

19 kg (41.88 lb) with battery
Accessories

Battery charger
Suspension harness
Suction line
Options

M12 connection to digital sensors with Memosens
protocol

Meer informatie www.be.endress.com/CSP44
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