
Přenosné vzorkovače A1 a A1 mini.

Vzorkovač A1 mini                              Vzorkovač A1

• snadný transport díky vysouvacímu madlu a integrovaným kolečkům 
• váží  jen 12.5 kg (bez vody, včetně baterie)
• velice jednoduchá obsluha
• integrovaný snímač hladiny vzorku ve vzorkovnici zabraňující jejímu 

přelití
• snadná instalace na zábradlí i do kanalizační šachty pomocí závěsného  

háku na zadní straně vzorkovače
• venkovní indikace stavu pomocí velké zelené led diody

Rozdíly mezi vzorkovačem A1 a A1 mini
Vzorkovače se liší pouze svou velikostí a typem vzorkovnice. Větší černý vzorkovač 
A1 používá jako vzorkovnici kanystr o velikosti 10 litrů. Menší vzorkovač  pískové 
barvy používá vzorkovnici tvaru soudek s velkým otvorem a velikosti 6 litru.



Přenosné vzorkovače peristaltické A1 a A1 mini

Vzorkovače A1 a A1 mini jsou  přenosné  vzorkovač vody pro odběr směsných 
vzorků v závislosti na čase, objemu a ve verzi  -C i na okamžitém průtoku (umožňují 
vzorkování typu A,B i C dle nařízení vlády).  

Snadný transport vzorkovačů
zajišťují kolečka a výsuvné madla.
Díky nerezovému háku na zadní
straně vzorkovačů je jejich
instalace na odběrném místě velmi
snadná - zavěšením na zábradlí
nebo na stupačku kanalizační
šachty. 

Řídící jednotka je velice
jednoduchá na obsluhu. Umožňuje
pomocí tří přepínačů nastavit
zpožděný start, počet odebraných
vzorků a četnost (časový rozestup
mezi vzorky). Po zapnutí řídící
jednotky začne vzorkovač
okamžitě odebírat vzorky dle nastavení.  

Popis vzorkovačů:
• automatický odběrák vzorků v plastovém obalu
• peristaltický princip odběru vzorku
• norprenová hadice v čerpadle
• plastová skříň PP
• láhev vzorkovnice  u A1 10l kanystr PE  u A1 mini 6l soudek PE
• sací výška doporučená 5 m, maximálně možná 7 m
• nerezový sací filtr (koš)
• řízení mikroprocesorem v režimu časovém, objemovém a verze A1-C i 

průtokovém se změnou objemu vzorku
• napájení 12 V, 7 Ah (možný je i provoz ze sítě)
• před a po každém odběru profukování celého traktu
• standardní délka sací hadice 5 m (na přání delší)
• váha 12.5 kg (bez vody, včetně baterie)
• provozní teplota 0-40°C
• venkovní indikace stavu pomocí velké zelené led diody



Příslušenství dodávky vzorkovač A1:
• kanystr 10 l s uzávěrem
• jeden akumulátor
• sací hadice 5 m s nerezovým filtrem
• nabíječ 230 V 50 Hz



Příslušenství dodávky vzorkovač A1 mini:
• soudek 6 l s uzávěrem a hrdlem o průměru

135mm pro snadné čištění
• jeden akumulátor
• sací hadice 5 m s nerezovým filtrem
• nabíječ 230 V 50 Hz

Vnější rozměry vzorkovačů A1 a A1 mini (měřeno bez nerezových háků).
A1 -  609 x 406 x 256 mm (výška x šířka x hloubka)
A1 mini - 559 x 351 x 229 mm (výška x šířka x hloubka)
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