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HYDRAFLOW TR
MOBIELE TROEBELHEIDMETER 24V MET DATALOGGER

De HydraFlowTR is een compacte troebel
heidmeter voor mobiel gebruik. In
combinatie met onze HydraFlow flowmeters met dataloggers is dit de
ideale
combinatie voor betrouwbare doorstromingsen troebelheidsmetingen met
overzichtelijke grafieken.
De behoefde voor on-site troebelheidmetingen bij waterbedrijven is groot. Mobiele en
van het stroomnet onafhankelijke apparaten zijn hierbij een must. Het belangrijkste
criterium is de wens om data op te sl aan en heldere grafieken te maken met de
combinatie van debiet en troebelheid.
Met ons HydraFlow systeem is dit eenvoudi g realiseerbaar. De software voor het
programmeren van de dataloggers is zeer gebruiksvriendelijk en maakt de grafieken
zelfstandig aan. De grafieken zijn via pdf bestanden gemakkelijk op te slaan en te
versturen. Uiteraard kunnen alle meetgegevens ook via MS-Excel worden verwerkt.
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Troebelheidmeter HydraFlow TR01
Artikel

Omschrijving

HFTr01

Mobiele troebelheidmeter 24V, volledig geïntegreerd in
een transportkoffer, incl. datalogger en software.
Troebelheidmeter Ultraturb, 90° tweestraals-infrarood
strooilichttechniek, NEN 6492, meetbereik 0,01 – 1.000
FNU, min. 0,2 l/min, max. 6 bar, 24V
SC200 digitale controler 24V, 2 kanaal, 0-20 mA,
controller
Hydraflow datalogger 0-20 mA, incl. software, volledig
geïntegreerd met bestaande dataloggers uit de Hydraflow
serie

Robuuste transportkoffer met wateraansluitingen in- en
uitgang, met Gardena koppelingen
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