Provtagningsutrustning för olje- och kemikalieindustrin
Alla priser i SEK exkl. moms och frakt
15-10-18

Artikel Nr:
Artikel Namn:
Material:
Funktion:

Höjd/bredd vikt:
Provvolym:
Arbetsområde:
Pris:

Sida 1 av 1

450.01
Nivåprovtagare 450 ml
Aluminium.
Provtagaren består av ett rör med gängad öppning i botten och toppen, en bottendel med hål i för en
34 mm kula samt en toppdel med öppningshål, hål för termometer samt en ögla att fästa
provtagningslina i. I botten ligger kulan mot ett säte som bottenventil. När provtagaren sänks genom
vätskeytan lyfter kulan och vätska passerar genom röret och ger ett kontinuerligt nivåprov. När
provtagaren tas upp, stänger kulan vätskeflödet och ett representativt prov från önskad nivå skapas.
För att ta ett genomsnittsprov, ta ut kulan, sätt en kork i botten samt i topphålet, om termometer inte
används sätt även en kork i termometerhålet. När provtagaren sänks genom vätskan till botten och upp
till vätskeytan skapas ett genomsnittsprov genom att vätska fylls på genom hällpipen i toppen på
provtagare. För att åstadkomma ett korrekt genomsnittsprov får inte provtagaren vara helt fylld.
Provtagningen får då göras om med ett snabbare/eller långsammare tempo på provtagningen tills
provtagaren innehåller c:a 375-425 ml.
Provtagaren töms till en provflaska antingen genom hällpipen från toppen eller säkrast att lyfta
bottenkulan med mässingskroken som medföljer. Till provtagaren finns som tillval en termometer
monterad för avläsning av aktuell temperatur innan provet töms i provflaska. Provtagaren levereras i
förvaringstub av plast, samt med korkar för tagning av genomsnittsprov.
Över/underdelarna passar även till nivåprovtagare för 950 ml artikel nr: 950.01.
330/62 mm 800 gram
450 ml
Klarar provtagning av oljor, flertalet icke aggressiva kemikalier vid obegränsade vätskenivåer.
Provtagare med kula: 3.910:- (sänkt pris) 450.11: Termometer 602:- 450-12: Bottenkula 124:-
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950.01
Nivåprovtagare 950 ml
Aluminium.
Provtagaren består av ett rör delat med en gänga mitt på, en gängad öppning i botten och i toppen,
bottendel med hål i för en 34 mm kula samt en toppdel med öppningshål, hål för termometer samt en
ögla att fästa provtagningslina i. I botten ligger kulan mot ett säte som bottenventil. När provtagaren
sänks genom vätskeytan lyfter kulan och vätska passerar genom röret och ger ett kontinuerligt
nivåprov. När provtagaren tas upp, stänger kulan vätskeflödet och ett representativt prov från önskad
nivå skapas.
För att ta ett genomsnittsprov, ta ut kulan, sätt en kork i botten samt en i topphålet. När provtagaren
sänks genom vätskan till botten och upp till vätskeytan skapas ett genomsnittsprov genom att vätska
fylls på genom hällpipen i toppen på provtagare. För att åstadkomma ett korrekt genomsnittsprov får
inte provtagaren vara helt fylld. Provtagningen får då göras om med ett snabbare/eller långsammare
tempo på provtagningen tills provtagaren innehåller c:a 850-25 ml.
Provtagaren töms till en provflaska antingen genom hällpipen från toppen eller säkrast att lyfta
bottenkulan med mässingskroken som medföljer. Att tömma provtagaren från botten ökar
sannolikheten för att erhålla ett representativt från tanken. Till provtagaren finns som tillval en
termometer monterad för avläsning av aktuell temperatur innan provet töms i provflaska. Provtagaren
levereras i förvaringstub av plast, samt med korkar för tagning av genomsnittsprov. Om provtagaren
beställs utan termometer demonteras O-ring i termometerhålet och ersätts med en kork.
Över/underdelarna passar även till nivåprovtagare för 450 ml artikel nr: 450.01
280/97 mm 1365 gram
950 ml
Klarar provtagning av oljor, flertalet icke aggressiva kemikalier vid obegränsade vätskenivåer.
Provtagare 5735:- 450.11 Termometer 602:- 450.12 Bottenkula 124:-
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