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 WS312 و WS316                 ثابتاتوماتیک نمونه گیر 

می آلمان  WaterSam  شرکتنمونه گیرهاي طراحی و ساخت پیشرفته ترین و کاملترین یکی از  WS312 کامال اتوماتیک مدل نمونه گیر
محیط بسته و یا در محیط باز استفاده کرد. جعبه محافظ نمونه می توان در این دستگاه را   است.نلس استیل است باشد. جنس بدنه نمونه گیر

 -25تا  42داراي عایق دمایی و سیستم کنترل دماي داخلی می باشد که این امکان را می دهد تا نمونه ها را در دماي دلخواه نگهداري شود (ها 
  درجه).

  
وازم متر (با استفاده از برخی ل8با استفاده از پمپ خال انجام می دهد که قادر به مکش نمونه از حد اکثرعمق  نمونه گیري را  WS312 سیستم

فزایش انکته مهم در رابطه با این دستگاه عدم تماس قطعات متحرك با نمونه گرفته  از آب می باشد که این باعث  متر) را دارد. 30جانبی تا عمق 
تایی  24ست  نظیرمی باشد. با این وجود از بطریهاي گوناگون،  WS316کوچکتر از دستگاه  WS312دستگاه  طول عمر دستگاه می شود.

  لیتري، به منظور محافظت از نمونه ها می توان استفاده کرد.  1ي بطریها

       
  .دارائه نموطراحی و نیز  ن مختلف، متناسب با نیازهاي مختلف کاربراقابل ذکر است که این دستگاه را می توان بر اساس سفارش مشتري
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  متناسب با شرایط مختلف نمونه گیرهاي اتوماتیکارائه کننده پیشرفته ترین 

  نمونه گیر ایستگاهی  نمونه گیر پرتابل
  

WS PORTI 
1T/12T/24T  

WS PORTI 
1/12/24  

WS 316 
SE  WS 316  WS 312  WS 98 

  نمونه گیري از کانالهاي باز
            VAC 

Vacuum system 

            VAR-B 
Vacuum system  

            VAR-E 
Vacuum system  

        Peristaltic Pump  
  نمونه گیري از جریانهاي مستمر

            FMWW 
Water switch system 

            PRF 
Water switch system  

  نمونه گیري از لوله هاي تحت فشار

         VAC 
Vacuum system with safety 

valve 

            WS INLINECUT 
  

            WS INLINEvent 

  نمونه گیري از اعماق
         WS VACUPRESS 

Sample lift system 
  

                 


