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BD 606
Controlo preciso, automático e direto de suas amostras de águas residuais

Fácil de usar
Visor gráfico grande, iluminado & e bri-
lhante
Visualização gráfica dos valores medidos
Transferência de dados USB & SD
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O BD 600 é o sistema ideal para controlo do processo ou como um
teste adicional ao método de diluição. O uso de um sistema respiro-
métrico resolve muitos dos problemas associados ao método de dilui-
ção para análise de DBO.

Preparação da amostra significativamente reduzi-
da
É fácil começar a coletar dados - basta preencher a amostra no fras-
co, adicionar inibidores de nitrificação e colocar a cabeça do sensor
no frasco.

Os utilizadores não precisam estar presentes após
o início do teste
As medições são feitas automaticamente em intervalos regulares, ar-
mazenadas e podem ser acedidas conforme necessário - não há mais
viagens de fim de semana para o laboratório ou para a fábrica!

Interpretação simples e rápida dos valores medi-
dos
Os resultados de uma amostra são exibidos diretamente em mg/L de
CBO no visor grande e integrado. Além disso, é apresentada a cur-
va de CBO, o que facilita a identificação e compreensão dos pontos e
tendências dos dados de medição. Além disso, cada cabeça de sen-
sor tem um LED integrado. Dessa forma, o operador pode determinar
visualmente para qual amostra os dados são exibidos e reduzir possí-
veis confusões ou erros na exibição dos dados da amostra.

Condições de medição consistentes
A função de início automático garante que todas as medições sejam
realizadas na mesma temperatura da amostra. Se as condições de

medição forem consistentes entre as leituras, os operadores não pre-
cisam considerar os resultados de temperatura ou pressão inclinada.

Identificação e rastreamento de amostras
A interface BD 600 facilita a atribuição de um código de identificação
ou nome de amostra ao configurar uma nova amostra. Isso ajuda a
rastrear uma amostra desde o momento em que ela foi coletada e ga-
rante a rastreabilidade durante a medição.

Use o comando à distância
Ao utilizar um armário de termóstato com porta de vidro, os utilizado-
res podem utilizar o comando à distância fornecido para apresentar
os dados de medição de uma amostra - sem abrir a porta! Isso tam-
bém garante que a temperatura da amostra permaneça constante, o
que é essencial para resultados precisos.
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BD 606
O BD 600 é um sistema respiratório para a determinação da demanda
bioquímica de oxigénio (DBO). Economize tempo, reduza o potencial



de erro e interprete facilmente os dados para tomar decisões de con-
trolo do processo para sua planta.

Faixa de Medição
Test Name Faixa de Medição

BOD 0 - 40 mg/L BOD
BOD 0 - 80 mg/L BOD
BOD 0 - 200 mg/L BOD
BOD 0 - 400 mg/L BOD
BOD 0 - 800 mg/L BOD
BOD 0 - 2000 mg/L BOD
BOD 0 - 4000 mg/L BOD

Dados Técnicos
Princípio de Medição Respirométrico, sem mercúrio; sensor eletrônico de

pressão
Faixa de Medição 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/

l
Display Visor gráfico grande e iluminado
Interfaces USB

SD-Card
Auto – OFF Não
Armazenamento Ex-
terno

Cartão USB / SD

Tempo de Medição selecionável entre 1 e 28 dias
Fonte de Alimenta-
ção

100 - 240 V / 50-60 Hz
3 pilhas álcali-manganês (tamanho C)

Relógio Data e Relógio em Tempo Real
Portabilidade Benchtop
Início automático Sim
Estações de Medição 12
Intervalo de armaze-
namento

- de hora em hora (1º dia) - a cada 2 horas (2º dia) -
1x diariamente (3º - 28º dia)

Grau de Proteção IP 53
Conformidade CE

CEN de acordo com a DIN EN 61326
Dimensões 181 x 230 x 375 mm
Peso com embala-
gem

(4100 g, unit with bottles & batteries 5775 g, comple-
te with stirring unit)

Texto do Escopo de
Entrega
2 x BD 600 com 12 sensores
2x unidade de controlo com baterias
2 x fontes de alimentação incl. cabo Y
para alimentação comum do BD 600 e
do sistema de agitação
2 x sistema de agitação magnética in-
dutiva
incl. acessório padrão constituídos por

– 12 frascos de amostra
– 12 fogões
– 12 varetas de agitação magnéti-

cas
– 50 ml de solução de hidróxido de

potássio 45%
– 50 ml de inibidor da nitrificação
– 1 balão volumétrico de transbor-

damento de 157 ml cada
– 1 balão volumétrico de transbor-

damento de 428 ml cada
– 1 comando à distância
– Instruções de utilização
– Declaração de garantia
– 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Acessórios
Título Artigo No

Definir para verificar o sistema (10 comprimidos) 2418328
Solução de hidróxido de potássio (hidróxido de potássio) 45% 2418634
Inibidor da nitrificação 2418642
Sistema de agitação magnética indutiva 2444456
Único sensor BSB 2444470
Cabo em Y 2444475
Comando à distância 2444481
Cabo USB 3m 2444482
Vareta de agitação magnética 418633
Tremores de borracha, 4,5 cm 418636
Removedor de haste magnética 418638
Garrafa de CBO para sensores, vidro âmbar, 500 ml 418644
6 frascos de CBO para sensores, vidro âmbar 418645
Conjunto completo de balão volumétrico de transbordamento 418654
Balão de medição de refluxo 56 ml 418655
balão volumétrico de transbordamento 94 ml 418656
balão volumétrico de transbordamento 157 ml 418657
balão volumétrico de transbordamento de 244 ml 418658
balão volumétrico de transbordamento de 360 ml 418659
balão volumétrico de transbordamento de 428 ml 418660
balão volumétrico de transbordamento 21,7 ml 418664
Fonte de alimentação para sistema de agitação magnética in-
dutiva

444454
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