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Guia de pedido  
do ProSolo
INSTRUMENTO DE CAMPO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA



Etapa 1: Selecionar medidor portátil 
Todos os medidores portáteis incluem uma bateria de lítio recarregável, alça de mão, cabo 
USB, carregador AC universal, cabo de exportação de dados, Guia de início rápido e pen 
drive USB de memória contendo o software KorDSS e cópia digital do Manual do usuário.

Etapa 2: Selecionar conjunto de cabos

 626650: Medidor portátil ProSolo

ODO/CT ODO/T OBOD

Medidor portátil ProSolo

Etapa 3: Selecionar padrões

065272 065274065270

 065270: Padrão de condutividade, 1000 umhos/cm (frasco de 946 ml)

 065272: Padrão de condutividade, 10000 umhos/cm (frasco de 946 ml)

 065274: Padrão de condutividade, 100000 umhos/cm (frasco de 946 ml)

 060907: Padrão de condutividade, 1000 umhos/cm (8 frascos com volume de 473 ml/cada)

 060906: Padrão de condutividade, 1413 umhos/cm (8 frascos com volume de 473 ml/cada)

 060911: Padrão de condutividade, 10000 umhos/cm (8 frascos com volume de 473 ml/cada)

 060660: Padrão de condutividade, 50000 umhos/cm (8 frascos com volume de 473 ml/cada)

Principais recursos:
• Visor colorido
• Memória para mais de 

100 000 conjuntos de 
dados

• Exportação de dados 
para pen drive USB

• Bateria recarregável
• Software Kor

Conjuntos de cabo e sonda integrados
Simplifique a configuração do instrumento com conjuntos de cabo e sonda integrados. Disponível em uma variedade de opções para parâmetros 
específicos. 

 627150:  Cabo ODO/CT com sensores óticos integrados de oxigênio dissolvido (com tampa do sensor pré-instalada), condutividade e  

temperatura; comprimentos de 1, 4, 10, 20, 30, 50 ou 100 metros   

 626200:  Cabo ODO/T com sensores óticos integrados de oxigênio dissolvido (com tampa do sensor pré-instalada) e temperatura;  

comprimentos de 1, 4, 10, 20, 30, 50 ou 100 metros

 626400: Conjunto de cabo/sonda DBO ótico e autoagitação ProOBOD; sonda de laboratório; 115 V; comprimento de 3 metros

 626401: Conjunto de cabo/sonda DBO ótico e autoagitação ProOBOD; sonda de laboratório; 230 V; comprimento de 3 metros



Etapa 4: Selecionar acessórios

Estojo de transporte  
rígido

Pesos de proteção empilháveis Tripé

 626946: Estojo de transporte rígido grande (comporta cabos de 10, 20 e 30 metros)

 603075: Estojo de transporte em nylon grande

 626945: Estojo de transporte rígido pequeno (comporta cabos de 1 e 4 metros e uma célula de fluxo) 

 603076: Célula de fluxo para cabos ODO/CT (requer adaptador de porta única; 603078) 

 603078: Adaptador requerido para célula de fluxo ODO/CT (603076)

 603056: Ponta de montagem da célula de fluxo

 063507: Tripé

 063517: Braçadeira Ultra Clamp

 603070: Alça de ombro

 603069: Presilha para cinto

 626918: Peso de 450 g (1 lb) — empilhável na proteção

 605978: Peso de 138 g (4,9 oz) — empilhável na proteção

 626942: Carregador USB para carro

 626943: Conjunto de baterias pequeno portátil USB externo 

 626944: Conjunto de baterias grande portátil USB externo

Peças de reposição

 626846: Conjunto de baterias de lítio recarregável

 626969: Pen drive USB com manuais do usuário e KorDSS

 626991: Cabo USB para carga e conexão ao PC

 626992: Cabo para conexão ao pen drive USB

 627195: Copo de calibração para cabos ODO/CT

 603062: Kit de gerenciamento de cabos

 626940: Carregador CA (EUA). Inclui fonte de alimentação e cabo USB (626991)

 626941: Carregador CA (internacional). Inclui fonte de alimentação, cabo USB e adaptadores de tomada

 627180: Tampa do sensor ODO para conjuntos ODO/CT e ODO/T

 626482: Tampa do sensor ODO para conjuntos ProOBOD (626400 ou 626401)
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Interessado em fazer um pedido 
de um sistema, mas ainda tem 
dúvidas?  
Utilize as informações de contato abaixo. 

Vamos garantir que o sistema que você pedir 

seja o sistema certo para a sua aplicação. 

Simplifique a sua configuração com 
o ProSolo e um conjunto integrado 
de cabo e sonda.

https://twitter.com/YSIinc
https://www.facebook.com/myYSI/
https://www.linkedin.com/company/ysi
https://www.youtube.com/channel/UCyYwbuVtRr8Owu-m7rmLfDQ
mailto:info%40ysi.com?subject=Hi%2C%20YSI%21
http://www.ysi.com
http://www.ysi.com/prosolo

