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  Oxigenometru portabil pentru acvacultura MW605 MAX 

   Producator: Milwaukee 
 

 

Descriere: 

• Oxigenometrul portabil Milwaukee MW605 MAX este unul 

dintre cele mai populare oxigenometre Milwaukee, fiind usor 

de folosit, rapid si precis. 

• Este folosit de fermieri piscicoli, biologi de teren, de cei care 

detin pesti ornamentali, in educatie, iazuri, stații de tratare a 

apei și laboratoare. 

• Rezistent la apa: IP 67 

• Tasta GLP dedicată pentru stocarea și rechemarea datelor 

(spatiu de stocare pana la 1000 de inregistrari) 

Specificatii:  MW605 MAX 

Domeniu de masurare:                O2 

 

                                     temperatura 

0,0 până la 45,00 mg/L (ppm) 

0,0 până la 300,0 % Saturație 

de la -20,0 la 120,0 °C 

Rezolutie:                                    O2 

                                     temperatura              

0,01 mg/L (ppm) / 0,1 % Saturație 

0,1 °C 

Precizie:                                      O2 

                                     temperatura                                   

±1,5% din citire ± 1 cifră 

± 0,4 °C 

Calibrare: unul sau doi % puncte de calibrare de saturație 0 % 

(MA9070) și 100 % (aer saturat cu apă) 

Compensare:                temperatura 

                                         altitudine                                           

                                          salinitate 

automată, de la 0,0 la 50,0 °C 

de la -500 la 4.000 m cu rezoluţie de 100 m 

manuală, de la 0 la 40 g/L (cu rezoluție de 1 g/L) 

Memorare: max. 1.000 de înregistrări (stocate până la 100 de 

serii) 

La cerere: 200 de serii  

La stabilitate: 200 de serii 

Înregistrare la intervale: 1.000 de inregistrari 

Conexiune PC:  1 port micro USB 

Tip baterie: 3 x 1,5 V alcalin AA (inclus) 

Timp operare: Aprox. 200 de ore de utilizare 

Ambient:  0 la 50°C / maxim 95% RH 
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Dimensiuni/ greutate:            aparat 

                                            ambalat 

200 x 85 x 50 mm/ 260 g 

355,6 x 304,8 x 152,4 mm/ 2,27 kg 

PRET LEI 1.645,00 

 

MW605 MAX se livreaza cu sonda de oxigen MA860. 

 

Sonda MA860- Sondă galvanică inclusă 

 

• Interval de temperatură: 0,0 până la 50,0 °C  

• Senzor de temperatură: Termistor încorporat 

• Catod: Argint 

• Anod: zinc 

• Membrane: PTFE permeabil la oxigen (2) inclus 

• Mufa: DIN 7 pini 

• Corp: PP, ABS, grad IP67 

• Cablu: Material manta: PP 

 

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE 

 

Întreținerea sondei: 

• Clătiți sonda cu apă deionizată sau distilată. 

• Înlocuiți capacul membranei folosind electrolit proaspăt. 

• Recalibrați oxigenometrul 

 

Întreținerea membranei: 

• Pentru măsurători precise și stabile, este necesară starea perfectă a suprafeței membranei. 

Protejați membrana subțire de zgârieturi, abraziune sau contactul cu solide. 

• Dacă nu se fac măsurători timp de câteva ore, protejați membrana cu capacul de protecție din 

plastic. 

• Dacă este murdar, clătiți-l cu atenție cu apă distilată sau deionizată. Dacă este deteriorat, 

înlocuiți capacul membranei. 

Notă: Schimbați membrana la fiecare 8 săptămâni sau mai des dacă este utilizată într-un mediu 

special murdar. Verificați și înlocuiți soluția de umplere cu electrolit la fiecare 4 săptămâni. 

 

Depozitare: 

După efectuarea măsurătorilor, opriți aparatul și curățați sonda înainte de depozitare. Când nu este 

utilizată, sonda trebuie păstrată cu capacul de plastic pus. 

Pentru depozitare pe termen scurt, sonda poate fi depozitată și într-un pahar de apă deionizată, cu 

capacul de protecție din plastic îndepărtat. 

Pentru depozitare pe termen lung, sonda trebuie depozitată uscată: 

1. Deconectați sonda de la contor. 

2. Deșurubați capacul membranei. 

3. Scoateți orice soluție de electrolit din capac. 

4. Clătiți ansamblul anod/catod al sondei cu apă distilată și ștergeți. 

5. Înșurubați capacul membranei pe sondă până când capacul membranei este strâns manual. 
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Validitatea ofertei: până la 31.12.2022 

Condiţii de plată: la livrare prin O.P. in contul ROM TECH SRL 

sau alte conditii contractuale stabilite de comun acord 

Condiţii de livrare: Sediul ROM TECH (Bucuresti/Sibiu) 

Termen de livrare: Din stoc 

 

Nota 1. Preţul nu include TVA. 

2. Garantie asigurată în România, după cum urmează: - pentru aparat: 12 luni 

                                    - pentru electrozi: 6 luni 

3. Se asigura instalarea, instruirea personalului utilizator (la sediul ROM TECH) si 

traducerea manualului de operare in limba romana. 

4. Firma Milwaukee detine certificare internationala TUV/ISO 9001. 

5. Firma ROM-TECH este certificata ISO 9001:2015 pentru import, comercializare, 

instalare si service aparatura de laborator. 

 

Cu stimă, 

ROM-TECH SRL  

 

Ing. Marian COSTEI 

Director 


