
n  Snabb och pålitlig mätning av: 
susp/slamhalt, slamnivå och 
syrehalt

n Anslutning till dator
- Överföring av logg och profiler / beroende

på givare
- Fria programuppdateringar via hemsidan

n I nbyggd logg
- Lagrar upp till 250 mätningar

Multitracker

Portabelt instrument för flera 
parametrar

Tillval, givare för:

Syrehalt  Slamnivå Susp/ 
slamhalt

Alla givare ingår i Cerlics Multiserie.

n  Ljudsignal och vibration vid 

     inställda gränsvärden

n  Stor tydlig grafisk display

n Enkel och flexibel kalibrering



sparas för flexibel och enkel användning. Larmnivåer kan ställas in 
för min/max värden, slam- respektive fluffnivå, etc. När dessa 
larmnivåer inträffar så indikeras detta genom ljudsignal och 
vibration varefter dessa kan sparas i loggen. MultiTracker levereras 
i praktisk väska med manual. Batteriets livslängd är ca 2-3 år vid 
normal användning.

MultiTracker är en del av den nya Multiserien. Observera att det är en 
kompletterande produktserie som inte är kompatibel med 
Cerlics klassiska produkter. I Multiserien ingår givare för slam/susp-

halt, slamnivå och syrehaltsmätning. Dessutom finns både en 
portabel och en fast installerad centralenhet att välja mellan. 
Multiserien är flexibel och kostnadseffektiv.

TEKNISK DATA / HANDENHET

Parameter Susp/slamhalt, slamnivå, syrehalt

Display Grafisk LCD, 128 x 64 pixlar

Bakgrundsbelysning Ja

Språk Svenska, Engelska, Tyska, Franska

Loggfunktion 250 mätvärden med profil

Signal vid larmvärde Akustisk, vibration, direktvisning

Temperaturområde givare 0 - +50˚C

Temperaturområde handenhet -10 - +50˚C

Tangentbord 8 membranknappar

Kabel PUR

Kabelkontakt M12

Vikt handenhet 500g (exkl. givare och konsol)

Batteri 4st AA 1,5V

Batteritid kontinuerlig mätning Upp till 100h beroende på givare

Batteritid normal användning Ca 2 - 3 år

Storlek handenhet 130 x 105 x 200 mm (l x b x h)

IP klass handenhet IP65

MULTITRACKER 

är ett portabelt instrument för ett flertal parametrar som är viktiga 
för vatten- och avloppsreningsverk. Givare finns för susp/slamhalt, 
slam-nivå, och syrehalt. Givarna har 4, 8, 12 eller 20 m kabel och kan 
enkelt anslutas till MultiTracker genom en kontaktanslutning. 
MultiTracker har även en inbyggd loggfunktion i vilken upp till 250 
mätningar kan lagras. Tre kalibreringskurvor för olika miljöer kan 
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MULTISERIEN

Handenhet

Sats för datoranslutning  Tracker talk

Givare med 
kabel 

Givare monterad på handenhet Enkelt att byta givare
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