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Bärbart instrument för syremätning Inklusive 
syreelektrod, väska, extra membran, elektrolyt 
och rengöringslösning.

• Enkel att använda och kalibrera 

• Vattentät enligt IP66 & IP67 

• Parallell indikering av syre och temperatur 

• Oxi 3210 har minne för 200 mätvärden (manuellt) 

• Minne för den senaste kalibreringen • 3 års garanti 

• Komplett med syreelektrod CellOx 325, väska och 
tillbehör 

Syremätare för både tufft fältbruk och krävande 
laboratoriemätningar. Tack vare automatisk 
temperaturkompensering och lufttryckskompensation 
erhålls en stabil och tillförlitlig syremätning i fält och på 
laboratoriet. 

Oxi 3205 / Oxi 3210

Syremätare för lab och fältbruk

Utgåva September 2016

Syremätaren har GLP-funktion som ytterligare 
säkerställer mätningen, dokumentation för senaste 
kalibreringen med kalibreringsdata samt larm för 
förbrukat / defekt membran. 

Stor tydlig bakgrundsbelyst LCD-display med parallell 
syre och temperaturindikering. 

Oxi 3210 har en inbyggd loggerfunktion som gör 
det möjligt att spara mätvärden manuellt. Lagrade 
mätvärden kan sedan enkelt visas på instrumentets 
display. 

Levereras komplett med syreelektrod CellOx 325, väska, 
standardbatterier, rengöringslösning, elektrolyt och 
extra membran. 

WTW Oxi 3205 / Oxi 3210 kommer att ge dig stabila 
syremätningar i många år framåt.
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Tekniska data 
Modell Oxi 3205 SET 1 Oxi 3210 SET 1

Artikelnummer 2BA101 2BA201

Mätområde 
upplösning

Koncentration:      0.00…......... 19.99 mg/l 
                                    0…….......... 90 mg/l 
Syremättnad:         0.0............... 199.9% 
                                    0….............. 600% 
Temperatur:            -5.0……...... 105.0°C

Noggrannhet (± 1 siffra)

Koncentration:       ± 0.5% av uppmätt värde 
Syremättnad:         ± 0.5% av uppmätt värde 
Temperatur:            ± 0.1°C

Lufttryckskompensation Automatisk kompensation med inbyggd lufttryckssensor (0 – 1250 hPa)

Minne för mätvärden ---
Manuellt: 200 mätvärden med parallell temperatur, 
datum, tid, identitet och nr

Display Bakgrundsbelyst LCD-display, parallell indikering av syrevärde och temperatur / information om lagrat värde

Sensorkontroll
Syreelektrodens status kontrolleras vid kalibrering 
Instrumentet visar resultatet på displayen

Syreelektrod CellOx 325 med 1,5 m kabel

AutoRead
Automatisk stabilitetsindikering vid mätning och kali-
brering

Automatisk / Manuell stabilitetsindikering vid mätning och 
kalibrering

Kalibrering Kalibrering med kalibreringsbehållare OxiCal-SL

Kalibreringsprotokoll Elektroddata från senaste kalibreringen finns lagrad

Utsignal ---

Drifttid Upp till 1000 timmar med 4 x 1,5 V batterier (150 timmar med upplyst display)

Klassning IP66 och IP67

Dimension 180 x 80 x 55 mm

Vikt Ca 400 gram

Garanti Instrument: 3 år från leverans

SM Pro, stötskydd för Oxi 3205 / Oxi 3210 (art.nr. 902780)


