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Snabb respons och enkelt underhåll för mätning av löst ozon 

METTLER TOLEDO Thornton lanserar pureO3TM – en ny, sensor för snabb mätning av löst ozon. Med robust 
mätteknik och avancerade funktioner ger pureO3 tillförlitlig och exakt mätning med ännu högre stabilitet. 

METTLER TOLEDO Thornton lanserar pureO3TM – en ny 
ozonsensor med Intelligent Sensor Management (ISM®). Den nya 
pureO3-tekniken i kombination med multiparametertransmittern 
M800, ger robust, tillförlitlig mätning med förbättrad stabilitet i 
vattenreningstillämpningar. pureO3 är en kombination av 
avancerad design och robust mätteknik som säkerställer extremt 
noggrann och tillförlitlig mätning ner till noll ppb. Tack vare den 
innovativa membran-, katod- och elektrolytkombinationen levererar 
enheten snabba mätdata som kunderna kan förlita sig på. 

”PureO3-sensorn är det mest intressanta som har hänt inom ozonmätning på många år”, säger Peter 
Mosgrove, METTLER TOLEDO Thorntons marknadschef. ”Vår enhet ger den bästa kombinationen av stabilitet, 
noggrannhet och användbarhet som finns på marknaden.”  

Intelligent Sensor Management-tekniken (ISM) med Plug and Measure-anslutning förenklar hanteringen av 
pureO3-sensorn. Dynamic Lifetime Indicator (DLI, dynamisk livslängdsindikator) och Adaptive Calibration 
Timer (ACT, adaptiv kalibreringstimer) gör det enkelt att planera underhållet och undvika driftstopp. 

Mer information finns på METTLER TOLEDOs webbplats: http:/www.mt.com/pureO3 

 

För frågor, vänligen kontakta: 

Michael Breer 
+45 43 27 08 00  
michael.breer@mt.com 

 
METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för 
mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, 
grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO 
processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher 
såsom: • Läkemedel och bioteknik • Kemiska processindustrier och raffinaderier • Bryggerier samt vid 
produktion av livsmedel och drycker • Kraftproduktion och ånggenerering • Mikroelektronisk tillverkning 
 
För ytterligare information, se www.mt.com/pro 
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