
VVVyyysssoooccceee   pppřřřeeesssnnnééé   mmměěěřřřeeennnííí   zzzmmměěěnnnyyy   kkkiiinnneeemmmaaatttiiiccckkkééé   vvviiissskkkooozzziiitttyyy z
důvvvoooddduuu   kkkooonnntttaaammmiiinnnaaaccceee,,,   zzzááámmměěěnnnyyy   nnneeebbbooo   dddeeegggrrraaadddaaaccceee   ooollleeejjjůůů

VVVýýýsssllleeekkkyyy   nnnaaa   lllaaabbbooorrraaatttooorrrnnnííí úúúrrrooovvvnnniii, kkkdddyyykkkooollliiivvv aaa kkkdddeeekkkooollliiivvv jjjeee pppoootttřřřeeebbbaaa   
•	Přesnost +/- 3% Relativní směrodatná odchylka

ke standardům	viskozity NIST.

•	Funkce uživatelské korekce operátorům dovoluje

vytvořit opravné faktory vůči použitým kalibračním

standardům viskozity, což podporuje požadavky na

program interní kalibrace. 		

PPPrrrooovvveeedddeeennnííí   bbbeeezzz   nnnuuutttnnnooossstttiii pppooouuužžžiiitttííí rrrooozzzpppooouuuššštttěěědddeeelll 
•	Méně spotřebního materiálu, nižší náklady za odpad a menší ovlivnění živ. prostředí

•	Jednoduché čištění díky inovované patentované cele. Pouze utření povrchu

nevstřebatelným čisticím hadříkem. 

   

     

VVVyyyžžžaaaddduuujjjeee pppooouuuzzzeee  nnněěěkkkooollliiikkk  kkkaaapppeeekkk  ooollleeejjjeee
•	Pro přenos několika kapek (60μl) oleje nebo směsi na měřící celu se

používá malá jednoúčelová pipeta. 

TTTeeesssttt   čččeeerrrnnnýýýccchhh   vvvzzzooorrrkkkůůů   iii   vvvzzzooorrrkkkůůů   ssseee   sssaaazzzeeemmmiii 
•	Inovovaný design umožňuje měření prakticky jakéhokoliv vzorku, včetně černých,

vzorků se sazemi nebo transparentních vzorků bez žádné předkontroly. 

RRRyyyccchhhlllééé   aaa   jjjeeedddnnnoooddduuuccchhhééé   pppooouuužžžiiitttííí
•	Výsledky přímého měření kinematické viskozity jsou dostupné během několika minut

•	Barevný dotykový displej provádí operátory během měření v několika jazycích.	
•	Uzavřená jednotka bez potřeby termometrů, kontroly hustoty nebo další přípravy.

Jednoduše vložte vzorek a přečtěte si výsledky.

•	Tisk a export výsledků přes USB do PC, kde běží SW ViscTrack.

PPPřřřeeennnooosssnnnééé ppprrrooovvveeedddeeennnííí,,, bbbaaattteeerrriiiooovvvvvvýýý ppprrrooovvvooozzz
•	Jednoduše padne do boxu s nářadím nebo přenosné brašny a délka provozu

na jedno nabití je více než 6 hodin.	

PPPrrrooodddlllooouuužžžeeennnááá   dddooossstttuuupppnnnooosssttt

důležitých zařízení pomocí

sledování změny viskozity z

důvodu degradace  a

kontaminace olejů. 

SSSnnnííížžžeeennnííí   nnneeeppplllááánnnooovvvaaannnýýýccchhh

ppprrrooossstttooojjjůůů sledováním kritických

fyzických vlastností viskozity

olejů. Vyvarování se použití

nesprávných maziv, které

způsobí adhezivní opotřebení

strojů a jsou příčinou poruchy

zařízení.

Řada SpectroVisc Q3000 
P Ř E N O S N É  K I N E M AT I C K É  V I S K O Z I M E T R Y
Bez rozpouštědel, jednoduché použití, rychlé a přesné výsledky

 

    

   

 

QQQ333000555000 jjjeee pppooossstttaaavvveeennnooo nnnaaa

zzzááákkklllaaaddděěě ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiieee

QQQ333000000000  aaa rrrooozzzšššiiiřřřuuujjjeee rrrooozzzsssaaahhh

vvviiissskkkooozzziiitttyyy  nnnaaa  111---777000  cccSSSttt... 

RRRooovvvnnněěěžžž pppooočččííítttááá vvviiissskkkooozzziiitttuuu nnnaaa

úúúrrrooovvvnnniii 111000000°CCC sss  vvvyyyuuužžžiiitttííímmm   

VVVIII  iiinnndddeeexxxuuu.



Řada SpectroVisc Q3000 Series
PPPŘŘŘEEENNNOOOSSSNNNÉÉÉ KKK IIINNNEEEMMMAAATTTIIICCCKKKÉÉÉ VVVIIISSSKKKOOOZZZ IIIMMMEEETTTRRRYYY
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCEEE   PPPRRROOO   OOOBBBJJJEEEDDDNNNÁÁÁVVVKKKUUU

SpectroVisc Q3000 a Q3050 zahrnuje základní viskozimetr, čistící podložky a pipety
pro 100 vzorků, 2 standardy, nabíječku USB kabel, CD manuál a ViscTrack software  

SpectroVisc může být rovněž objednán jako sada v kombinaci s FluidScan® Q1000
nebo Q1100, což je přenosné IČ zařízení na sledování stavu kapalin. 

PV3000 SpectroVisc Q3000 - přenosný viskozimetr, 10-350 cSt

PV3050 SpectroVisc Q3000 - přenosný viskozimetr, 1-700 cSt

FLPV-I Spectro FluidScan Q1100 na sledování stavu maziv &
SpectroVisc Q3050 sada

FLPV-C Spectro FluidScan Q1000 na sledování stavu maziv  &
SpectroVisc Q3050 sada

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCEEE   OOO   PPPRRROOODDDUUUKKKTTTUUU

AAApppllliiikkkaaaccceee Mazací oleje (minerální a syntetické), chladící směsi, glykol,
a Newtonské směsi uvnitř měřícího rozsahu

VVVýýýssstttuuuppp Kinematická viskozita (cSt) @ 40°C  
V100 viskozita vypočtena ze vstupu VI indexu (jen Q3050)

MMMeeettthhhooodddooolllooogggyyy ASTM D 7279 modifikováno, ASTM D 445 modifikováno

SSStttaaannndddaaarrrdddnnnííí aaannnaaalllyyytttiiiccckkkýýý
rrrooozzzsssaaahhh

Q3000: 10-350 cSt @ 40°C 	
Q3050: 1-700 cSt @ 40°C

PPPřřřeeesssnnnooosssttt Q3000: ≤ ± 3% měřené honoty nad rozsah 10-350 cSt
Q3050: ≤ ± 3% měřené honoty nad rozsah  1-350 cSt

≤ ± 5% měřené honoty nad rozsah  > 350 cSt

OOOpppaaakkkooovvvaaattteeelllnnnooosssttt

pozn: RSD je
Relativní Směrodatná
Odchylka 

Q3000: ≤ ± 3% RSD měřené hodnoty, typicky 
Q3050: ≤ ± 3% RSD měřené hodnoty, typicky, přes rozsah

1-350 cSt 
≤ ± 5% RSD měřené hodnoty pro viskozitu > 350 cSt

ŘŘŘííízzzeeennnííí ppprrrooovvvooozzznnnííí
ttteeepppllloootttyyy

±	0.1°C

KKKaaallliiibbbrrraaaccceee Není potřeba

PPPRRROOOVVVOOOZZZNNNÍÍÍ   SSSPPPEEECCCIIIFFFIIIKKKAAACCCEEE

OOObbbjjjeeemmm vvvzzzooorrrkkkuuu 60μl (cca 3-4 kapky)

RRRooozzzpppooouuuššštttěěědddlllaaa aaa čččiiinnniiidddlllaaa žádná

OOOkkkooolllnnnííí ppprrrooovvvooozzznnnííí
ttteeepppllloootttaaa

0°C	-	40°C	

RRReeelllaaatttiiivvvnnnííí vvvlllhhhkkkooosssttt 10%	-	80%	nekondenzujici

NNNaaadddmmmooořřřssskkkááá vvvýýýššškkkaaa Do	5,000	metrů

SSSPPPEEECCCIIIFFFIIIKKKAAACCCEEE   UUUŽŽŽIIIVVVAAATTTEEELLLSSSKKKÉÉÉHHHOOO   RRROOOZZZHHHRRRAAANNNÍÍÍ

DDDiiissspppllleeejjj Pevný, barevný a dotykový

PPPřřřeeennnooosss dddaaattt USB	

VVVssstttuuuppp dddaaattt Dotykově

PPPOOOŽŽŽAAADDDAAAVVVKKKYYY NNNAAA NNNAAAPPPÁÁÁJJJEEENNN ÍÍÍ

BBBaaattteeerrriiieee Pevná, vestavěná a nabíjecí Li-Ion baterie

NNNaaapppááájjjeeennnííí zzzeee sssííítttěěě AC	110/240	V,	50/60	Hz,	10	Watt

DDDooobbbaaa ppprrrooovvvooozzzuuu 6-8	h

DDDooobbbaaa nnnaaabbbíííjjjeeennnííí 2.5	h

RRROOOZZZMMMĚĚĚRRRYYY   AAA   HHHMMMOOOTTTNNNOOOSSSTTTIII

RRRooozzzmmměěěrrryyy 152	mm	(V) x	127	mm	(Š)	x	203	mm	(H)	

HHHmmmoootttnnnooosssttt 1.8	kg	

RRRooozzzmmměěěrrryyy pppřřřeeeppprrraaavvvnnnííí
bbbeeedddnnnyyy

50cm	(V)	x	40	cm	(Š)	x	35	cm	(H)		

HHHmmmoootttnnnooosssttt pppřřřeeeppprrraaavvvnnnííí
bbbeeedddnnnyyy

4.9	kg	

SSSHHHOOODDDAAA

CE	Mark:	EMC	DirectivA	(2004/108/EC);	RoHS

SSSPPPOOOTTTŘŘŘEEEBBBNNN ÍÍÍ    MMMAAATTTEEERRRIIIÁÁÁLLL

PV1012 60 μL jednoúčel. pipety a neabrasivní čistící podložky;
balení 100 ks

P-11052 60 μl jednoúčel. pipety, balení 500 ks

PV1011 neabrasivní čistící podložky; balení 500 ks

PV1025 Kalibrační standardy pro nízkou viskozitu

PV1026 Kalibrační standardy pro vysokou viskozitu

ŘŘŘaaadddaaa SSSpppeeeccctttrrrooo   VVViiisssccc   QQQ333000000000

Zastoupení pro ČR a SR:    SSSPPPEEECCCTTTRRROOO CCCSSS, s.r.o.  www.spectro.cz       info@spectro.cz

KKKooommmbbbiiinnnooovvvaaannnááá   sssaaadddaaa   zzzaaahhhrrrnnnuuujjjeee   FFFllluuuiiidddSSScccaaannn   QQQ111000000000   ---                           

IIIČČČ   ssspppeeekkktttrrrooommmeeetttrrr   ppprrrooo   sssllleeedddooovvvááánnnííí   ssstttaaavvvuuu   kkkaaapppaaallliiinnn   aaa      pppřřřeeennnooosssnnnýýý

kkkiiinnneeemmmaaatttiiiccckkkýýý   vvviiissskkkooozzziiimmmeeetttrrr   SSSpppeeeccctttrrrooo   VVViiicccsss QQQ333000000000...


