
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΌ ΘΌΛΌΜΕΤΡΌ 
ΣΕΙΡΑΣ TL23

Βελτιωµένος και έξυπνος σχεδιασµός
Η µεγάλη έγχρωµη οθόνη αφής της σειράς TL23 και το έξυπνο 
περιβάλλον εργασίας χρήστη επιταχύνουν τις διαδικασίες ρύθµισης, 
βαθµονόµησης και µέτρησης. Το εύχρηστο περιβάλλον εργασίας 
και οι καθοδηγούµενες διαδικασίες σας προσφέρουν εµπιστοσύνη 
στα αποτελέσµατά σας. 

Μια έξυπνη συσκευή για ακόµα πιο 
αξιόπιστες µετρήσεις
Η σειρά TL23 διασφαλίζει σταθερές ενδείξεις και ακριβή ανάλυση, 
λαµβάνοντας ενδείξεις θολότητας µόλις η συσκευή ανιχνεύσει 
σταθερότητα του δείγµατος. Αυτό το βήµα ποιότητας εξαλείφει 
τον παράγοντα υποκειµενικότητας και την ανάγκη για διεξαγωγή 
επανειληµµένων µετρήσεων. 

Εύχρηστο. Εύκολο να λαµβάνετε σωστά 
αποτελέσµατα
Η σειρά TL23 σάς προσφέρει οτιδήποτε µπορεί να χρειαστείτε. 
Με µια θύρα USB για εύκολη εξαγωγή δεδοµένων, µε αναγνώριση 
δείγµατος για σκοπούς ιχνηλασιµότητας και µε αυτοδιαγνωστικούς 
ελέγχους για διασφάλιση ποιότητας, η Hach® σάς αποδεικνύει ότι 
είναι εύκολο να λαµβάνετε σωστά αποτελέσµατα.

Αξιόπιστη µέτρηση για εφαρµογές υψηλής θολότητας, 
απλοποιηµένη.
Τα νέα εργαστηριακά θολόµετρα της σειράς TL23 συνδυάζουν καταξιωµένη τεχνολογία και βελτιωµένα 
χαρακτηριστικά, προκειµένου να απλοποιήσουν την ανάλυση στις πιο απαιτητικές εφαρµογές επεξεργασίας 
λυµάτων και βιοµηχανικές εφαρµογές. 

Εφαρµογές 
• Τρόφιµα και Ποτά 
• Βιοµηχανία Φαρµάκων 
• Χηµική Βιοµηχανία 
• Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
• Βιοµηχανία µετάλλου 
• Γεωπονία και Υδροπονία 
• Υγρά απόβλητα 



Τεχνικά στοιχεία *

Μοντέλο TL2300 EPA TL2310 ISO TL2350 EPA TL2360 ISO

Μέθοδος 
µέτρησης 

Νεφελοµετρία

Πρότυπο Πληροί τις απαιτήσεις της 
µεθόδου 180.1 της EPA

Πληροί τα πρότυπα  
ISO 7027, DIN EN 27027, 
DIN 38404 και NFT 9033

Πληροί τις απαιτήσεις της 
µεθόδου 180.1 της EPA

Πληροί τα πρότυπα  
ISO 7027, DIN EN 27027, 
DIN 38404 και NFT 9033

Οθόνη Έγχρωµη οθόνη αφής 17,8 mm

Πηγή φωτός Λυχνία νήµατος 
βολφραµίου

Φωτοδίοδος (LED) στα 
860 ± 30 nm

Λυχνία νήµατος 
βολφραµίου

Φωτοδίοδος (LED) στα 
860 ± 30 nm

Μονάδες 
µέτρησης

NTU και EBC FNU και NTU NTU, EBC, Abs 
(απορρόφηση), %T  
(% διαπερατότητα) και mg/L

FNU, FAU, NTU, EBC,  
Abs (απορρόφηση), %T  
(% διαπερατότητα) και mg/L

Εύρος µέτρησης NTU (Αναλογία 
ενεργοποιηµένη): 0 - 4000 
NTU (Αναλογία 
απενεργοποιηµένη): 0 - 40 
EBC (Αναλογία 
ενεργοποιηµένη): 0 - 980 
EBC (Αναλογία 
απενεργοποιηµένη): 0 - 9,8

NTU/FNU: 0 - 1000 NTU (Αναλογία 
ενεργοποιηµένη):  
0 - 10.000 αυτόµατη 
δεκαδική 
NTU (Αναλογία 
απενεργοποιηµένη): 0 - 40 
EBC (Αναλογία 
ενεργοποιηµένη): 0 - 2450 
αυτόµατη δεκαδική 
EBC (Αναλογία 
απενεργοποιηµένη): 0 - 9,8 
Απορρόφηση (αυτόµατο 
εύρος): 0 - 1,0 
Dιαπερατότητα (%):  
1,0 - 100 
Βαθµοί (mg/L): 1 - 100

FNU (Αναλογία 
ενεργοποιηµένη): 0 - 1000 
FNU (Αναλογία 
απενεργοποιηµένη): 0 - 40 
FAU (αυτόµατο εύρος):  
20 - 10.000 
NTU (Αναλογία 
ενεργοποιηµένη):  
0 - 10.000 αυτόµατη 
δεκαδική 
NTU (Αναλογία 
απενεργοποιηµένη): 0 - 40 
EBC (Αναλογία 
ενεργοποιηµένη): 0 - 2450 
αυτόµατη δεκαδική 
EBC (Αναλογία 
απενεργοποιηµένη): 0 - 9,8 
Απορρόφηση (αυτόµατο 
εύρος): 0 - 2,00 
Dιαπερατότητα (%):  
1,0 - 100 
Βαθµοί (mg/L): 0 - 100

Ακρίβεια Αναλογία ενεργοποιηµένη: 
±2% της ένδειξης συν  
0,01 NTU από 0 - 1000 
NTU, ±5% της ένδειξης 
από 1000 - 4000 NTU 
µε βάση το πρωτογενές 
πρότυπο φορµαζίνης 
Αναλογία 
απενεργοποιηµένη: ±2% 
της ένδειξης συν 0,01 NTU 
από 0 - 40 NTU

±2% της ένδειξης συν  
0,01 FNU/NTU από 0 - 
1000 FNU/NTU

Αναλογία ενεργοποιηµένη: 
±2% της ένδειξης συν 0,01 
NTU από 0 - 1000 NTU, 
±5% της ένδειξης από 
1000 - 4000 NTU  
±10 % της ένδειξης από 
4000 - 10.000 NTU 
Αναλογία 
απενεργοποιηµένη: ±2% 
της ένδειξης συν 0,01 NTU 
από 0 - 40 NTU

FNU: ±2% της ένδειξης 
συν 0,01 FNU από  
0 - 1000 FNU 
FAU: ±10% της ένδειξης 
από 20 - 10.000 NTU 
NTU: ±2% της ένδειξης 
συν 0,01 NTU από  
0 - 1000 NTU, ±5% της 
ένδειξης από 1000 - 4000 
NTU, ±10% της ένδειξης 
από 4000 - 10.000 NTU

Απορρόφηση Απορρόφηση: ±0,01 Abs 
από 0 - 0,5 Abs στα 455 
nm, ±2% Abs από 0,5 - 1 
Abs στα 455 nm 
Dιαπερατότητα: 2% T από 
10 - 100% T στα 455 nm

Απορρόφηση: ±0,005 Abs 
από 0 - 1 Abs στα 860 nm 
Dιαπερατότητα: 0,12% T 
από 10 - 100% T στα  
860 nm

Ανάλυση Θολότητα: 0,001 NTU/EBC (στο χαµηλότερο εύρος) Θολότητα: 0,001 NTU/EBC  
Απορρόφηση: 0,001 Abs  
Dιαπερατότητα: 0,1% T

Επαναληψιµότητα ±1% της ένδειξης ή 0,01 NTU, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο (υπό συνθήκες αναφοράς)

Χρόνος 
απόκρισης 

Απενεργοποιηµένος υπολογισµός µέσης τιµής σήµατος: 6,8 δευτερόλεπτα / Ενεργοποιηµένος υπολογισµός µέσης 
τιµής σήµατος: 14 δευτερόλεπτα (όταν χρησιµοποιούνται 10 µετρήσεις για τον υπολογισµό του µέσου όρου)
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Αρχή Λειτουργίας 
Θολόµετρα TL2300 και TL2350: Το οπτικό σύστηµα αποτελείται από µια λυχνία νήµατος βολφραµίου, φακούς και διαφράγµατα για 
εστίαση του φωτός, έναν ανιχνευτή 90°, έναν ανιχνευτή εµπροσθοσκέδασης φωτός, έναν ανιχνευτή οπισθοσκέδασης (µόνο το TL2350) 
και έναν ανιχνευτή µεταδιδόµενου φωτός. Το όργανο προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης µετρήσεων θολότητας σε τιµές µικρότερες 
από 40 NTU µε χρήση µόνο του ανιχνευτή σκεδαζόµενου φωτός των 90° ή στο εύρος 4000 NTU (TL2300) έως 10.000 NTU (TL2350) µε 
χρήση του πλήρους σετ ανιχνευτών (Μέτρηση αναλογίας). Με ενεργοποιηµένη τη µέτρηση αναλογίας, ο µικροεπεξεργαστής του οργάνου 
χρησιµοποιεί ένα µαθηµατικό υπολογισµό για την εξαγωγή της αναλογίας των σηµάτων από κάθε ανιχνευτή. Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης 
της λειτουργίας ενεργοποιηµένης αναλογίας (Ratio on) περιλαµβάνουν την εξαιρετική γραµµικότητα, τη σταθερότητα της βαθµονόµησης 
και τη δυνατότητα µέτρησης της θολότητας παρουσία χρώµατος. 

Θολόµετρο TL2310: Το οπτικό σύστηµα περιλαµβάνει µια διάταξη φωτοδιόδου (LED) 860 ±30 nm και έναν ανιχνευτή 90° για την 
παρακολούθηση του σκεδαζόµενου φωτός. Το όργανο µετρά τη θολότητα σε τιµές έως και 1000 FNU ή NTU χρησιµοποιώντας το µονό 
ανιχνευτή 90°. Το όργανο δεν χρησιµοποιεί µετρήσεις αναλογίας. 

Θολόµετρο TL2360: Το οπτικό σύστηµα περιλαµβάνει µια διάταξη φωτοδιόδου (LED) 860 ±30 nm και έναν ανιχνευτή 90° για την 
παρακολούθηση του σκεδαζόµενου φωτός, έναν ανιχνευτή εµπροσθοσκέδασης φωτός, έναν ανιχνευτή µεταδιδόµενου φωτός και έναν 
ανιχνευτή οπισθοσκέδασης φωτός. Το όργανο µετρά θολότητα έως και 1000 µονάδων στον τρόπο λειτουργίας µέτρησης FNU, µε 
χρήση των ανιχνευτών αναλογίας. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις έως και 10.000 µονάδων FAU, µε χρήση ενός ανιχνευτή 
µεταδιδόµενου φωτός. Το όργανο µετρά τη θολότητα σε τιµές µικρότερες από 1000 NTU µε χρήση µόνο του ανιχνευτή σκεδαζόµενου 
φωτός των 90° ή έως και 10.000 NTU µε χρήση του πλήρους σετ ανιχνευτών (τρόπος λειτουργίας αναλογίας).

Μοντέλο TL2300 EPA TL2310 ISO TL2350 EPA TL2360 ISO

Χρόνος 
Σταθεροποίησης 

Αναλογία ενεργοποιηµένη: 
30 λεπτά µετά την 
εκκίνηση

Αναλογία 
απενεργοποιηµένη: 60 
λεπτά µετά την εκκίνηση

Αµέσως Αναλογία ενεργοποιηµένη: 
30 λεπτά µετά την 
εκκίνηση

Αναλογία 
απενεργοποιηµένη: 60 
λεπτά µετά την εκκίνηση

Αµέσως

Τρόπος 
λειτουργίας 

Μονή, συνεχής,  
Rapidly Settling Turbidity 
(Θολότητα ταχείας 
καθίζησης), υπολογισµός 
µέσου σήµατος 
ενεργοποιηµένος ή 
απενεργοποιηµένος, 
αναλογία ενεργοποιηµένη 
ή απενεργοποιηµένη

Μονή, συνεχής,  
Rapidly Settling Turbidity 
(Θολότητα ταχείας 
καθίζησης), υπολογισµός 
µέσου σήµατος 
ενεργοποιηµένος ή 
απενεργοποιηµένος

Μονή, συνεχής,  
Rapidly Settling Turbidity 
(Θολότητα ταχείας 
καθίζησης), υπολογισµός 
µέσου σήµατος 
ενεργοποιηµένος ή 
απενεργοποιηµένος, 
αναλογία ενεργοποιηµένη 
ή απενεργοποιηµένη

Μη αυτόµατο ή αυτόµατο 
εύρος, υπολογισµός µέσου 
σήµατος ενεργοποιηµένος 
και ρυθµιζόµενος ή 
απενεργοποιηµένος, 
αναλογία ενεργοποιηµένη 
ή απενεργοποιηµένη

Επικοινωνία USB

Dιεπαφή 2 θύρες USB-A για µονάδες USB flash, εξωτερικός εκτυπωτής, πληκτρολόγιο και σαρωτής γραµµικού κώδικα

Καταγραφή 
δεδοµένων

2000 συνολικά αρχεία καταγραφής, συµπεριλαµβανοµένου του αρχείου καταγραφής µετρήσεων, του αρχείου 
καταγραφής επαλήθευσης και του αρχείου καταγραφής βαθµονόµησης

Έκπλυση αέρα Ξηρό άζωτο ή αέρας ειδικού τύπου για εργαστηριακά όργανα (ANSI MC 11.1, 1975)  
0,05 L/s στα 69 kPa (10 psig), 138 kPa (20 psig) το µέγιστο  
Οδοντωτό εξάρτηµα σύνδεσης σωλήνων για σωλήνωση 1/8"

Συµβατότητα 
κυψελίδας 
δείγµατος 

Κυλινδρικές κυψελίδες 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) από βοριοπυριτικό γυαλί µε βιδωτά καπάκια 
Σηµείωση: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και µικρότερες κυψελίδες δείγµατος (µικρότερες από 25 mm)  

όταν χρησιµοποιείται προσαρµογέας κυψελίδας.

Απαιτήσεις 
δείγµατος 

Κυψελίδα δείγµατος 25 mm: 20 mL τουλάχιστον  
0 - 70 °C (32 - 158 °F)

Πιστοποιήσεις CE, KC, RCM

Απαιτήσεις 
ισχύος

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 3,4 A

*Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση
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Πληροφορίες παραγγελίας 

Όργανα
LPV444.99.00210 TL2300 Θολόµετρο λυχνίας βολφραµίου, EPA, 0 - 4000 NTU

LPV444.99.00120 Θολόµετρο LED TL2310, ISO, 0 - 1000 NTU

LPV444.99.00310 TL2350 Θολόµετρο λυχνίας βολφραµίου, EPA, 0 - 10000 NTU

LPV444.99.00320 Θολόµετρο LED TL2360, ISO, 0 - 10000 NTU

Ανταλλακτικά
9647700 Κάλυµµα, πρόσβαση λυχνίας

9649100 Κάλυµµα προστασίας από τη σκόνη

9653500 Μονάδα έγχρωµου φίλτρου για συµµόρφωση µε την EPA

4708900 Κιτ ανταλλακτικής λυχνίας

4707600 Στιλβωτικό πανί

126936 Λάδι σιλικόνης

Εξαρτήµατα
2662110 Κιτ βαθµονόµησης µε πρότυπα Stablcal για τη θολότητα, φιάλες των 100 mL

2662100 Κιτ βαθµονόµησης µε πρότυπα Stablcal για τη θολότητα, φιάλες των 500 mL

246142 Πρότυπο διάλυµα φορµαζίνης, 4000 NTU, 100 mL

246149 Πρότυπο διάλυµα φορµαζίνης, 4000 NTU, 500 mL

4397500 Κιτ δοκιµών, απαερίωση δείγµατος

4397510 Κιτ δοκιµών, διήθηση και απαερίωση δείγµατος

2723342 Πρότυπο διάλυµα Stablcal για τη θολότητα, 0,10 NTU, 100 mL

2697942 Πρότυπο διάλυµα Stablcal για τη θολότητα, 0,30 NTU, 100 mL

2698042 Πρότυπο διάλυµα Stablcal για τη θολότητα, 0,50 NTU, 100 mL

Προγράµµατα Service
Εκκίνηση:

Σας παρέχουµε προετοιµασία, οδηγίες και εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση  
του οργάνου σας από την πρώτη ηµέρα χρήσης του.

Έλεγχος καταλληλότητας οργάνου:

IQ/OQ που σας παρέχει τεκµηριωµένες αποδείξεις της λειτουργικότητας του συστήµατός σας.

Σύµβαση Service:

Η Hach παρέχει ένα ευρύ φάσµα συµβολαίων service που µπορούν να προσαρµοστούν στα µέτρα σας για να σας βοηθήσουν  
να µεγιστοποιήσετε την αξιοπιστία των µετρήσεών σας και το χρόνο λειτουργίας του οργάνου σας. 

Επικοινωνήστε µαζί µας για να λάβετε µια προσφορά τεχνικής υποστήριξης σχεδιασµένη για εσάς.
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