
Christian Berner AB +46 31 33 66 900 • info@christianberner.com • christianberner.se

• Lätt att använda 

• Designat för enkel rengöring 

• GLP-funktion 

• AutoRead för bästa reproducerbarhet 

• Kalibreras mot 100% luftfuktighet eller extern 
standard 

• Minne för 10 senaste kalibreringarna 

• Minne för upp till 5000 mätvärden och loggerfunktion 

• 3 års garanti 

Syrehaltsinstrument för precisionsmätning på 
laboratoriet. Stor, tydlig LCDdisplay med parallell 
syrehaltsoch temperaturindikering. 

inoLab® 
Oxi 7310

Bordsinstrument för syremätning

Utgåva September 2016

Automatisk temperatur- och lufttryckskompensation 
ger en stabil och tillförlitlig syremätning vid BOD-
analyser på laboratoriet. 

Instrumentet har inbyggd logger för manuell, alternativt 
automatiskt tidsstyrd lagring av mätvärden. Denna 
funktion kan t.ex. användas vid respirationsmätning. 

Lagrade värden kan enkelt överföras till PC via USB. Som 
option kan instrumentet utrustas med termoskrivare. 

Levereras komplett med syresensor med inbyggd 
temperatursensor och elektrodhållare, samt batteri och 
nätadapter. 

WTW inoLab Oxi 7310 kommer att ge dig en stabil och 
pålitlig syremätning i många år framåt.
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Tekniska data 
Modell inoLab Oxi 7310 SET 1

Artikelnummer 1BA301

Mätområde 
Alla värden ±1 siffra

Koncentration:                   0.00 – 20.00 mg/l       ± 0.5% av uppmätt värde 
                                                 0 – 90 mg/l                   ± 0.5% av uppmätt värde 

Mättnad:                               0.0 – 200.0%                ± 0.5% av uppmätt värde 
                                                 0 – 600 %                       ± 0.5% av uppmätt värde 

Partialtryck:                         0 – 200.0 hPa
                                                  0 – 1250 hPa          

Temperatur:                        -5.0 – 105.0°C               ± 0.1°C

Display Bakgrundsbelyst LCD

AutoRead
(stabiliseringsindikator) Automatisk / Manuell

Syresensor CellOx 325 med inbyggd temperatursensor

Kalibrering 100% luftfuktighet eller extern standard

Kalibreringsminne Upp till 10 kalibreringar

Inbyggd trycksensor Ja

Dataminne
500 manuellt 
5000 automatiskt

Datalogger Manuell / tidssyrd

Interface USB

Termoskrivare Option

Energitillförsel Nätadapter eller batteri 4x1,5 V AA / 4x1,2V NiMH uppladdningsbara batterier

Klassning IP43

Dimension 240 x 190 x 80 mm (HxBxL)

Vikt Ca 0.8 kg

Certifikat CE

Garanti 3 år från leverans

Tillbehör
ZBK - Membrankit 3 membran, rengöringslösning, putsduk och elektrolytlösning

RZ 300 Magnetdriven omrörare för syresensor


