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Tekn�k Özell�kler

C�hazın Tanımı

Çevre b�l�nc�n�n gel�şt�ğ� ve duyarlılığın arttığı günümüzde atık suların 
tahl�l ed�lmes� yasal b�r zorunluluk hal�ne gelm�şt�r. Su numuneler�n�n 
alınması ve özell�kle bu �ş�n b�r numune alma c�hazı tarafından 
otomat�k olarak yapılmasının gerekl�l�ğ�, numune alma ün�teler�ne 
olan �ht�yacı vazgeç�lmez kılmıştır. Genelde su ve atık su 
endüstr�s�nde kullanılan otomat�k numune alma c�hazları her geçen 
gün gel�şerek günümüzde beklent�ler� en �y� şek�lde karşılayacak 
düzeye gelm�şt�r. Özell�kle endüstr�yel alanlarda derelere akıtılan su 
kanallarındak�  atık sular çevre sağlığını ve yaşam alanlarını tehd�t 
edeb�lecek �çer�ğe sah�p olab�l�r. İlg�l� firmalar ve çevre beled�yeler 
atılan sulardak� tehl�kel� k�myasalları, toprağa karışab�lecek 
maddeler� veya den�ze akıtılab�lecek zararlı sıvıları denetlemekle 
yükümlü ve sorumludurlar. Bu sebeple bu kurum ve kuruluşlar r�sk 
taşıyan fabr�kalarda numune alma c�hazı kullanımına d�kkat ederek 
atık suyun deb�s�ne ve zamana bağlı olarak numune alımına önem ve 
özen göster�rler. 

Endüstr� ek�pmanları ve h�zmet konusunda sektörün en tecrübel� 
firmalardan b�r� olan MICROLEVEL, yılların verd�ğ� tecrübes� �le talep 
ve �ht�yaçlar doğrultusunda kend� markası olan MICROSAMPLER 
Portat�f Kompoz�t Numune Alma C�hazı’nı ülkem�zde yerl� olarak 
üretm�ş ve Türk�ye pazarına sunmuştur.

Numune alma şekl� Kompoz�t

Çalışma Şekl�  Zamana göre, akışa göre, manuel

Em�ş Yüksekl�ğ�  8 metre 

Numune kabı hacm� 10 L�tre   

Em�ş Hortumu  6m, filtrel� 8x12mm PVC hortum

Pompa / Tüp  Per�stalt�c t�p / Norprene

Besleme   220V AC

Ortam Sıcaklık aralığı 0...45°C  

Numune Alma aralığı 1 dak�ka �le 24 saat arası ayarlanab�l�r

Numune m�ktarı  10ml �le 9999ml arası ayarlanab�l�r      

MICROSAMPLER 10R c�hazı endüstr�yel atık sulardan, fabr�ka 
rögar ve menholler�nden, derelerden, su kanallarından ve her türlü 
tetk�k ed�lmes� gereken sıvılardan örnekler alab�len sab�t t�p kompoz�t 
numune alma ün�tes�d�r. 220V AC şeh�r şebekes� �le çalışab�len 
m�kro�şlemc�l�, akıllı t�p elektron�k kontrol ün�tes�, zamana göre 
numune almaya programlanab�l�r, çoklu veya tekl� alım yapab�l�r ve 
dışarıdan gelen puls �le çalışab�l�r yapıdadır. Tem�zleneb�l�r t�p 
paslanmaz filtrel� em�ş hattı sayes�nde atık su �çer�s�ndek� 
parçacıkların pompaya ulaşarak özel hortuma hasar vermes� de 
engellenm�şt�r.

Kolay Türkçe menü arayüzü ve tuş takımı sayes�nde numune m�ktarı, 
numune alma aralıkları ve �lk numunen�n ne zaman alınacağı 
kullanıcı tarafından programlanab�l�r. Alınan her numune sonrası 
pompa ters çalışarak em�ş hortumunda kalmış suyu tahl�ye eder ve 
b�r sonrak� numune �ç�n hattın tem�z kalmasını sağlar. Ters çalışma 
süres� em�ş hortumu boyuna göre ayarlanab�l�r. Üzer�nde standart 
olarak gelen sev�ye s�v�c� sayes�nde numune kabı dolduğunda �kaz 
vererek aşırı dolumu engeller. Bu esnada alarm çıkışı  da ver�r. 

MICROSAMPLER 10 c�hazı, �lk defa MICROLEVEL tarafından 
bulunarak gel�şt�r�lm�ş ve kullanılmış olan akış ölçer s�stem� 
sayes�nde em�ş yüksekl�ğ�, hortum çapı ve hortum boyu g�r�lmeks�z�n 
sadece �stenen m�ktar g�r�lerek numune almaya �mkan tanıyan çok 
özel b�r ölçüm s�stem� �le donatılmıştır.

Çalışma şekl� ve yapısı gereğ� d�k konumda tutulmalıdır.  Aks� takt�rde 
numune kabı �çer�s�ndek� sıvı numune dökülür ve c�haz �ç�nde kalıcı 
hasara sebep olab�l�r. Ürün dış ortamda kullanılacaksa mutlaka d�rekt 
yağmur veya güneş altında bırakılmamalı, gerekl� koruyucu önlemler 
alınmalıdır.

Soğutucu kısmın ayarı �çer�den b�r termostat �le yaklaşık 4C° 
c�varında tutulur. Böylece numunen�n sıcak ortamda bozulması 
önlen�r. Soğutucu kısmın çalışması �stenmez �se termostat üzer�nden 
kapatılab�l�r.
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İç Görünüm Soğutucu Aksamı

1- Pulse g�r�ş� ve alarm çıkışı
Ops�yonel soketl� kablosu �le c�hazın dışarıdan, örneğ�n b�r 
deb�metreden  geleb�lecek  puls  �le  çalışması mümkündür. 
1 ve 2 nolu term�naller puls g�r�ş� �ç�n kullanılır. İkaz ve uyarılar �ç�n 
kullanılan alarm çıkışı �ç�n �se 3 ve 4 nolu term�naller 
kullanılmalıdır.

 
2- Şarj / Besleme g�r�ş�
C�hazın soğutucu kısmı 220V AC �le çalışır. Ancak kontrol panel� 
beslemes� 12V DC olduğundan soğutucu üzer�nde 220/12V DC 
güç kaynağı mevcuttur.  Arkadak� soket yer�ne takılarak c�hazın 
kontrol panel�ne enerj� gel�r ve güç anahtarına basılarak c�haz 
çalıştırılır. 

1- Pompa

2- Güç Anahtarı 

3- Arka ışıklı LCD Ekran

4- Kontrol butonları

5- M�cro SD kart yuvası (Ops�yonel)
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