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Model PST Portatif Peristaltik Numune Alma Cihazı 

 

 
Manning Model PST 

 
PST Kontrol Paneli

  
   PST Manhollerde kullanıma uygundur

 
 Yenilikçi Tasarım. 

Model PST örnekleyicileri pompa ömrü
son derece uzun olan cihazlardır. PST 
modeli çapı 45 cm den küçük olan ve
numune kompartmanına 24 litrelik şişe 
ve buz konulabilen tek cihazdır.
Patent başvurusu yapılmış Cool Mann™ 
aksesuarı ile buzun ömrü 8 saatin 
üzerine çıkar.
PST modeli ile kompozit ve ardışık 
sıvı örneklemesi yapılabilir.  
 
 

 Güvenilir Peristaltik Pompa. 

PST örnekleyicinin kalbi 3/8 inc  
iç çaplı, sahada kendini kanıtlamış 
peristaltik pompadır ve ABD Çevre 
Kurumu önerilerini çok çeşitli mesafe 
aralıklarında sağlamaktadır. 
Pompanın şeffaf kapağı pompa sökül-
meden pompa aksamlarının ve  
plastik hortumun görsel olarak  
kontrolünü sağlar.  
  
 

 
 Hassas, Tekrarlanabilir Numune 
Hacimleri. 

PST örnekleyicileri değişken örnekleme 
yüksekliklerinde bile hassas ve doğru 
örnekleme yapılmasını sağlar. Etkin 
yazılım ve sıvı sensörü daha yüksek 
hassasiyet ve tekrarlanabilirlik  
elde edilebilir.  
.
 

 Çok yönlü kontrolör. 

Örnekleyici şişesi ve mikroişlemcili 
kontrolör NEMA 4X/NEMA 6 
sınıfında bir muhafaza içindedir. 
Cihazda veri depolama, ayarların  
gözden geçirilmesi, çalışma durumu 
kontrolü ve çeşitli zaman ve debi 
bazlı örneklemelerin yapılabilmesi 
standart özelliklerdir.  
Adım adım yönlendiren menü formatı  
ile ve geniş LCD ekran kullanılarak, 
cihazın kullanımı oldukça kolaydır.   
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 

 
 Tek veya Çoklu Şişeli Örnekleme. 

PST örnekleyiciler tek şişe veya 24  
şişeli örnekleme gibi bir çok farklı  
şekilde konfigüre edilebilir. Tekli şişe 
ve çoklu şişe (kompozit - ardışık) 
çevirme işlemi sahada kolaylıkla 
kullanıcı tarafından yapılabilir. 
 

 Kapsamlı , Esnek 
Programlama. 

Yazılım programı son derece esnek 
ve kullanımı kolaydır.  
Kullanıcı dostu sistem bir çok farklı  
programlama seçeneği sunar.   
 
 

 Dayanıklı yapı. 

PST örnekleyicinin şasisinin kalın 
duvarları darbe ve korozyona dayanıklı  
ABS malzemeden imal edilmektedir.  
Çift cidarlı muhafaza numunelerin 
daha uzun süre soğuk kalmasını sağlar.  
 



Özellikler 
 

Boyut ......................................70.5 cm yükseklik × 45.08 cm çap
Ağırlık (kuru)...........................15.42 kg 24-şişeli muhafaza ve 24 boş 1-litre numune şişesiyle   
Koruma Sınıfı......................... NEMA 4X/NEMA 6 ABS  
Numune soğutma ...................Numune mufazaya konulacak buz ile pasif soğutma 
Sıcaklık Limitleri .....................0−50° C 
Numune Pompası...................Peristaltik12 VDC 3/8-inch    
Pompa Güvenliği....................Şeffaf pompa kapağı  
Pompa hortumu.............. ....... Silikon hortum/tipik 1.25 milyon tur ömrü
Maksimum Çekiş.....................8.2 m
Çekiş hızı............ ...................1.34m/sec @ 1.5 m   
Numune Hacmi ..................... 1-ml den başlayarak ayarlanabilir 
Tekrarlanabilirlik .................... ±5%   
Sıvı Sensörü....................... ....Mevcut
Membrane Keypad................. 24-tuşlu, LCD ekranlı
Numune Programlama ...........Aşağıdaki şekilde: 

• Veri kaydı (512 olay) 
• Debiye göre
• Debi ve zamana göre 
• Debiye göre gecikmeli 
•  Debi ve istenilen zamana göre

 
• Analog girişle kontrol 
• Düzenli veya düzensiz aralıklar 
• Çoklu şişe konfigürasyonu 

• Bir şişede birden fazla numune  
• Kompozit 
• Şişe gruplama 
• Program geciktirme
• Harici cihaza göre 
• Hidrolojik olaya göre

 
• Gerçek zamanlı saat 
• Şifre koruma 
• Ayarlanabilir numune hacmi 

• Pompa hortumu ömrü uyarısı 
• Manuel test döngüsü
• Aktivite raporu
•  Çekiş hata alarmı 
•  Çekiş hattı durulama 
•  Çekiş hattı temizleme  
•  Otomatik kapanma 
 

 

     Dahili saat
     Batarya veya elektrik beslemeli 
     Garanti:2 yıl 
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1968 South Austin Avenue 
Suite 101 
Georgetown, Texas 78626 

Phone:  (800) 863-9337 
Fax:  (512) 863-4472 
Email:  sales@manning-enviro.com 
Web:  http://www.manning-enviro.com 
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