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PRESSEMELDING 
 
 
Tilgjengelig nå: Rask respons og enkelt vedlikehold for måling av oppløst ozon 

METTLER TOLEDO Thornton introduserer den NYE pureO3TM-sensoren for oppløst ozon med rask respons. Med 
robust måleteknologi og avanserte funksjoner leverer pureO3-sensoren nøyaktige og pålitelige målinger med 
økt stabilitet. 

METTLER TOLEDO Thornton introduserer den NYE pureO3TM-
sensoren for oppløst ozon med Intelligent Sensor Management 
(ISM® – intelligent sensorstyring). Sammenstilt med M800-
multiparameter sender  leverer den nye pureO3-teknologien robust 
og pålitelig måling med økt stabilitet i bruksområder med rent 
vann. pureO3-sensoren kombinerer avansert  designegenskaper  
med robust måleteknologi for nøyaktig og pålitelig måling ned til 
null ppb. Den innovative kombinasjonen av membran, katode og 
elektrolytt gir raske og pålitelige målingsdata som kundene dine 
kan stole på. 

Peter Mosgrove, METTLER TOLEDO Thorntons markedsføringssjef, sier: «pureO3-sensoren er den mest 
spennende nyvinningen innen registrering av oppløst ozon på mange år. Den leverer den beste kombinasjon 
av stabilitet, nøyaktighet og brukervennlighet som er tilgjengelig på markedet i dag.»  

ISM-teknologi (Intelligent Sensor Management) forenkler styringen av pureO3-ozonsensoren med Plug and 
Measure-enkelhet. I tillegg sørger den dynamiske levetidsindikatoren (DLI – Dynamic Lifetime Indicator) og den 
justerbare kalibrerings timer (ACT – Adaptive Calibration Timer) for enkelt planleggings vedlikehold og redusert 
nedetid. 

Går til METTLER TOLEDOs nettsted for mer informasjon: http://www.mt.com/pureO3 

 

For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

Michael Breer 
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METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i 
prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, 
turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER 
TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier 
som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikke-
vareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk 
 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.mt.com/pro 
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