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ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE

COMPANY PROFILE

Η Analysis Vita ιδρύθηκε το 2008 με έδρα τον Πειραιά.
Η δημιουργία της εταιρίας ήταν η φυσιολογική κατάληξη της αποκτηθείσας τεχνικής και επιστημονικής γνώσης των κύριων φορέων της εταιρίας.
Ο σκοπός της δημιουργίας της εταιρίας είναι η μελέτη,
κατασκευή και εμπορία συστημάτων μέτρησης, ελέγχου
και διαχείρισης συστημάτων επεξεργασίας νερού και
αποβλήτων.
Η πλήρης εταιρική δράση περιλαμβάνει την επίλυση
προβλημάτων πρωτογενούς νερού και αποβλήτων για
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες, εργαστήρια αναλύσεων, βιοτεχνίες και όπου αλλού η βασική πρώτη ύλη
είναι το νερό.
Από το ξεκίνημα η εταιρία είχε μια συνεχή στόχευση σε
δύο τομείς: τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής και
την ικανοποίηση των πελατών με επιμελημένο service.
Η εταιρία εφαρμόζει υψηλών προδιαγραφών σύστημα
διασφάλισης ποιότητας και τηρεί τα υψηλότερα διεθνή
standards σχεδιασμού και κατασκευής.
Τα προαναφερόμενα πιστοποιούνται από πιστοποίηση
κατά ISO 9001 και η εταιρία πρωτοπορώντας συνεχίζει να παραδίδει συστήματα έτοιμα για λειτουργία με
πλήρη και αναλυτικά βιβλία οδηγιών και διαρκή τεχνική
υποστήριξη.
Γνωρίζουμε ότι η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια αλλά
μια επένδυση που βοηθά στο να υπάρχουν κάθε χρόνο
περισσότεροι ικανοποιημένοι πελάτες.
Προσδοκία μας είναι: α) να εξασφαλιστεί συνεχής πρόοδος των συνεργατών μας β) να συνεχιστεί η εξέλιξη της
εταιρίας γ) να συνεισφέρουμε στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών με τη χρήση των προιόντων μας.

Analysis Vita was founded in 2008 at Piraeus Greece
by a chemical engineers group which for many years has
been specialized in the field of water and waste water
treatment with the goal of manufacturing reliable equipment for the measurement, control and maintenance of
water and waste water treatment plant.
The scope of the company’s activity includes mainly the
resolution of water problems for hotels, hospitals, industries, chemical laboratories, small industries and everywhere the water is the main raw material.
Since the beginning the company has been having a constant growth in both fields: product manufacturing and
customer satisfaction with a perfect after sales service.
Analysis Vita is applying a high quality management system that is certified by ISO 9001 and all applicable technical standards.
At this quality level the company provides constantly se
cond to none turnkey total service to its customers in the
field of its activities.
We know that quality is not an option, not a luxury, it is
an investment aimed at having more satisfied customers
year by year.
Our vision is the constant pursue of customer satisfaction ensuring professional growth for all our collaborators while contributing to improve a better environment
for the humanity.
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ΟΣΜΩΣΗ
Το αραιό υδατικό διάλυμα διαπηδά την ημιπερατή μεμβράνη κινούμενο προς την πλευρά του πυκνού διαλύματος
για εξισορρόπηση του ιονικού φορτίου μεταξύ των δύο
τοιχωμάτων. Το τελικό ύψος (πίεση) H1 – H2 ονομάζεται
οσμωτική πίεση.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
Εάν από την πλευρά του πυκνού διαλύματος εφαρμοστεί
πίεση μεγαλύτερη από την οσμωτική πίεση, τότε θα εξασφαλισθεί ροή δια μέσου της ημιπερατής μεμβράνης από
το πυκνό διάλυμα προς το αραιό διάλυμα. Το διερχόμενο
διάλυμα δεν θα περιέχει άλατα.

OSMOSIS
Water diffuses through a semi-permeable membrane toward region of higher concentration to equalize solution
strength. Ultimate height difference between column is H1
– H2 = osmotic pressure.

REVERSE OSMOSIS
Applied pressure in excess of osmotic pressure reverses water flow direction. Hence the term reverse osmosis H3>(H1
– H2).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

REVERSE OSMOSIS
PROCESS
ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
CONCENTRATED SOLUTION

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
FEED WATER

ΒΑΝΑ
VALVE

ΑΝΤΛΙΑ
PUMP
ΜΕΜΒΡΑΝΗ
MEMBRANE

Μέσω μιας αντλίας υψηλής πίεσης το νερό υψηλού ιονικού
φορτίου διέρχεται μέσα από μια ημιπερατή μεμβράνη spiral wound element όπου δημιουργούνται δύο ρεύματα,
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ & ΑΠΟΒΛΗΤΟ. Η ποσόστωση των δύο
ρευμάτων καθορίζεται από την υπάρχουσα ρυθμιστική
βαλβίδα.

ΑΠΟΒΛΗΤΟ
BRINE

ΑΡΑΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
DILUTE SOLUTION

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ
PRODUCT

With a high pressure pump, feed water is continuously
pumped at elevated pressure to the membrane system.
Within the membrane system, the feed water will be split
into a low-saline and/ or purified product, called permeate,
and a high saline or concentrated brine, called concentrate
or reject. A flow regulating valve, called a concentrate
valve, controls the percentage of feed water that is going
to the concentrate stream and the permeate which will be
obtained from the feed.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

1. Η θερμοκρασία μεταβάλλει την ποσότητα του παραγόμενου
νερού ακολουθώντας το ανωτέρο διάγραμμα.
2. Ο συντελεστής πολλαπλασιαζόμενος με την ονομαστική παραγωγή δίνει την πραγματική παραγωγή.

1. The effect of temperature modifies the permeate rate as indicated in the diagram.
2. Factor to multiply specified permeate rate to get actual rate.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ COMMERCIAL COMBO
Oι συστοιχίες COMMERCIAL COMBO μόνο με ένα πέρασμα από τη μεμβράνη αφαλάτωσης παράγουν νερό άριστης
ποιότητας από υφάλμυρο νερό με ιονικό φορτίο ΜΑΧ 2.000
ΡΡΜ (3.000 μS). Το παραγόμενο νερό είναι άριστης ποιότητας και είναι συγκρίσιμο με το νερό των καλύτερων αστικών δικτύων. Εάν το νερό τροφοδοσίας είναι πόσιμο νερό
δικτύου, πόσιμο νερό αγωγιμότητας < 500 μS, τότε το παραγόμενο νερό είναι κατάλληλο για γενική εργαστηριακή χρήση απιονισμένου νερού (καλλυντικά–ηλεκτρονικά). Όλες οι
παραγόμενες μονάδες βασίζονται σε ένα σύστημα μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και υλικών του οίκου PENTAIR
USA. Η μεμβράνη είναι εγκατεστημένη μέσα σε μια ειδική
μεμβρανοθήκη από υλικό που αντέχει σε πιέσεις και στη
διάβρωση. Όλα τα προαναφερόμενα μαζί με τους αυτοματισμούς, τις αναγκαίες σωληνώσεις και καλωδιώσεις, είναι
εγκατεστημένα επί ανοξείδωτης βάσης. Οι μονάδες αυτές
είναι μια οικονομική λύση για παραγωγή υψηλής ποιότητας
νερού για οικιακή ή βιοτεχνική χρήση. Αυτές οι μονάδες κατασκευάζονται για την επεξεργασία νερού δικτύου κακής
ποιότητας με σκοπό την παραγωγή πόσιμου νερού υψηλών
και ελεγχόμενων προδιαγραφών. Εάν ως πηγή τροφοδοσίας
χρησιμοποιηθεί πόσιμο νερό, τότε θα παραχθεί απιονισμένο
νερό ειδικών χρήσεων. Οι προαναφερόμενες σειρές χρησιμοποιούνται εκεί όπου το δίκτυο εξασφαλίζει πιέσεις 4 – 6
ΑΤΜ. Στην περίπτωση που δεν παρέχεται ικανοποιητική πίε
ση μια ηλεκτροκίνητη αντλία θα εξασφαλίζει την αναγκαία
πίεση λειτουργίας του συστήματος το οποίο αυτομάτως απενεργοποιείται όταν γεμίσει το δοχείο εναποθήκευσης του
πόσιμου νερού για να επανενεργοποιηθεί εάν κάποιος ζητήσει νερό. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα επεξεργάζεται το τροφοδοτούμενο νερό σε διαφορετικά στάδια. Το
ανεπεξέργαστο νερό διέρχεται από φίλτρο προστασίας 10 μ.
και στη συνέχεια διέρχεται από φίλτρο με ενεργό άνθρακα
για συγκράτηση χλωρίου, χλωροπαραγώγων (χλωροαμίνες),
επιφανειοδραστικών κ.λ.π. Στη συνέχεια περνά από φίλτρο
φυσιγγίων 5 μ. για κατακράτηση μικροαιωρουμένων, (οξειδίων κλπ.). Στο τέλος το προεπεξεργασμένο νερό πιέζεται
εντός της μεμβρανοθήκης και διέρχεται από τη μεμβράνη τύπου T.F.C. του οίκου GENERAL ELECTRIC USA. Εντός
της μεμβράνης γίνεται ο διαχωρισμός και η απόρριψη έως
και 90% - 95% των αλάτων τα οποία μέσα από ειδικό δίκτυο
απορρίπτονται στην αποχέτευση αυτόματα. Μετά και την
τελική επεξεργασία το παραχθέν νερό προωθείται για την
εναποθήκευση σε δεξαμενή.
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REVERSE OSMOSIS UNIT
TECHNICAL FEATURES OF COMMERCIAL COMBO
COMMERCIAL COMBO desalinators produce in a single
pass high quality water from brackish till 2.000 PPM (3.000
μS). The quality of the product water is excellent and comparable to one of the best municipal lines. In case the feed
water is municipal low salt concentration water the unit will
produce a high quality deionised water. Our units are constructed with a modular system using one or more reverse
osmosis membranes and accessories made in USA by PE
NTAIR. The membranes are lodged inside suitable corrosion
resistant pressure membrane vessel. A stainless steel frame
supports vessels, tubes and the controller. The COMMERCIAL COMBO provides unlimited supply of fresh & healthy
drinking water free of harmful chemicals. These systems are
either designed to treat tape water for the production of high
quality deionised water or to treat brackish water for the production of drinking water. COMMERCIAL COMBO are
usually used for applications where feed water has a normal
water pressure 4 – 6 BAR. The above mentioned series are

usually used where feed water contains higher concentration
of salts what the standards requires. In case of no feed pressure a special booster pump will feed with necessary pressure
the system, which will automatically shut off when the storage
tank is filled. In both cases tap water reaching the system is
pretreated in different stages:
First the feed water is passed through a special prefilter 10
μ. and then through an advanced activated carbon filter to
remove chlorine, chloramines and organics. Then the water
passes through a 5 μ. prefilter to remove fine suspended materials such as oxides, etc. Then the water feed the membrane
pressure vessel where a semi permeable membrane of GENE
RAL ELECTRIC USA. This high quality membrane rejects a
high percentage of all dissolved solids up to 90% - 95%. The
water is separated frοm impurities and contaminates which
are automatically discharged into the drain system. After this
stage the treated water is stored in a storage tank.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

MAIN APPLICATIONS

•ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
•ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
•ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
•ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
•ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ
•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
•ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ
•ATMΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

•COFFEE-BARS
•DRINKING WATER
•PHOTO LABORATORIES
•ANALYSIS LABORATORIES
•COSMETICS
•ELECTRONICS

•SMALL INDUSTRIES
•DETERGENTS
•STEAM GENERATORS
•HUMIDIFIERS

M.W.F.L.* LOW BRACKISH COMMERCIAL COMBO & SPECIFICATIONS
ΤΥΠΟΣ
TYPE
COMMERCIAL
COMBO 40
COMMERCIAL
COMBO 80
COMMERCIAL
COMBO 120
COMMERCIAL
COMBO 160
COMMERCIAL
COMBO 200
COMMERCIAL
COMBO 240
COMMERCIAL
COMBO 280
COMMERCIAL
COMBO 320
COMMERCIAL
COMBO 360
COMMERCIAL
COMBO 400
COMMERCIAL
COMBO 440
COMMERCIAL
COMBO 480
COMMERCIAL
COMBO 520

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
PRODUCTION

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING
PRESSURE

ΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
VOLTAGE

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΑΛΑΤΟΣ
SALT
REJECTION

40 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

80 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

120 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

160 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

200 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

240 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

280 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

320 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

360 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

400 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

440 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

480 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

520 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

ΕΙΔΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIAL
FEATURES

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ, ΤΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ή
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

OTHER
CAPACITIES
VOLTAGE,
CONFIGURATION
OR DESIGN
UPON REQUEST

*M.W.F.L.: MUNICIPAL WATER FEED LINE
ΤΥΠΟΣ
TYPE

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
PRODUCTION

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING
PRESSURE

ΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
VOLTAGE

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΑΛΑΤΟΣ
SALT REJECTION

ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
SPECIAL
FEATURES
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PENTAIR
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
ΣΕΙΡΑ PRF R.O.

PENTAIR WATER REVERSE OSMOSIS
SYSTEM PRF R.O.

Συστήματα αντίστροφης όσμωσης με μεμβράνες τελευ
ταίας τεχνολογίας οι οποίες παράγουν υψηλές ποσότητες
ποιοτικού νερού χωρίς την ανάγκη αντλίας και ογκώδους
πιεστικού δοχείου εναποθήκευσης.
Τα συστήματα της PENTAIR παράγουν πολλές εκατοντάδες λίτρων ημερησίως χρησιμοποιώντας απλώς την πίεση
του δικτύου πόλεως.
Αυτή η υψηλή παραγωγή κάνεις τις μονάδες αυτές κατάλΠΙΕΣΗ
ληλες για μικρές βιοτεχνικές και εμπορικές χρήσεις σε κοΤΥΠΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
στολόγια απλής οικιακής μονάδος.

This is a special innovation that offers an abundant supply
of R.O. water without the need of electric pumps or bulky
storage tanks.
The PENTAIR system delivers hundreds of liters per day
using typical line pressure.
That’s enough capacity for many small commercial application at the price of a residential system.

TYPE

PRODUCTION

OPERATING
PRESSURE

Ενδεικτικές
χρήσεις είναι:
COMMERCIAL
40 LIT./
H
4 – 6 BAR
• Εστιατόρια
• Ατμογεννήτριες
COMBO 40
• Υγραντές κτιρίων
• COMMERCIAL
Καφετέριες
80 LIT./
H
4 – 6 BAR
• Ενυδρεία
• Φωτογραφεία
COMBO 80
• COMMERCIAL
Ψύκτες νερού – παγάκια • Οικιακή χρήση
120 LIT./ H
4 – 6 BAR
• Εταιρικά
COMBO γραφεία
120
COMMERCIAL

160 LIT./ H

4 – 6 BAR

COMBO 160
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
COMMERCIAL
Συνεχής
ροή. Δεν είναι αναγκαίο
συγκέντρωσης.
200 LIT./ δοχείο
H
4 – 6 BAR
COMBO 200
COMMERCIAL
COMBO 240
COMMERCIAL
COMBO 280
COMMERCIAL
COMBO 320
COMMERCIAL
COMBO 360
COMMERCIAL
COMBO 400
COMMERCIAL
COMBO 440
COMMERCIAL
COMBO 480
COMMERCIAL
COMBO 520

ΤΥΠΟΣ
TYPE
ΤΥΠΟΣ
TYPE

SIMPLEX PRF R.O.
DUPLEX PRF R.O.

SIMPLEX PRF R.O.
TRIPLEX PRF R.O.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

This
is the
full range of commercial settings: ΕΙΔΙΚΑ
ΤΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΛΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
• Steamers
• RestaurantsSPECIAL
SALT
VOLTAGE
• Coffee
makers
• Humidifiers
FEATURES
REJECTION
• Photography processing • Aquariums
230 VAC
90% - 95%
• Water
coolers
• Kitchens
• Business offices
230 VAC

90% - 95%

FEATURES AND BENEFITS
230 VAC
90% - 95%
Continuous flow. No tank needed. Low pressure
operation.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
230 VAC

90% - 95%

230 VAC

90% - 95%

240 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

280 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

320 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

360 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

400 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

440 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

480 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

520 LIT./ H

4 – 6 BAR

230 VAC

90% - 95%

OTHER
CAPACITIES
VOLTAGE,
CONFIGURATION
OR DESIGN
UPON REQUEST

ΠΙΕΣΗ
ΕΙΔΙΚΑ
ΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΑΤΟΣ
PRODUCTION
OPERATING
SPECIAL
ΠΙΕΣΗ
VOLTAGEΑΠΟΡΡΙΨΗ
SALT REJECTION
ΤΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑ
PRESSURE
FEATURES
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
PRODUCTION
OPERATING
SPECIAL FEATURES
ΠΑΡΟΧΕΣ, ΤΑΣΗ
SALT REJECTION
80 LIT./ H
4 – 6 BAR VOLTAGE 230 VAC
90% - 95%
PRESSURE
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΗ ή
160 LIT./ H

4 – 6 BAR

80 LIT./ H

4 – 6 BAR

240 LIT./ H

4 – 6 BAR

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ,
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΜΟΡΦΗ
90% - 95%
ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
OTHER CAPACITIES
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
VOLTAGE,
230 VAC
90% – 95%
230 VAC
90% - 95%
CONFIGURATION OR
OTHER CAPACITIES,
VOLTAGE,
DESIGN UPON REQUEST
CONFIGURATION or DESIGN
UPON REQUEST

230 VAC

FEED WATER LIMITATIONS
T.D.S
TORPIDITY
IRON
MANGANESE

≤ 2.000 PPM
< 1 NTU
< 0,1 PPM
< 0,05 PPM

CONDUCTIVITY
≤ 3.000 μS
FREE CHLORINE
< 1 PPM
S.D.I.
<3
MICROBIOLOGICALLY PURE

*M.W.F.L.: MUNICIPAL WATER FEED LINE
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PURE GUARD
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕΙΡΑΣ PURE GUARD

HIGH PURITY WATER MAKERS
PURE GUARD SERIES

Τα συστήματα επεξεργασίας νερού σειράς Pure Guard
είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις περιπτώσεις όπου μικρή
ποσότητα νερού υψηλών προδιαγραφών είναι αναγκαία.
Τα συστήματα Pure Guard κάνουν συνδυαστική χρήση τεχνολογιών αιχμής:
• ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (ACTIVATED CARBON)
• ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΑΝΣΗ
• ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ
• ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
• U.V. 254 NM
• MIXED BED ION RESINS

Pure Guard system is a super compact water treatment plant
that guarantees the highest purity. Different technologies
on line are used to maximize the quality:
• ACTIVATED CARBON
• MICROFILTRATION
• ULTRAFILTRATION
• REVERSE OSMOSIS
• U.V. RADIATION
• MIXED BED RESINS
The treated water is ideal for the
following use:
• HPLC (Liquid chromatography)
• TOC (Total Organic Carbon)
• AAS (Atomic absorption)
• ICP (Plasma)

Το παραγόμενο νερό είναι ιδεώδες
για:
• HPLC (Υγρή χρωματογραφία)
• TOC (Total Organic Carbon)
• AAS (Ατομική απορρόφηση)
• ICP (Πλάσμα)

The unit could be delivered full
automated and all the data could be
transferred to the BMS.

Τα όργανα μέτρησης δίνουν συνεχώς πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος
και εάν είναι επιθυμητό οι μονάδες
είναι δυνατό να παραδοθούν με
ενσωματωμένο PLC και πλήρες σύστημα αυτόματου ελέγχου και σύνδεση με B.M.S.

STANDARD ASTM1
ELECTRICAL CONDUCTIVITY
MAX μS/ cm
ELECTRICAL RESISTIVITY
MIN MO.CM
PH (25 0C)
CHLORIDES MAX μG/ L
TOTAL SILICA MAX μG/ L

TYPE I

TYPE II

TYPE III

TYPE IV

0,056

1,0

0,25

5,0

18,0

1,0

4,0

0,2

*
1
3

*
5
3

*
10
500

5,8 – 8,0
50
NO LIMIT

ASTM (The American Society for Testing and Material, Volume 11,01 Section DH 93-91 Dated 1992)
* The measurement of PH n TYPE I, II, and III reagent water has been eliminated from this specification because these
grades of water do not contain constitutes in sufficient quantity to significantly alter the PH.

ΤΥΠΟΣ
MODEL
PURE GUARD 10
PURE GUARD 20
PURE GUARD 40

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
PRODUCTION
10 lit./ h
20 lit./ h
40 lit./ h

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
CONNECTIONS
½’’
½’’
½’’

ΤΑΣΗ
VOLTAGE
230 V
230 V
230 V

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
FEATURES
Διαφορετικά επίπεδα ποιότητας
κατόπιν παραγγελίας
Different standards upon request

OPTIONAL: • TANK • PUMP • LEVEL CONTROL

www.analysisvita.com
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WATER GUARD control panel

Το Water Guard είναι ένας πίνακας κεντρικού ελέγχου
ειδικά σχεδιασμένος για να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο διατάξεων αντίστροφης όσμωσης με αρκετά optional.
Είναι δυνατό να κάνει πολυπαραμετρικούς ελέγχους μέσω
σημάτων που λαμβάνει από τους διάφορους αισθητήρες
(πίεσης, ροής, αγωγιμότητας, εκπλύσεις φίλτρων κ.λ.π.).
Είναι φιλικό στη χρήση με αναλυτικά βιβλία οδηγιών. Η
πολυετής παρουσία του στην ελληνική αγορά είναι εχέγγυο της ποιοτικής κατασκευής του.

The Water Guard is a combined control instrument of a
reverse osmosis controller and an on-line conductivity, te
mperature and redox (optional) instrument. It can perform
the operation test, status control and on-line monitoring of
water quality. It takes multiple anti-interference measures,
adopts unique process flow and graphical control panel with
LED indicator lamp embedded, the interface is friendly,
menu-driven operation is used, multiple groups of parameters can be set and modified, the requirements of automatic
operation are met.

FEATURES
• Multipoint monitor system with dedicated alarm status
for every malfunction.
• Events logging.
• 2 scales conductivity sensor 0 – 200 or 0 – 2.000 (μS/ cm)
with temperature compensation.
• Temperature sensor.
• Operation hours meter and hours to next service hours
meter.
• Automatic membrane flush cycles with selectable times.
• Automatic filters backwash.
• Up to 4 filters and 6 dosimetric pumps fully automatic
operation.
• Presentation of R.O. system status through 4 lines lcd
screen and flow chart with leds.
• Rs232 port for communication with SCADA software
(optional).
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• GSM communication (optional)
• PC software interface for communication through Rs485
port (optional).
• Works with all size R.O. system setups.
• Trouble free, quick installation.
• Low voltage operation (24 VAC 50 – 60 Hz).
• Features a state – of – art industry microprocessors (Te
xas Instruments PIC family) for guaranteed reliability &
performance.
• Laboratory tested & calibrated.
• Easily accessible sealed junction box.
• Auxiliary equipment can be readily added.
• Built with IP 65 enclosures, for corrosion resistance &
longer life.

EC GUARD
Το όργανο EC Guard είναι μία έξυπνη συσκευή μέτρησης
της αγωγιμότητας ενός υγρού.
Μπορούμε να προγραμματίσουμε το EC Guard, ώστε όταν
η αγωγιμότητα ξεπεράσει το όριο που έχουμε θέσει να
ενεργοποιεί οπτική ένδειξη alarm (κόκκινο led) και έξοδο
relay. Η ενεργοποίηση γίνεται μετά από χρόνο καθυστέρησης που έχουμε θέσει στον προγραμματισμό μας.
Το όργανο EC Guard μετράει και απεικονίζει και ένδειξη
θερμοκρασίας σε περίπτωση που συνδέσουμε αισθητήριο
θερμοκρασίας.
Στην πρόσοψή του διαθέτει οθόνη led 4 ψηφίων στην οποία
απεικονίζεται η αγωγιμότητα, η θερμοκρασία και ο προγραμματισμός της συσκευής!
Ο έλεγχος της συσκευής γίνεται με τη βοήθεια 3 πλήκτρων.
Η ένδειξη flasher (πράσινο led) δείχνει την ομαλή λειτουργία της συσκευής και αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο
όταν απεικονίζει αγωγιμότητα, ενώ αναβοσβήνει 2 φορές
το δευτερόλεπτο όταν απεικονίζει θερμοκρασία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
•
•
•
•
•

Οθόνη: LCD τεσσάρων ψηφίων
Ρύθμιση Zero: ΝΑΙ
Ρύθμιση Slope: ΝΑΙ
Επαφή ρελέ: ΝΑΙ (μία)
Υστέρηση ενεργοποίησης ρελέ: ΝΑΙ
(προγραμματιζόμενη)
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-50 ° C

• Υγρασία χώρου εγκατάστασης: 0-95 % σχετική
υγρασία χωρίς συμπύκνωση
• Conductivity ελεγκτή 1 σημείο ρύθμισης
• Ηλεκτρόδιο τύπου Κ = 1 με σπείρωμα 1/2 BSPT
• Εύρος Αγωγιμότητας: 0 / 1999 μS
• Τροφοδοσία: 12 VDC
• Βάρος: 147g
• Διαστάσεις: 125mm 70mm 35mm

The EC Guard is an intelligent on-line measuring device
which measures the conductivity of a liquid.
You can program the EC Guard, that when the conducti
vity exceeds the limit you have set, to trigger a visual alarm
indicator (red led) and an relay output. The activation occurs after a time delay that we have set in our programming.
The EC Guard instrument measures and displays temperature if you connect a temperature sensor.

The instrument has a 4-digit led display which shows the
conductivity, temperature and the programming functions
of the device!
Controlling the device is done with 3 keys.
Its modularity, small dimensions and easy of use make it
suitable for measurements and adjustment of E. Conducti
vity at low cost.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•

Display: LCD
Zero Adjustment: YES
Slope Adjustment: YES
Relay contacts: YES
Hysteresis: YES
Operating Temperature: 0-50 °C

•
•
•
•
•
•

Operating Humidity: 0-95% R.H. non-condensing
Power supply: 12VDC
Weight: 147g
Dimensions: 125mm x 70mm x 35mm
E.Conductivity controller 1 set point
The controller uses K = 1 cell

www.analysisvita.com
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SAFE GUARD control panel
FEATURES of the SAFE GUARD© system:
•Complies with CE as required by the EU.
•Meets all current codes and standards for pools & spas.
•Works with all size Pool & Spa pumps.
•Trouble free, quick installation.
•Low voltage operation, ideal for pools and spas.
•Can act in conjunction with an existing pool controller,
ideal for retro fit.
•Features a state-of-art industry standard PLC for guaranteed reliability & performance.
•Digital presentation of any problem on the PLC screen.
•Laboratory tested & calibrated.
•Monitors five sensor 256 times per second.
•Easily accessible sealed junction box.
•Auxiliary equipment can be readily added.
•Built with IP 65 enclosures.

With the SAFE GUARD© system,
you can be sure nothing goes wrong!

The SAFE GUARD© system protects Swimmers & Spa
Users from Accidental Drain Entrapment
The SAFE GUARD© system is a life-saving investment
that no pool or spa owner should be without. The SAFE
GUARD© system continually monitors the vacuum pressure
of your Pool or Spa’s pump. If a blockage occurs in the main
drain or skimmers (possibly from entrapment), the increase
in vacuum pressure causes the SAFE GUARD© system to
turn off your pool or spa pump, and to activate an alarm
(siren, alarm light etc.), or a signal to your BMS (Building
Management System). Manual re-setting is required before

the pump can be re-started and the alarm can be disengaged.
Ο επιτηρητής ασφαλούς λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής SAFE GUARD© της Analysis Vita είναι επένδυση
για κάθε ιδιοκτήτη πισίνας ή spa.
Ο επιτηρητής SAFE GUARD© επί 24ώρου βάσεως επιτηρεί
την πίεση στην αναρρόφηση του αντλητικού συστήματος.
Όταν κάτι παρεμποδίσει την παροχή νερού από τους πυθμένες ή τα skimmers (πιθανώς κάποιος εγκλωβισμένος κολυμβητής), ο επιτηρητής επεμβαίνει και απενεργοποιεί την
(τις) αντλία (ες) της πισίνας ή του spa και ταυτόχρονα ειδοποιεί μέσω συναγερμού ή μέσω του BMS τους υπευθύνους
για το συμβάν. Οι αντλίες δεν μπορούν να επανεκκινήσουν
αυτόματα εξασφαλίζοντας ότι θα λυθεί το πρόβλημα που
προκάλεσε την επέμβαση του επιτηρητή, προτού τεθεί εκ
νέου σε λειτουργία το αντλητικό συγκρότημα.
Ο εγκλωβισμός λόγω αναρρόφησης αποτελεί θανάσιμο
κίνδυνο και κανείς δεν πρέπει να υποτιμά.
Η αναρρόφηση σε στόμια που είναι λάθος σχεδιασμένα ή
έχουν καταστραφεί ή αποκολληθεί οι προστατευτικές τους
σχάρες μπορεί να προκαλέσει εγκλωβισμό, βαρύ τραυματισμό, ακόμη και θάνατο (με βάση ατυχήματα που έχουν
καταγραφεί μέχρι σήμερα και περιγράφονται παρακάτω).
• Εγκλωβισμός μαλλιών σε στόμια αναρρόφησης
• Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εγκλωβισμού επειδή
κάποιος έβαλε χέρι ή πόδι σε κάποιο στόμιο αναρρόφησης πυθμένα ή σκούπας. Η αρνητική πίεση που ασκείται
οδηγεί σε πρήξιμο του άκρου.
• Η διαφορική πίεση που μπορεί να ασκηθεί στην επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος από ένα λάθος μελετημένο στόμιο αναρρόφησης είναι ικανή να εγκλωβίσει
κολυμβητές με μικρή μυϊκή δύναμη, ιδιαίτερα παιδιά μικρής ηλικίας.
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OIL TEMP GUARD

Τα αυτόματα συστήματα μέτρησης και ελέγχου της θερμοκρασίας της ελαιοζύμης εντός των μαλακτήρων, είναι το
βασικό μέσον εξασφάλισης της υψηλής ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου.
Το Oil Temp guard εξασφαλίζει:
• Συνεχή ένδειξη της θερμοκρασίας της ελαιοζύμης σε
κάθε ένα μαλακτήρα σε πραγματικό χρόνο (real time).
• Δυνατότητα προεπιλογής του ορίου της θερμοκρασίας
μάλαξης της ελαιοζύμης σε κάθε μαλακτήρα.
• Ύπαρξη ενδεικτικών λυχνίων και button επιλογής για
την ανάγνωση των θερμοκρασιών και τον έλεγχο των
ορίων της θερμοκρασίας μάλαξης.

Η σειρά προϊόντων Oil Temp guard προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στον διαχειριστή του ελαιοτριβείου,
διατηρώντας τη θερμοκρασία της ελαιοζύμης μέσα στον
μαλακτήρα σε επιθυμητά επίπεδα. Με τη βοήθεια του
Oil Temp guard, η θερμοκρασία της ελαιοζύμης δεν θα
ξεπεράσει το όριο που έχει οριστεί από τον διαχειριστή
της μονάδας. Ο έλεγχος αυτός γίνεται αυτόνομα σε κάθε
μαλακτήρα και είναι δυνατή η συνεχής αλλαγή των ορίων
ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες.
Ο Oil Temp guard controller διαθέτει οθόνη ένδειξης
των τρεχουσών θερμοκρασιών σε πραγματικό χρόνο (real
time) και ενδεικτικές λυχνίες για ευκολία στον έλεγχο της
διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση για ειδικές απαιτήσεις, ή ειδικές διερ
γασίες, το τμήμα μελετών της εταιρίας μας είναι δυνατό
να εκπονήσει εξειδικευμένη μελέτη για σύστημα το οποίο
στοχευμένα θα επιλύσει το πρόβλημα της επιχείρησής σας.

www.analysisvita.com
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THERMO GUARD
Οι ελεγκτές Thermo Guard® καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών όπου ο έλεγχος και η σταθεροποίηση της θερμοκρασίας είναι ζωτικής σημασίας π.χ. μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, μηχανήματα συσκευασίας, συστήματα ψύξης-θέρμανσης κλπ.
Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία
Εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο αλγόριθμο αυτόματης
ρύθμισης, ο οποίος μειώνει σημαντικά τον χρόνο ρύθμισης
και εγκατάστασης του μηχανήματος.
Μοναδική απόδοση
Η υψηλή ταχύτητα δειγματοληψίας και η υψηλή ακρίβεια
είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του οργάνου. Όμως
το βασικό του πλεονέκτημα, σε σχέση με ένα κοινό θερμοστάτη, είναι ο αυτόματος έλεγχος PID που βελτιώνει τη
σταθερότητα και την ακρίβεια στη ρύθμιση της διεργασίας.
Αυτό έχει άμεση επίπτωση στην τελική ποιότητα του προϊόντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ.

Το Thermo Guard® μπορεί να ελέγξει μέχρι 4 ανεξάρτητα κανάλια με ξεχωριστές ρυθμίσεις PID για κάθε κανάλι.
Έχει την δυνατότητα να αυτορυθμίζεται ώστε πάντα να
επεμβαίνει βέλτιστα στη διεργασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 4 κανάλια εισόδου, έως 6 κανάλια εξόδων
• Μπορεί να επιλέγει είτε PID Auto Tuning είτε On / Off
λειτουργία
• Ακρίβεια: Συνήθως ± 0,3% FSV εξαρτάται από τον
τύπο του αισθητήρα
• 24V DC λειτουργία

• Διαθέσιμα αισθητήρια: θερμοζεύγος (K,J,T,N, E,R,S
Τύπος), Pt100 ή NTC θερμίστορ
• Οι έξοδοι μπορεί να είναι, ρελέ, τρανζίστορ, ssr, PWM,
4-20mA
• Επικοινωνία με PC η άλλες συσκευές μέσω USB, rs485232, ethernet, MODBUS RTU (μέσω καρτών επέκτασης)

Thermo Guard® Controllers meet a wide range of applications needs for food processing machines, packaging machines, extruders, semiconductor production equipment,
and many other areas where temperature control is crucial.

is a key factor behind the advantage it offers over standard
controllers. Using a powerful algorithm, it makes all the
difference to control stability and thus the quality of your
products.
This versatile instrument can control up to 4 completely
independent channels. The instrument has a 12 digit two
line display of process and set values and can be ranged by
the user for a variety of inputs and alarms. This auto tuning
controller also features continuous self tuning which will in
the majority of applications set the controller up for optimum performance.

Easy set-up and operation
Coupled with the auto tuning algorithms, which greatly reduce set-up and commissioning time.
Unique performance
Although intrinsic high sampling speed and high precision
are built into the Thermo Guard® series, the PID control

SPECIFICATIONS
• 4 channel input, up to 6 channel output
• PID Auto tuning or On/Off can be selected
• Accuracy: Typically better than ±0.3% of FSV depends
on sensor type
• 24V DC operation
• Either Thermocouple (rangeable for Type K J T N E R S
and B), Pt100 or NTC thermistor inputs
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• Temperature (process or deviation) or Loop break
alarms can be configured
• Relay, transistor, SSR, PWM, 4-20ma output versions
• Non volatile memory
• Usb, rs485-232, ethernet, MODBUS RTU, models are
available

HERMES GUARD

Το Hermes guard® είναι σύστημα απομακρυσμένης ειδοποίησης προβλημάτων και έλεγχου συσκευών, μέσω του
δικτύου της κινητής τηλεφωνίας (GSM).
Διαθέτει δυο ανεξάρτητες εισόδους. Όταν κάποια από τις
δυο ενεργοποιηθεί ειδοποιεί στα προσωπικά τηλέφωνα
του χρήστη για το συμβάν (μέσω sms ή αναπάντητης κλήσης).

Επιπλέον, διαθέτει δύο εξόδους, τις οποίες μπορείτε να
ελέγχετε από μακριά με αναπάντητες κλήσεις ή με απλά
μηνύματα SMS, μέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώνου και
με απόλυτη ασφάλεια (με τη χρήση τετραψήφιου κωδικού
πρόσβασης και επιβεβαίωση του τηλεφώνου μέσω του
οποίου γίνεται η επικοινωνία).
Οι έξοδοι αυτές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
όπλιση για να ελέγξουν από απόσταση ηλεκτρικές συσκευές, φώτα, καλοριφέρ, γκαραζόπορτες, αντλίες κλπ.
Η συσκευή διαθέτει μνήμη 100 τηλεφώνων. Ο χρήστης
μπορεί να προγραμματίσει τα τηλέφωνα που θα έχουν τη
δυνατότητα να ελέγχουν τις εξόδους (με αναπάντητες κλήσεις ή με μηνύματα SMS), καθώς και αν θα αποστέλλονται
μηνύματα επιβεβαίωσης για την κατάσταση των εξόδων.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μηνύματος ενημέρωσης σε περίπτωση βλάβης της τηλεφωνικής γραμμής,
ή της συσκευής Hermes guard®.
Επίσης, μπορεί να συνδεθεί με απλές τηλεφωνικές συσκευές
και να χρησιμοποιηθεί για την καθημερινή επικοινωνία, σε
περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας ή
σε τηλεφωνικό κέντρο σαν μία επιπλέον εφεδρική γραμμή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Hermes guard®
• Τάση λειτουργίας 12V DC @ 1 amp (1 amp συνιστάται,
αλλά 500 mA είναι αρκετά)
• Quad Band (850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz)
• 2 είσοδοι συμβάντων - 2 έξοδοι ελέγχου συσκευών
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 ° C έως 60 ° C, -12 ° F
έως 140 ° F

• Οι έξοδοι είναι σήμα 12vDC κατάλληλο για την ενεργοποίηση εξωτερικών μικρορελέ
• Μικρή κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής
(<20mA @ 12V)
• Προστασία με κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τη
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή

Hermes guard® is a wireless GSM alarm notification sy
stem and remote control switch that connects to GSM cell
phone networks that exist in almost every country on earth.
It has 2 independent alarm inputs. When one of the two
is activated Hermes guard® notifies the user’s personal
phones for the event (via sms or missed call).
It also has two independent outputs, which can be control
led remotely by missed calls or by simple SMS messages
from mobile or landline phone securely (using a four-digit
password).

These outputs, can be used to arm or disarm the alarm or
to control remote appliances, lights, heating, garage doors,
pumps, etc.
The device has a memory of 100 phones. The user can program the phones that will be able to control the outputs (by
missed calls or by SMS messages) and you will be sent confirmation messages about the status of the outputs.
It can also be connected to simple phones and used for
everyday communication, in areas where there is no fixed
telephone network or on PBX as an additional backup line.

SPECIFICATIONS of Hermes guard®
• Working voltage 12V DC @ 1 amp (1 amp is recommended, but 500 mA is suitable)
• Real-time & interactive control
• Quad Band (Supports 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz,
1900 MHz)
• 2 alarm inputs - 2 outputs

• Operating temperature: -25 °C to +60 °C, -12 °F to
140°F
• Outputs do NOT supply power; just a 12v signal
• Small standby power consumption (< 20mA @ 12V)
• Password protection to prevent unauthorized access to
the device

www.analysisvita.com
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PUMP GUARD©
Το PUMP GUARD© προστατεύει τα συστήματα αντλιών
από δυσλειτουργίες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ή καταστροφή του εξοπλισμού.
Το PUMP GUARD© παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία
του αντλητικού συστήματος. Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία στο σύστημα το PUMP GUARD© απενεργοποιεί
την αντλία, και ενεργοποιεί έναν συναγερμό (σειρήνα,
φως συναγερμού κλπ), ή ένα σήμα στο BMS (Building
Management System). Προκειμένου να επανεκκινήσει το
αντλητικό σύστημα πρέπει χειροκίνητα να απενεργοποιηθεί η κατάσταση συναγερμού.
Το PUMP GUARD© είναι ένα συνολικό σύστημα προστασίας για τις αντλίες, το μηχανολογικό εξοπλισμό (σωλήνες, φίλτρα, κλπ) και το μηχανοστάσιο σας.
Το PUMP GUARD©:
• Προστατεύει την αντλία από σπηλαίωση λόγω λανθασμένου σχεδιασμού της υδραυλικής εγκατάστασης ή περιστασιακού λάθους του χειριστή.
• Προστατεύει τον στυπιοθλίπτη από μηχανική φθορά
λόγω λανθασμένων συνθηκών λειτουργίας.
• Προστατεύει από την ξηρά λειτουργία με δίκτυο αισθητήρων 3.
• Προστατεύει το μηχανοστάσιο από τις πλημμύρες με αισθητήρα διαρροής.

• Προστατεύει από την αύξηση της θερμοκρασίας στην
αντλία σε περίπτωση περιορισμού της ροής εξόδου ή
στην περίπτωση μηδενικής ροής.
• Προστασία των σωληνώσεων των φίλτρων και λοιπού
εξοπλισμού από υπερπίεση σε περίπτωση κλεισίματος
μιας βάνας στην κατάθλιψη της αντλίας.
• Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αποστέλλονται στο
BMS (Building Management System).
Με το PUMP GUARD©, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλα
θα πάνε καλά!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Διαθέτει CE, όπως απαιτείται από την ΕΕ
• Λειτουργεί με όλα τα συστήματα αντλίας ανεξάρτητα
από το μέγεθος, παροχή κλπ
• Γρήγορη εγκατάσταση
• Λειτουργία σε χαμηλή τάση 24vdc
• Μπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό αυτοματισμού
• Διαθέτει σύγχρονο βιομηχανικό PLC (προγραμματιζό-

μενος λογικός ελεγκτής) για εγγυημένη αξιοπιστία
• Οπτική παρουσίαση οποιουδήποτε προβλήματος στην
οθόνη του PLC
• Εύκολα προσβάσιμο στεγανό κουτί διασυνδέσεων
• Μπορεί να προστεθεί εύκολα βοηθητικός εξοπλισμός
(RS485, επικοινωνίας GSM, κλπ)
• IP 65 περίβλημα, για αντοχή στη διάβρωση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

•
•
•
•
•

•

•

The PUMP GUARD© system:
Protects from pump cavitations due to wrong design calculation or casual mistake of the operator.
Protects against mechanical seal deterioration in case of
excessive inlet restriction.
Protects against dry running with a network of 3 sensors.
Protects against engine room flood with dedicated floor
leakage sensor.
Protection against temperature increase in the pump and
against mechanical seal deterioration in case of excessive
restriction of the outlet flow or in case of zero flow.
Protection against over pressure and water hammer for
PVC pipes, sand filter and auxiliary instrumentations in
case of casual closing of a valve on post pump pressure
line.
Communicates all the above mentioned information to
the BMS (Building Management System).

With the PUMP GUARD© system, you can be sure nothing
goes wrong!
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TRIPLE ACTION
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η διάταξη TRIPLE ACTION χρησιμοποιείται για τον έ
λεγχο συστημάτων υδροθεραπείας όπου συνυπάρχουν
τρεις διαδικασίες εναλλακτικής χρήσης βασιζόμενοι στη
χρήση ενός αντλητικού συγκροτήματος δύο ταχυτήτων
1.450 & 2.900 RPM.
Οι εναλλακτικές χρήσεις κατ’ επιλογή του χρήστη είναι οι
ακόλουθες:
• Φίλτρανση νερού 1.450 RPM
• Αντίθετη κολύμβηση 2.900 RPM
• Υδρομασάζ 2.900 RPM
• Αλλαγή χρωμάτων φωτισμού
• Ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργίας
Η διάταξη περιλαμβάνει τελευταίας τεχνολογίας PLC και
όλα τα αναγκαία ηλεκτρικά μέρη, relais, θερμικά, relais
διαφυγής, ασφάλειες, μετασχηματιστή τάσης για τους προβολείς led.

Είναι μελετημένο για να λειτουργεί σε κάθε μεγέθους κολυμβητική δεξαμενή και έχει εγκατεστημένο λογισμικό του
SAFE GUARD control panel, ήτοι ελέγχει:
• Εγκλωβισμό κολυμβητή
• Ξηρά λειτουργία αντλίας
• Ρύπανση φίλτρου
• Λανθασμένη φραγή εξόδου
• Επιδαπέδια διαρροή
Η διάταξη έχει εναλλακτική χρήση:
α) Ελέγχει τρίοδες βάνες για την επιλεκτική κίνηση του
νερού της κατάθλιψης της αντλίας προς αντίθετη κολύμβηση ή υδροθεραπεία (για μικρά συστήματα υδροθεραπείας).
β) Ελέγχει relais διαφορετικών αντλιών για τη λειτουργία
αντίθετων κολυμβήσεων, ή υδρομασάζ, ή αερισμού.

www.analysisvita.com
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CHLOR GUARD©

Ο ελεγκτής CHLOR GUARD© είναι η σύγχρονη πρόταση
της Analysis Vita για τις εφαρμογές απολύμανσης. Μπορεί να μετρήσει ελεύθερο χλώριο, διοξείδιο του χλωρίου
και όζον. Η υψηλή ταχύτητα δειγματοληψίας και η υψηλή
ακρίβεια είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του οργάνου. Όμως το βασικό του πλεονέκτημα είναι ο αυτόματος
έλεγχος PID που βελτιώνει τη σταθερότητα και την ακρίβεια στην ρύθμιση της διεργασίας απολύμανσης. Αυτό έχει
άμεση επίπτωση στην εξοικονόμηση χημικών. Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με τα συστήματα ξηρής δοσομέτρησης
(χλωριωτές ταμπλέτας κλπ.) της εταιρίας μας.
Η αρχή της μέτρησης είναι αυτή του ποτενσιοστάτη, δηλαδή η παρουσία του ηλεκτροδίου αναφοράς εξασφαλίζει τη
δυνατότητα παρακολούθησης του δυναμικού του ηλεκτροδίου εργασίας. Έτσι, ο ποτενσιοστάτης παρακολουθεί το
δυναμικό του ηλεκτροδίου εργασίας και αν «δει» ότι αυτό
πάει να «ξεφύγει» από την προκαθορισμένη τιμή, επιφέρει
«ακαριαία» διορθώσεις στην εφαρμοζόμενη τάση, ώστε να
κρατήσει την τιμή σταθερή.

16
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Τελικό αποτέλεσμα: Πολύ σταθερές μετρήσεις κοντά στο
μηδέν χωρίς την ανάγκη για συχνό calibration από τον συντηρητή.
Παρέχει χειροκίνητη και αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας.
• Εύκολη εγκατάσταση
• Χαμηλό κόστος συντήρησης
• Μεγάλη σταθερότητα κοντά στο μηδέν
Ο αισθητήρας είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να είναι εύκολο να καθαριστεί και να αντικατασταθεί.
Εύρος: 0 / 2ppm - 0 / 20,00 ppm - 0 / 200,00 ppm
Εύρος θερμοκρασίας: -2 / + 52 °C
Τρόπος λειτουργίας: αυτόματη και χειροκίνητη
Έξοδος PID: -0-20 mA ή 4-20 mA Isolated έξοδος -dual
ρελέ για συστήματα ξηρής χλωρίωσης

ΦΑΣΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΩΝ
FILTRATION & SEPARATION SPECTRUM

www.analysisvita.com
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία Analysis Vita στελεχώνεται από Χημικούς και
Χημικούς Μηχανικούς με μακροχρόνια ενασχόληση και
εξειδίκευση στον τομέα μέτρησης ελέγχου και διαχείρισης
νερού και αποβλήτων.

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η βασική ιδέα η οποία εφαρμόστηκε από την ίδρυση της
εταιρίας ήταν η χρήση εξειδικευμένου εργαστηριακού ε
ξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, κατάλληλου εξοπλισμού
προσομοίωσης και επιτόπιων δοκιμών και η στελέχωση με
Χημικούς και Χημικούς Μηχανικούς οι οποίοι διαθέτουν
εξειδικευμένη γνώση και μακροχρόνια εμπειρία στη δια

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
& ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
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Κατά την αρχική σύλληψη της ιδέας στελέχωσης της εταιρίας, στοχεύθηκε η επίλυση του προβλήματος που χρόνιζε
πάντα στην οργανοδομή των παραδοσιακών αναλυτικών
εργαστηρίων που ήταν η ακόλουθη:

ΕΚΔΟΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

www.analysisvita.com

ΑΜΟΙΒΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
???

χείριση νερού, αποβλήτων και αυτοματοποίησης των διεργασιών.
Οι προαναφερόμενες συνθήκες δίνουν την δυνατότητα
στην Analysis Vita να προσφέρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το ακόλουθο οργανόγραμμα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΟΡΘΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΜΟΙΒΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΛΥΘΕΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ
Οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις είναι
αναγκαίες σε κάθε εφαρμογή (βιοτεχνική, βιομηχανική,
οικιακή).
Κατά τον σχεδιασμό επένδυσης, η στόχευση της Analysis
Vita ήταν η εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών προς τις οργανωμένες επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα.
Η μακροχρόνια ενασχόληση των φορέων με τον βασικό
πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε μέγεθος
και βαθμίδος ξενοδοχείο και ειδικότερα εξειδικευμένα
πακέτα για τα ακόλουθα τμήματα:

• ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Δειγματοληψία, ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων, μικροβιολογικές αναλύσεις, επίλυση προβλημάτων, εκπαίδευση προσωπικού

• ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
Δειγματοληψία, ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων, μικροβιολογικές αναλύσεις, επίλυση προβλημάτων, εκπαίδευση προσωπικού για την επιτόπια ορθή
διαχείριση της διάταξης

• SPAS & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ,
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
Αναλύσεις για LEGIONELLA (Νόσος των Λεγεωνάριων), επίλυση προβλημάτων, διαπίστευση εκπαίδευσης
και ορθής διαχείρισης για την αντιμετώπιση του βακτηρίου

• ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΡΥΟ & ΘΕΡΜΟ)
Δειγματοληψία, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, έλεγχος διαβρώσεων, έλεγχος καθαλατώσεων,
έλεγχος legionella, εκπαίδευση του προσωπικού στην
ορθή διαχείριση των υπαρχόντων συστημάτων επεξεργασίας νερού

• ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΑΤΜΟΥ
Δειγματοληψία, χημικές αναλύσεις, μελέτες προστα
σίας από διαβρώσεις και καθαλατώσεις, εκπαίδευση
του προσωπικού για επιτόπια διαχείριση των υπαρχουσών διατάξεων

www.analysisvita.com
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ΜΕΤΡΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΡΟΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΛΜΟΔΟΤΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ≤ 30 °C
PULSE EMITTER WATER METER FOR COLD WATER ≤ 30 °C
ΤΥΠΟΣ
MODEL

ΡΟΗ
FLOW

ΜΗΚΟΣ
LENGTH

ΔΙΑΤΟΜΗ
IN – OUT

ANDRO BLUE ½’’

1,5

170

½’’ σπ.

ANDRO BLUE ¾’’

2,5

190

¾’’ σπ.

ANDRO BLUE 1’’

3,5

260

1’’ σπ.

ANDRO BLUE 1 ¼’’

6

260

1 ¼’’ σπ.

ANDRO BLUE 1 ½’’

10

300

1 ½’’ σπ.

ANDRO BLUE 2’’

15

300

2’’ σπ.

ANDRO BLUE 2’’ F

15

200

50 MM 2’’ F

ANDRO BLUE 2 ½’’ F

25

200

65 MM 2 ½’’ F

ANDRO BLUE 3’’ F

40

225

80 MM 3’’ F

ANDRO BLUE 4’’ F

60

250

100 MM 4’’ F

ANDRO BLUE 5’’ F

80

250

125 MM 5’’ F

ANDRO BLUE 6’’ F

150

300

150 MM 6’’ F

ANDRO BLUE 8’’ F

250

350

200 MM 8’’ F

ΠΑΛΜΟΙ
IMPULSE

1 lit. : 1 cont.
0,25 lit. : 1 cont.

ΕΩΣ 5’’
100 lit. : 1 cont.
1.000 lit. : 1 cont.
> 5’’
1.000 lit. : 1 cont.
10.000 lit. : 1 cont.

Για θερμό νερό ΜΑΧ 90°C (λειτουργία συνεχής 70°C) σειρά ANDRO RED.
ΡΟΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
UP FLOW ON LINE FLOW METERS TUBE TYPE
ΤΥΠΟΣ
MODEL

20

ΡΟΗ
FLOW

ΜΗΚΟΣ
LENGTH

ΔΙΑΤΟΜΗ
IN – OUT

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
TEMPERATURE

TUBE/ R – 15 A

25 – 250 l/ h

280 MM

20 MM S

≤40 °C

TUBE/ R – 15 B

60 – 600 l/ h

280 MM

20 MM S

≤40 °C

TUBE/ R – 25 A

100 – 1.000 l/ h

380 MM

25 – 32 MM S

≤40 °C

TUBE/ R – 25 B

250 – 2.500 l/ h

380 MM

25 – 32 MM S

≤40 °C

TUBE/ R – 32 A

600 – 6.000 l/ h

280 MM

32 – 40 MM S

≤40 °C

TUBE/ R – 50

1.600 – 16.000 l/ h

430 MM

50 – 65 MM F

≤40 °C

TUBE/ R – 65

12.000 – 60.000 l/ h

430 MM

65 – 75 MM F

≤40 °C

TUBE/ R – 80

14.000 – 80.000 l/ h

430 MM

80 MM F

≤40 °C

TUBE/ R – 100

18.000 – 120.000 l/ h

550 MM

100 MM F

≤40 °C

TUBE/ R – 125

20.000 – 180.000 l/ h

550 MM

125 MM F

≤40 °C

TUBE/ R – 150

20.000 – 200.000 l/ h

560 MM

150 MM F

≤40 °C
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ

SERVICES FOR LEGIONNAIRE’S
DISEASE, INVESTIGATION
& CONTROL

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ &
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
LEGIONELLA

INVESTIGATION, CONTROL
& PREVENTION OF LEGIONELLA DISEASE

H Αnalysis Vita δραστηριοποιείται στις διαδικασίες ελέγχου
της ανάπτυξης, των περιβαλλοντικών συνθηκών, του ρίσκου
και την πρόληψη ανάπτυξης σε
συστήματα που εμπεριέχουν
νερό.
Οι μέθοδοι προσδιορισμού και
ελέγχου των προβλημάτων που
συναρτώνται με τη νόσο των
Λεγεωνάριων σε ξενοδοχεία,
νοσοκομεία ή οικιστικά συγκροτήματα είναι σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της EWGLI
και του WHO 2007 (Παγκό
σμιος Οργανισμός Υγείας).
Η Analysis Vita πραγματοποιεί
τις δειγματοληψίες σε στείρους
δειγματολήπτες 1 λίτρου. Τα
δείγματα αναλύονται στα ιδιό
κτητα αναλυτικά εργαστήρια
άμεσα.

The service that Analysis Vita
can guarantee is:
Procedures for the risk assessment, environmental investigation and control and prevention
of Legionella in water systems.
The methods for the investigation and control of an outbreak
off Legionnaires’ disease in
a hotel or other accommodation site are under the directive of EWGLI (European
Working Group for Legionella
Infections) and WHO (World
Health Organization) 2007.
Analysis Vita collects one liter
samples in sterile containers.
The samples are processed
within 24 hours in our laboratories.

Scientific classification
Domain: Bacteria
Phylum: Proteobacteria
Class: Gammaproteobacteria
Order: Legionellales
Family: Legionellaceae
Genus: Legionella

ΣΗΜΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δίκτυο θερμού ύδατος
Δίκτυο ψυχρού ύδατος
Συστήματα υδροθεραπείας
Θερμαινόμενες πισίνες
Υγραντήρες
Σιντριβάνια & στοιχεία νερού
Πύργοι ψύξεως

RISK SYSTEMS
Hot water systems
Cold water systems
Spa pools
Cooling towers
Spray humidifiers
Fountains and water features
Wet scrubbers

Τεχνικές κατευθύνσεις για την πρόληψη και έλεγχο
της Legionella με χρήση του ελέγχου των θερμοκρασιών λειτουργίας ή με χρήση χημικών προσθέτων,
δίνονται από τους εξειδικευμένους Χημικούς Μηχανικούς για την τήρηση των φυσικοχημικών και θερμικών πεδίων που θα αποτρέψουν την ανάπτυξη και
τον εποικισμό των δικτύων από το βακτήριο.

Technical guidelines for the control and prevention
of Legionella in water systems using the temperature
control regime or by biocide treatments will be given
by ours specialized Chemical Engineers in order to
avoid the Legionella bacteria to survive and grow up
on the water lines.

www.analysisvita.com
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ΦΙΛΤΡΑ PENTEK
ECP SERIES
• Φίλτρο στερεών
• Ειδική διαμόρφωση κυτταρίνης
και ινών πολυεστέρα σταθεροποιημένα με ρητίνη
• Περιέχει μεγαλύτερη αντοχή σε
σχέση με τα απλά φίλτρα κυτταρίνης
• Ελάχιστη μεταφορά του υλικού
κατασκευής του φίλτρου, στο επεξεργασμένο νερό.
• Ονομαστικά μεγέθη: 1μ, 5μ, 20μ,
50μ
• Μήκη: 10’’, 20’’

P SERIES
• Φίλτρα αιωρούμενων στερεών κατασκευα
σμένα από ίνες πολυπροπυλενίου
• Γενική χρήση
• Ονομαστικά μεγέθη: 1μ, 5μ, 25μ
• Μήκη: 10’’, 20’’, 30’’, 40’’
• Manufactured from pure 100% polypropylene
• Designed for purity and chemical compati
bility
• Spun fibers form a true gradient density
from outer to inner surfaces
• Nominal: 1, 5, 25 micron rating
• Lengths: 4.88’’, 10’’, 20’’, 30’’, 40’’

• Special formulation of resin-impregnated cellulose and
polyester fibers
• Provides higher wet strength than regular cellulose
cartridges
• Minimal unloading and media migration
• Nominal 1, 5, 20, 50 micron rating
• Lengths: 10’’, 20’’

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ PENTEK
CBR2
• Φίλτρο 0,5μ
• Αφαιρεί μόλυβδο και υδράργυρο
• Αφαιρεί κύστες μικροβίων με μηχανικό τρόπο
• Μήκη: 10’’
• Reduces particles as small as
0.5 micron in size by mechanical
means
• Reduces cysts such as Cryptosporidium and Giardia by mechanical
means
• Lead and mercury reduction through 2.000 gallons
• Premium high-capacity chlorine taste & odor reduction
exceeding 20.000 gallons
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BIG BLUE HEAVY
DUTY STANDARD
• Αξιοποιήσιμα σε εγκαταστάσεις που απαιτείται μεγάλη ροή
• Διαθέτουν μπουτόν εκ
τόνωσης πίεσης
• Συμβατά με ευρεία γκάμα χημικών
• Ικανά να δεχτούν φυσίγγια διαφορετικών
διαμέτρων μέχρι 4-1/2’’
• Μήκη: 10’’ και 20’’
•
•
•
•

Large capacity housing suitable for high flow applications
Available in 10’’ and 20’’ lengths
Pressure relief/ bleed on inlet side of cap
Accepts up to 4-1/2’’ diameter cartridges

ΦΙΛΤΡΑ EVERPURE
H104 H54
• Σχεδιασμένο με την τεχνολογία MICROPURE®. Παράγει πόσιμο νερό εξαιρετικής γεύσης
• Μειώνει τον μόλυβδο, τα οξείδια σιδήρου-μαγγανίουσουλφιδίων
• Φιλτράρει στα 0,5μ
• Mειώνει σπόρια μικροοργανισμών NSF/ANSI Standard
53
• Διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα που μειώνει χλώριο,
γεύση, οσμές
• Προστατεύει από εναποθέσεις αλάτων στον εξοπλισμό
(σωλήνες, αντιστάσεις κλπ)
• Η104: Ροή 21ppm, ικανότητα επεξεργασίας: 2.800 λίτρα
• Η54: Ροή 21ppm, ικανότητα επεξεργασίας: 3.800 λίτρα

Designed with the unique Micro-Pure technology, reduces
the following contaminants:
• Lead to below the Federal Action Level of 15 ppb
• NSF/ANSI Standard 53 certified to reduce cysts such as
Cryptosporidium and Giardia by mechanical means.
This system also reduces:
• Chlorine taste and odor
• Dirt and cloudiness
• Mold and algae
• Oxidized iron
• Oxidized manganese
• Oxidized sulfides
• Reduces particles as small as 0.5 micron in size by
mechanical means.

CTS-H54
• Το H54 γίνεται φορητό!!! Το παίρνετε μαζί όπου το
χρειάζεστε
• Πανεύκολη εγκατάσταση στην ήδη υπάρχουσα βρύση
χωρίς εργαλεία
• Διαθέτει ηλεκτρονικό ροόμετρο, μέσω Led ειδοποιεί
πότε πρέπει να γίνει αλλαγή φίλτρου
• Portable design – take it anywhere!
• No plumbing installation required

www.analysisvita.com

23

PROFINE® ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
PROFINE® RED Μειώνει τη θολότητα (σκόνη, χώμα κλπ.). Είναι κατασκευασμένο από εξιλασμένο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος πόρου 5μ.
PROFINE® RED reduces turbidity as well as suspended particles with a filter rating of 5 microns.
This is a quick-connect cartridge with extruded polypropylene.

ΜΕΓΕΘΟΣ/ size
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ / flow
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ capacity

Small
3 l/min
15.000 liters

Medium
5 l/min
24.000 liters

Large
7 l/min
45.000 liters

PROFINE® BLUE Μειώνει θολότητα, οσμές, την άσχημη γεύση καθώς και το χλώριο. Είναι φίλτρο
2 σταδίων, ενεργού άνθρακα και φίλτρου αιωρούμενων σωματιδίων 5μ.
PROFINE® BLUE reduces turbidity, chlorine content, off-tastes and odors. It has a filter rating of 5
microns. It is a quick-connect cartridge produced with extruded carbon block filtration.

ΜΕΓΕΘΟΣ/ size
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ / flow
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/capacity

Small
3 l/min

Medium
5 l/min

Large
7 l/min

Μέχρι να βουλώσει/
Until clogging

Μέχρι να βουλώσει/
Until clogging

Μέχρι να βουλώσει/
Until clogging

PROFINE® SILVER Μειώνει θολότητα, οσμές, την άσχημη γεύση καθώς και το χλώριο. Είναι συνδυασμός φίλτρου ενεργού άνθρακα και φίλτρου αιωρούμενων σωματιδίων 0,5 μ. Επίσης είναι
εμπλουτισμένο με ιόντα αργύρου τα οποία έχουν αντιβακτηριδιακή δράση.
PROFINE® SILVER removes bad odors and off-tastes, reduces chlorine, and has a filter rating of
0.5 microns. The cartridge is of the disposable variety produced using carbon block technology
enriched with a silver additive to give the filter bacteriostatic feature.

ΜΕΓΕΘΟΣ/ size
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ / flow
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ capacity

Small
3 l/min
15.000 liters

Medium
5 l/min
24.000 liters

Large
7 l/min
45.000 liters

PROFINE® GOLD Μειώνει θολότητα, οσμές, την άσχημη γεύση, βαρέα μέταλλα καθώς και το
χλώριο. Προσφέρει μέγιστη ποιότητα φίλτρανσης λόγω του σταδίου υπερδιήθησης που διαθέτει
0,1μ), το οποίο είναι ικανό να φιλτράρει το 99,9999% των ιών και βακτηρίων. Διαθέτει στάδιο
ενεργού άνθρακα και είναι εμπλουτισμένο με ιόντα αργύρου προκειμένου να εμποδιστεί η ανάπτυξη μικροβίων μέσα στο φίλτρο.
PROFINE® GOLD removes bad odors and off-tastes, reduces chlorine, and has a filter rating of 0,1
micron. A cartridge with the highest level of filtration that includes and maximizes the advantages
of the carbon block system additive with silver that together with an ultrafiltration step that is able
to block the 99,9999% passage of bacteria and virus.

ΜΕΓΕΘΟΣ/ size
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ / flow
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ capacity

Small
3 l/min
10.000 liters

Medium
5 l/min
15.500 liters

Large
7 l/min
22.000 liters

PROFINE® ARSENIC Χρησιμοποιείται σε νερό που υπερβαίνει τα όρια σε περιεκτικότητα αρσενικού (τύπου ΙΙΙ και V έως 10 μg/1 max). H ρητίνη πληροί της προϋποθέσεις των πρότυπων NSF
61 και WRAS. Επίσης διαθέτει στάδιο φίλτρανσης οσμών, χλωρίου με ενεργό άνθρακα. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλα φίλτρα της σειράς.
PROFINE® ARSENIC The Arsenic Free system combines compactness and high technology. With
a simple and quick installation, it is extremely efficient in removing arsenic to the point of usable
water. Its special formulation is absolutely selective against arsenic in its various forms. The performance of the Profine Arsenic Free cartridge is not affected by other unwanted substances; arsenic,
once removed, will no longer be released in any way, thus ensuring the highest quality of service.
With the Arsenic Free system, chlorine-compounds, tastes and odors are also removed from drinking water.

ΜΕΓΕΘΟΣ/ size
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ / flow
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ capacity
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Small
1 l/min
9.000 liters

Medium
1,5 l/min
13.500 liters

Large
2,2 l/min
20.000 liters

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ PROFINE®
PROFINE® NITRATES Διαθέτει επιλεκτική ρητίνη ώστε να επεξεργάζεται νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά > 50mg/l. Επίσης διαθέτει στάδιο φίλτρανσης οσμών, χλωρίου με ενεργό
άνθρακα.
PROFINE® NITRATES is a disposable cartridge with nitrate selective resin for the treatment of
drinking water. The PROFINE® filter with bayonet mount reduces nitrate. This filter is built with
the strong anionic macroporous resin and has a stage of final filtration with 0.5 micron nominal
and carbon block with silver. Used at point of use, for drinking water with concentration of nitrate
of > 50 mg/l.

ΜΕΓΕΘΟΣ/ size
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ / flow
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ capacity

Small
1 l/min
900 liters

Medium
1,5 l/min
1.400 liters

Large
2,2 l/min
2.100 liters

PROFINE® OCRA Φυσίγγιο ισχυρής κατιονικής ρητίνης αποσκλήρυνσης, με προεγκατεστημένη
ανάμειξη 25%.
PROFINE® OCRA is quick-connect cartridge with strong gel cation softening resin. Filter for softening drinking water, with fixed residual hardness mixing (approx. 25%), for beverage dispensers or
similar equipment.

ΜΕΓΕΘΟΣ/ size
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ / flow
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/capacity

Small
1,3 l/min
280 liters (25oF)

Medium
2 l/min
420 liters (25oF)

Large
2,5 l/min
600 liters (25oF)

PROFINE® VIOLET Διαθέτει ήπια κατιονική ρητίνη ώστε να μειώνει την ανθρακική σκληρότητα
του νερού. Επίσης διαθέτει φίλτρο αιωρούμενων 5μ και στάδιο φίλτρανσης οσμών και χλωρίου
με ενεργό άνθρακα. Ιδανικό για τη χρήση πριν από μηχανές καφέ, προστατεύει τον εξοπλισμό
και βελτιώνει τη γεύση του καφέ.
PROFINE® VIOLET designed to reduce the temporary hardness of drinking water. Quick-connect
cartridge with carboxylic weak cation resin mixed with granular carbon, featuring final carbon
block stage with silver ions.

ΜΕΓΕΘΟΣ/ size
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ / flow
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ capacity

Small
1,3 l/min
1.184 liters

(25oF with 10% by pass)

Medium
2 l/min
1.776 liters

(25oF with 10% by pass)

Large
2,5 l/min
2.664 liters

(25oF with 10% by pass)

PROFINE® YELLOW Φυσίγγιο ρητίνης ιοντοεναλλαγής MIXED BED κατάλληλο για τον απιονισμό του νερού. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή νερού ειδικής χρήσης (εργαστήρια, φωτογραφεία, κλπ).
PROFINE® YELLOW ion-exchange resin filter (using cation and anion resins) designed for the total
demineralization of water. It features a quick-connect cartridge with a mixed-bed demineralizing
resin.

ΚΕΦΑΛΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ PROFINE Με το σύστημα Profine η
αλλαγή φίλτρου γίνεται υπόθεση 1 λεπτού. Δεν απαιτούνται εργαλεία. Οι κεφαλές της Profine μπορούν να δεχτούν
όλα τα φίλτρα της σειράς Everpure!
PROFINE HEADS The head is designed with a special design
that allows you to choose between three connection systems
to have regulatory requirements or to obtain the desired
flow rate through rapid and automatic joint.
Πιστοποιήσεις: Πληροί την ευρωπαϊκή νομοθεσία ΕU Directive 98/83/EC για χρήση σε πόσιμο νερό. Πιστοποιημένη απόδοση από
τον ιταλικό οργανισμό τροφίμων TIFQ. Certifications: The cartridge is in compliance with EU Directive 93/83/EC for use in processing
system and/or household appliances. Profine filters are certified by the TIFQ institute.
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• MW101 performs pH measurements with a 0.01 pH
resolution and with manual temperature compensation.
• MW102 is a microprocessor based pH/Temperature
meter with extended range (-2.00 to 16.00 pH),
Automatic Temperature Compensation, automatic
calibration in 2 points and ±0.02 pH accuracy.

MILWAUKEE ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

• MW500 performs ORP measurements with a range of
±1000 mV.

ΜΕΤΡΗΣΗ PH/REDOX/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ•ΡΗ/REDOX/TEMPERATURE METERS
Specifications

pH55/pH56

pH/ORP
MW100

pH Meter

Pocket-size pH/Temperature Meters
with replaceable electrode

MW101

MW102

pH Meter

pH/Temp Meter

Range

pH/ORP
0.0 to 14.0 pH
0.00 to 14.00 pH
-2.00 to 16.00 pH
Temp.
-5 to 70°C
Resolution
pH/ORP
0.1 pH
0.01 pH
0.01 pH
Temp.
0.1°C
Accuracy
pH/ORP
±0.2 pH
±0.02 pH
±0.02 pH
(@25°C)
Temp.
±0.5°C
Waterproof
pH
testers
with
Large
dual-level
LCD
that
displays
pH
and
temperature
(°C
or °F).
Typical EMC
pH
±0.02
pH
Deviation
The
large display Temp.
shows readings in an extended range from -2.0 to 16.0 pH (pH56±0.5°C
has a
Temperature Compensation
N.A.
manual, 0 to 50°C
automatic, 0 to 70°C
0.01
pH resolution) and simultaneously
shows temperature
from -5.0 to 105.0°C or 23.0
to
Calibration
manual, 2-point through
manual, 2-point through
automatic at 1 or 2 points with memo221.0°F. They have a stability
indicator
and hold function
freezes
the display for
easy
offset and
slope trimmers
offsetthat
and slope
trimmers
rized
buffers (pH 4.01, 7.01, 10.01)
pH Electrode
SE220
(included)
SE220
(included) to guide you through
SE220all
(included)
and
accurate recording. The
large
display also has graphic
symbols
ORP Electrode
operations.
Temperature Probe
MA830R (included)
Environment
0 to 50°C, max RH 95%
0 to 50°C, max RH 95%
0 to 50°C, max RH 95%
Battery Typewith a temperature
1 x 9Vprobe
alkalinefor
(included)
9V alkaline
(included)
1 x 9V alkaline (included)
Complete
faster and more1 xprecise
temperature
measurement
Battery Life
approx. 300 hours of use
approx. 300 hours of use
approx. 300 hours of use
they
compensate automatically
for temperature. Calibration
is made automatically inafter
1 or
2
Auto-off
8 minutes of non-use
points
with memorized standard
NIST buffer sets. Auto
OFF saves battery145
power
Dimensions
145 x 80and
x 40 mm
145 x power
80 x 40 mm
x 80 x 40 mm
Weight
220 g (with battery)
220 g (with battery)
220 g (with battery)
after
non-use.

MW500

ORP Meter
±1000mV
1 mV
±5mV

EC/TDS

SE300 (included)

MW301/MW302/MW401/MW402
0 to 50°C, max RH 95%
1 x 9V alkaline (included)
approx. 300 hours of use

Entry level, inexpensive Conductivity & TDS
Portable Meters for fast and reliable results
145 x 80 x 40 mm
220 g (with battery)

The double-junction electrode can be replaced in a very fast and simple way! The modular
design allows easy electrode and battery replacement.
MW301, MW302, METERS
MW401 and MW402 are compact
ΜΕΤΡΗΣΗ PH/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ•ΡΗ/TEMPERATURE
Accessories
Ordering
Information
Conductivity
and TDS
Portable Meters with Faster Micro
Processor.
These
handy are
and
ergonomically
M10004B pH 4.01 buffer solution 20 mL
MW100
and MW101
supplied
complete withdesigned
a SE220
MA9015
Electrode
storage
solution,
230
mL
Specifications
sachet (25 pcs)
pH
electrode,
7.01 for
20 mL
sachet of
calibration
meters
arepH
ideal
anyone
working
onsolution,
a low
MA9016 Electrode cleaning solution, 230portable
mL
M10007B pH 7.01 buffer solution 20 mL
calibration
screwdriver,
9V battery
andmeasurements.
instructions.
MA830R Temperature probe
budget and
still requires
fast and
reliable
sachet (25 pcs)
MW102 ismeters
suppliedare
complete
withfor
a SE220
pH range
electrode,
MA9020 200-275 mV ORP solution, 230 mL
These portable
suitable
a wide
of
M10010B pH 10.01 buffer solution 20 mL
MA830R stainless steel temperature probe, pH 4.01 and
bottle
applications,
such as Educational, Agriculture and
sachet (25 pcs)
pH 7.01 20 mL sachet of calibration solution, 9V battery
SE220
pH electrode with BNC connector
Horticulture,
as well as water and environmental analysis.
MA9004 pH 4.01 buffer solution, 230 mL bottle
and instructions.
and 1 m cable
MA9007

pH 7.01 buffer solution,
230 mL bottle
pH55

Range
Resolution
Accuracy
(@25°C)
Typical EMC
Deviation
Calibration

12

pH
Temp.
pH
Temp.
pH
Temp.
pH
Temp.

Temperature Compensation
Probe
Environment
Battery Type
Battery Life
Auto-off
Dimensions
Weight

SE300

pH56
Platinum
ORP electrode with 1 m

cable
-2.0 to 16.0 pH
-5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F
0.1 pH
0.1°C / 0.1°F
±0.1 pH
±0.5°C / ±1°F
±0.1 pH
±0.3°C / ±0,6°F
automatic, 1 or 2 points with 2 sets of
memorized buffers (pH 4.01, 7.01, 10.01
or 4.01, 6.86, 9.18)
automatic from -5 to 60°C
Mi56P (replaceable)
-5 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100%
4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (included)
approx. 300 hours of use
after 8 minutes of non-use
200 x dia 38 mm
100 g

Accessories
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
Mi56P

Replaceable electrode for pH55
& pH56
Specifications
M10000B Electrode rinse solution, 20 mL
sachet (25 pcs)
M10004B pH 4.01 buffer solution 20 mL
sachet (25 pcs)
M10007B pH 7.01 buffer solution 20 mL
sachet (25 pcs)

MW301

MW500 is supplied complete with a SE300 platinum

These portable meters with Automatic Temperature

electrode, 9V battery and instructions.
-2.00 to 16.00 pH
Compensation have a smaller, ergonomic and lighter case
-5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F
0.01 pH
design. Other features include 100% larger and easier to
0.1°C / 0.1°F
read LCD Display and long battery life.
±0.05 pH
Each meter is supplied complete with Conductivity/TDS
±0.5°C / ±1°F
±0.02 pH
probe with 1 meter cable and calibration solution.
±0.3°C / ±0,6°F
automatic, 1 or 2 points with 2 sets of
portable EC & Sensor
TDS meter according to the
memorized buffers (pH 4.01,Choose
7.01, 10.01your Temperature
or 4.01, 6.86, 9.18)
proper EC/TDS
ranges
for
your
application:
The
pH55
and
pH56’s
automatic from -5 to 60°C
exposed
temperature
Mi56P (replaceable)
MW301:
0 to
1999 µS/cm
withfast
a 1 µS/cm resolution;
sensor
provides
-5 to 50°C / 32 to 122°F; max• RH
100%
4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (included)
response
time, with
anda 0.1 mS/cm resolution;
• MW302: 0.0
to 10.0 mS/cm
approx. 300 hours of use
its 1999
proximity
the pH
• MW401: 0 to
mg/Lto(ppm)
with a 1 mg/L resolution;
after 8 minutes of non-use
electrode
• MW402: 0.0
to 10.0 g/Lguarantees
(ppt) with a 0.1 g/L resolution.
200 x dia 38 mm
much more accurate
100 g
temperature
compensated readings.

& ΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ•CONDUCTIVITY &Replaceable
TDS METERS
electrode
M10010B pH 10.01 buffer solution 20 mL
sachet (25 pcs)
MA9004 pH 4.01 buffer, 230 mL bottle
MA9007 pH 7.01 buffer solution, 230 mL bottle
MA9010 pH 10.01 buffer solution, 230 mL bottle
MA9015 Electrode storage solution, 230 mL
MA9016 Electrode cleaning solution, 230 mL
MA753
Hard carrying case for 2 testers

MW302

Replace the electrode in a fast and simple way yourself!
Just unscrew the plastic ring on the top of the electrode
and replace the electrode with a new one.

MW401

MW402

Range
0 to 1999 μS/cm
0.0 to 10.0 mS/cm
0 to 1999 mg/L (ppm)
0.0 to 10.0 g/L (ppt)
Resolution
1 μS/cm
0.1 mS/cm
1 mg/L (ppm)
0.1 g/L (ppt)
Accuracy
±2% Full with
Scale protective cap, 20 ±2
Scale
±2%of
Full Scale
±2 Full Scale
pH55
and(@25°C)
pH56 is supplied complete
mLFullpH
4.01 and pH 7.01 sachets
Conversionsolution.
factor
0.5
0.5
calibration
Calibration Solutions (included)
1413 μS/cm (M10031B)
5.00 mS/cm (M10039B)
1382 mg/L (M10032B)
6.44 g/L (M10038B)
Conductivity probe
SE510 (included)
SE520 (included)
SE510 (included)
SE520 (included)
Temperature Compensation
automatic, from 5 to 50°C
automatic, from 5 to 50°C
automatic, from 5 to 50°C
automatic, from 5 to 50°C
Environment
0 to 50°C, max RH 95%
0 to 50°C, max RH 95%
0 to 50°C, max RH 95%
0 to 50°C, max RH 95%
pH55
pH56 can be supplied1 in
a alkaline
carton (included)
box or in a tubular 1plastic
casing.
pH55 is also availablbe
in a kit(included)
(Mi5560) together1 with
EC60 EC/TDS/Temp
Meter.
Batteryand
Type
x 9V
x 9V alkaline
(included)
1 x 9V alkaline
x 9V alkaline
(included)
Battery Life
approx. 300 hours of use
approx. 300 hours of use
approx. 300 hours of use
approx. 300 hours of use
Dimensions
145 x 80 x 40 mm
145 x 80 x 40 mm
145 x 80 x 40 mm
145 x 80 x 40 mm
Weight
220 g (with battery)
220 g (with battery)
220 g (with battery)
220 g (with battery)

Ordering Information

Packaging Information
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SE510
EC/TDS probe with DIN connector
and 1 m cable for MW301, MW401

M10038B 6.44 ppt (g/l) calibration solution,
20 mL (25 pcs)

Packaging Information
MW301, MW302, MW401, MW402 are supplied in a catron
box. Optionally they can be ordered in a hard carrying case

Cl

adjustable β battery level indicator, stability indicator, automatic shut-off and automatic
calibration all in a floating, waterproof casing.

MW10/MW11
ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ MILWAUKEE
Low cost digital photometers to

EC59 shows on the dual-level LCD the EC (3999 µS/cm) or TDS (2000 ppm) value. It also
displays the temperature from 0.0 to 60.0°C (or 32.0 to 140.0°F) on the secondary level at
the same time.

measure Free & Total Chlorine

EC60 shows on the dual-level LCD the EC (20.00 mS/cm) or TDS (10.00 ppt) value. It also
displays the temperature from 0.0 to 60.0°C (or 32.0 to 140.0°F) on the secondary level at
ΜΕΤΡΗΣΗ
the same time. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΑ ΑΛΑΤΑ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ•
CONDUCTIVITY/TDS/ TEMPERATURE METERS
Chlorine is the most commonly used water
disinfectant. Applications vary from treatment of
Specifications
drinking water and wastewater to pool and spa
sanitization and food processing to sterilization.
Milwaukee offers 2 models:

Range
Resolution
Accuracy
(@20°C)
Typical EMC
Deviation
Calibration

EC
TDS
Temp
EC
TDS
Temp
EC
TDS
Temp
EC
TDS
Temp

Temperature Compensation
Probe
Environment
Battery Type
Battery Life
Auto-off
Dimensions
Weight

EC59

EC60

3999 μS/cm
2000 ppm
0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F
1 μS/cm
1 ppm
0.1°C / 0.1°F
2% Full Scale
2% Full Scale
±0.5°C / ±1°F
2% Full Scale
2% Full Scale
±0.5°C / ±1°F
automatic, 1 point with 1413 µS/cm
calibration solution
automatic, with β=0.0 to 2.4%/°C
Mi59P (replaceable)
0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100%
4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (included)
approx. 100 hours of use
after 8 minutes of non-use
200 x dia 38 mm
100 g

20.00 mS/cm
10.00 ppt
0.0 to 60.0°C / / 32.0 to 140.0°F
0.01 mS/cm
0.01 ppt
0.1°C / 0.1°F
2% Full Scale
2% Full Scale
±0.5°C / ±1°F
2% Full Scale
2% Full Scale
±0.5°C / ±1°F
automatic, 1 point with 12880 µS/cm
calibration solution
automatic, with β=0.0 to 2.4%/°C
Mi59P (replaceable)
0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100%
4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (included)
approx. 100 hours of use
after 8 minutes of non-use
200 x dia 38 mm
100 g

MW10 for measuring free chlorine (0.00 to
2.50 mg/L) and MW11 to measure total
chlorine (0.00 to 3.50 mg/L).
Key features include:
•
•

User friendly;
Smaller & Ergonomic
case design;
• Inexpensive;
• Larger and Easier to
read Display;
• Good accuracy and
immediate results;

EC/TDS/Temp probe
Exposed temperature sensor

Replaceable EC/TDS probe

Accessories

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
& ΟΛΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ•
Mi59P
Replaceable probe for EC59 & EC60
M10038B 6.44 ppt (g/L) calibration solution,
M10000B&Rinse
solution,
20 mL sachet, 25
pcs
20 mL
sachet, (25 pcs)
FREE
TOTAL
CHLORINE
MEASUREMENT
SYSTEM
M10030B 12880 µS/cm calibration solution,
MA9060

20 mL sachet, 25 pcs

Specifications
M10031B
1413 µS/cm calibration solution,
20 mL sachet, 25 pcs
M10032B 1382 ppm (mg/L) calibration
solution, 20 mL sachet, (25 pcs)

TH300/TH310

Ordering Information

MA9061
MA9016
MA753

12880 µS/cm calibration solution,
230 mL bottle
1413 µS/cm calibration solution,
230 mL bottle
Cleaning solution, 230 mL bottle
Hard carrying case for 2 testers

MW10

MW11

Range

0.00 to 2.50 ppm

0.00 to 3.50 ppm

Typical EMC Dev.
Light Source

±0.01 ppm
Light Emitting Diode @ 525 nm

±0.01 ppm
Light Emitting Diode @ 525 nm

Replaceable probe
Replace the probe in a fast and simple way yourself!
Just unscrew the plastic ring on the top of the probe and
replace the probe with a new one.

Thermometers &
Test kit

EC59 is supplied complete with protective cap, 20 mL 1413 µS/cm sachet of calibration solution, carton
chlorine
box (or optionally in a tubular plasticFree
casing),
batteries and instructions. Total chlorine

Pocket-sized thermometers
with automatic calibration check

Resolution
0.01 ppm
0.01
EC60
is supplied complete with protective
cap, 20 mL 12880 µS/cm sachet
of ppm
calibration solution, carton
Accuracy
(@25°C)in a tubular plastic
±0.03
ppm ±3%
of reading
box
(or optionally
casing),
batteries
and instructions. ±0.03 ppm ±3% of reading

They are supplied with 2 cuvets, 6 reagents, a
Scientists
and Information
laboratory technicians
rely on the accuracy of Silicon
their Photocell
Light Detector
Silicon Photocell
Packaging
Method
Adaptation
of USEPA
method
of USEPA method
battery and instruction manual.
thermometers
when performing
routine
measurements.
For Adaptation
this
EC59 and EC60 can be supplied 330.5.
in a carton
box between
or in a tubular plastic
casing.
EC60 between
is also availablbe in a kit (Mi5560) together with pH55 pH/Temp Meter.
The reaction
330.5.
The reaction
reason, Milwaukee developedfreethe
TH310.
unit
chlorine
and the This
DPD palm-sized free
chlorine and the DPD
is a highly accurate thermometer
is adestined
to make glass
reagentthat
causes
pink tint
reagent causes a pink tint
in the sample.
in the sample.
thermometers obsolete.
Environment

0 to 50°C (32 to 122°F)
0 to 50°C (32 to 122°F)
max. 95% RH non-condensing
max. 95% RH non-condensing
Remote
temperature measurements
require a versatile thermoBattery Type
1 x 1.5V AAA
1 x 1.5V AAA
Auto-offwith a remote probe that
after 2can
minutes
non use
after 2 minutes of non use
meter
be ofused
in a hard-to-reach
Dimensions
81.5 x 61 x 37.5 mm
81.5 x 61 x 37.5 mm
places. The meter must also (3.2
be xeasily
readable at an angle.(3.2
The
2.4 x 1.5”)
x 2.4 x 1.5”)
TH300
steel
Weight is equipped with a stainless
64 g (2.25
oz.)general purpose probe64and
g (2.25 oz.)

1 meter cable to make remote reading a simple task.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
•CALIBRATION, MAINTENANCE
& CLEANING SOLUTIONS

The thermometers have easy-to-read display which shows clear
readings at any angle.

Milwaukee offers a wide range of calibration, maintenance &
Cleaning solutions.
The use ofOrdering
calibration and
cleaning solutions is fundamental
information:
for the correct
use
of
electrodes
obtaining
most box
TH310
All handy photometersand
areforsupplied
in the
a carton
Mi0011
Glass cuvets (2 pcs)
and
reproducible
Often readings
notbattery
including
2 cuvets, readings.
6 powder reagents,
1 x 1.5 Vare
AAA
-50.0
to 150.0°CStoppers for cuvets (2accurate
Mi0013
pcs)
0.1°C
and instructions.
correct because
the sensors have not been properly handled.
±0.5°C (-20 to 90°C)
Milwaukee standard solutions are available in 230 mL bottles
±0.3°C
Stainless steel
and 20 mL sachets.
Traditional buffer solutions are packed in 230 mL leak-proof
yes
yes
bottles and are recommended for lab applications.
0 to 50°C; max RH 95%
Sachets Information
are sealed against light and air and are ideal for on1 x 1.5V
Ordering
approximately 3000 hours
thespot
calibration.
TH300
is
supplied
with stainless steel probe with 1 meter cable, batteries and
of continuous use
instruction
manual.
Simply
open, insert the tester or electrode into the sachet
66 x 50 x 25 mm
TH310
is supplied
withSachets
batteriesare
andsold
instruction
manual.
50 g
and
calibrate.
in boxes
of 25 pieces.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ•THERMOMETERS
Accessories
Specifications
TH300
Mi526-25
Free Chlorine powder
reagent, (25 pcs)
Range
-50.0 to 150.0°C
Mi524-25
Total Chlorine powder
reagent (25 pcs)
Resolution
Accuracy (@20°C)
Typical EMC Deviation
Probe
Switch ON/OFF
Calibration Check
Environment
Battery Type
Battery Life

0.1°C
±0.5°C (-20 to 90°C)
±0.3°C
Stainless steel
with 1 meter cable
no
no
0 to 50°C; max RH 95%
1 x 1.4V
approximately 1 year

Dimensions
Weight

106 x 58 x 19 mm
70 g
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