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Przenośne fotometry od lat stanowią wyjątkowo użyteczne i niezastąpione narzędzie do pomiaru 
parametrów wody. Za główny cel w zespole projektowym Exaqua postawiono stworzenie fotometru                     
w jak najwyższym stopniu pozbawionego wad i mankamentów cechujących podobne rozwiązania 
dostępne na rynku. Zwiększona łatwość obsługi, kompaktowość i ulepszona łączność oraz nowe funkcje 
jak innowacyjny system miareczkowania fotometrycznego  znacznie podnoszą funkcjonalność i jakość 
działania fotometru. Jednak to co czyni Exaqua najbardziej wyjątkowym to wprowadzenie, pierwszego 
takiego na rynku, mechanizmu Rayject dającego całkowitą odporność układu pomiarowego na światło 
zewnętrzne. Mechanizm ten pozwala na wykonywanie pomiarów w każdych warunkach oświetlenia           
bez konieczności osłaniania próbek.     

Fotometry Exaqua mają wbudowany 
system Exatitr pozwalający na większą 
dokładność i łatwość przeprowadzania 
pomiarów metodą miareczkowania. 
Dzięki technologii Rayject, Exatitr 
umożliwia natychmiastowe odczyty                   
i posiada funkcję sygnalizacji punktu 
końcowego miareczkowania co znacznie 
podnosi dokładność pomiarów.                     
W metodach miareczkowych takich jak 
GH (twardość ogólna), Ca/Mg (stężenie 
wapnia / magnezu), CO  (dwutlenek 2

węgla)  dostępny jest również system 
przewodnika metody z podpowiedziami 
oraz wygodna funkcja obliczania 
mierzonej wartości.

Rayject to unikalna technologia 
wyróżniającą fotometry Exaqua, dająca 
całkowitą odporność układu 
fotometrycznego na światło 
zewnętrzne. Exaqua to jedyny fotometr 
na rynku posiadający taką zdolność. 
Dzięki niej pomiary przeprowadza się 
bez konieczności zakrywania próbek               
w trakcie wykonywania pomiarów. Testy 
można wykonywać w terenie lub                  
w dobrze oświetlonym laboratorium             
bez przeszkód obserwując badany 
roztwór i nie martwiąc się o łatwą do 
zgubienia pokrywę osłaniającą układ 
pomiarowy urządzenia.

ZGŁOSZENIE PATENTOWE
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Mając w ręku fotometr Exaqua istnieje możliwość 
korzystania z wbudowanych metod lub tworzenia swoich 
własnych. Metody użytkownika są transferowalne, łatwe do 
zainstalowania na dowolnym innym fotometrze Exaqua. 
Metody użytkownika umożliwiają wprowadzanie własnych 
zestawów odczynników i nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
dzielić się nimi wiedzą z innymi użytkownikami Exaqua.

Użytkownik Exaqua ma do dyspozycji wiele metod 
fotometrycznych i funkcji. Kolejne nowe metody oraz 
funkcjonalności są w przygotowaniu. Oprogramowanie 
fotometru można w łatwy sposób aktualizować pobierając 
na bieżąco udostępniane pakiety aktualizujące. Dodatkowo, 
istnieje możliwość odblokowywania kolejnych metod za 
pomocą kluczy licencyjnych.

Funkcja przewodnika metody to wygodny system 
podpowiedzi prowadzący użytkownika przez cały proces 
analizy dla każdej z wbudowanych w urządzenie metod.  
Poprzez wyświetlanie w kolejności podstawowych instrukcji, 
podpowiada, który z odczynników i w jakiej ilości należy 
użyć, odlicza tam gdzie to konieczne czas reakcji i wskazuje 
moment wykonywania pomiarów fotometrycznych.

Większość fotometrów do wykonania analizy wymaga 10 ml 
próbki wody z dodanymi odczynnikami. Stosując Exaqua 
wystarczy pobrać tylko 5 ml. Ilość zużywanych odczynników 
zmniejsza się zatem o połowę, a sam proces analizy staje się 
bardziej przyjazny środowisku.
 
Ekologiczny jest również układ zasilania. Urządzenie pobiera 
bardzo mało energii i jest wyposażone w baterię litowo-
jonową, którą można wielokrotnie ładować za pomocą  
typowej ładowarki USB. Już od 1 do 2 godzin ładowania 
zapewnia około 10 godzin ciągłej pracy fotometru.  

Tworzenie nowych metod

Możliwość rozbudowy

Przyjazny środowisku

Funkcja przewodnika metody

Unikalne cechy fotometrów Exaqua



Wewnątrz Exaqua



Komunikacja

Długi czas
pracy

Fotometr Exaqua jest wyposażony 
w dwa interfejsy komunikacyjne – 
USB i Bluetooth LE 5.1. Umożliwiają 
one przesyłanie zarejestrowanych 
odczytów do arkusza 
kalkulacyjnego, generowanie 
zestawień pomiarowych, a także 
sporządzanie kopii wszystkich 
danych użytkownika zapisanych          
w pamięci urządzenia.

Wyjątkowy
układ
fotometryczny

Exaqua posiada wyświetlacz typu 
OLED o wysokiej jasności, 
nieskończonym kontraście                      
i z wyjątkowo szerokim kątem 
widzenia, który jest dodatkowo 
zabezpieczony wzmocnionym 
okienkiem. Ułatwia to użytkowanie 
urządzenia w terenie, nawet przy 
pełnym nasłonecznieniu. Znajdująca 
się poniżej 16-klawiszowa klawiatura 
usprawnia wprowadzanie danych             
i zwiększa komfort obsługi.

Zastosowana w fotometrze Exaqua 
bateria litowo-jonowa (Li-ion) 
pozwala na nieprzerwaną pracę  
nawet  przez 10 godzin. Na 
wydłużenie czasu pracy w dużej 
mierze wpływa również funkcja 
automatycznego wyłączania, 
ponieważ w trybie uśpienia 
fotometr praktycznie nie pobiera 
energii.  Baterię można ładować za 
pomocą typowego przewodu 
micro-USB (poprzez ładowarkę, 
podłączenie do komputera, itp).

Atutem Exaqua jest wytrzymała, 
bryzgoszczelna (IP65), odporna na 
wstrząsy i jednocześnie wyjątkowo 
ergonomiczna konstrukcja. 
Fotometr Exaqua doskonale 
sprawdza się przy wysokim 
poziomie wilgotności np.: podczas 
pracy w hodowli ryb, czy                        
w warunkach terenowych przy 
pomiarze parametrów wody                  
w  naturalnych zbiornikach lub 
ciekach wodnych. Urządzenie waży 
niewiele (około 290 g) i z łatwością 
mieści się w większej kieszeni lub  
w małej torebce.

Układ fotometryczny Exaqua jest 
jedyny w swoim rodzaju. Precyzyjnie 
opracowany, z dobranymi diodami  
LED z kontrolowaną charakterystyką 
widmową, umożliwia pomiar                     
w zakresie do 6 różnych długości fal              
i posiada detektory o dużej 
powierzchni. W połączeniu z wysoce 
precyzyjnymi filtrami interferencyjnymi, 
układ fotometryczny zapewnia dużą 
dokładność odczytów, nawet przy 
pewnym zanieczyszczeniu fiolki lub 
próbki. Układ charakteryzuje również 
wyjątkowo szeroki zakres liniowy 
rejestrowanych absorbancji 
(gwarantowane 3,5 A, typowo˃4 A).

Interfejs
użytkownika

Jasny 
wyświetlacz 
OLED

Dzięki bardzo intuicyjnemu 
interfejsowi użytkownika, pierwsze 
pomiary wykonuje się już w kilka 
minut od wzięcia fotometru do ręki. 
Począwszy od obsługi ekranu 
głównego, a kończąc na korzystaniu 
z systemu przewodnika metod, 
interfejs jest zaprojektowany w taki 
sposób, aby był zrozumiały od 
pierwszego momentu 
uruchomienia.

Solidna
konstrukcja



Exaqua fotometr odkryty na nowo

Metoda Parametr Ilość testów na zestaw           
             

Nr katalogowy

40 8010

40 8030

45 8021

40 8040

100 8050

85 8210

50 8220

55 8230

35 8231

35 8240

30 8410

35 8420

70 8430

55 8440

25 8450

70 8610

40 8462

40 8472

40 8463

Z010F/Z010M

Z030

Z021

Z040

Z050F/Z050M

Z210H/Z210L

Z220H/Z220L

Z230

Z231

Z240F/Z240M

Z410

Z420

Z430F/Z430M

Z440

Z450H/Z450L

Z610F/Z610M

Z462

Z472

Z463

Z473 40 8473

Zasadowosć KH woda słodka | morska

pH 4,5 – 6 

pH 6- 8,5

Twardosć ogólna GH 

pH 4,5 - 9  woda słodka | morska

Azotany NO wysoki | niski zakres3 

Azotyny NO wysoki | niski zakres2 

 

 

Amoniak całkowity NH woda słodka4 

Amoniak całkowity NH woda morska4 

Fosforany PO woda słodka | morska4 

Zelazo Fe

Mangan Mn

Miedz Cu woda słodka | morska

Krzem Si

Potas K wysoki | niski zakres

Wapn Ca woda morska

Magnez Mg woda słodka

Wapn Ca woda słodka

Siarczany SO woda słodka | morska4 

Magnez Mg Marine

do zakupu razem z zestawem Z462, 
Wapn Ca woda morska nr kat. 8462

do zakupu razem z zestawem Z472, 
Wapn Ca woda słodka nr kat. 8472

 

Z620

Z630

Tlen rozpuszczony O2 40 8620

40Dwutlenek wegla CO2 8630

UWAGA: Metody są dostępne w zależności od zainstalowanych licencji



Specyfikacja techniczna

Układ fotometryczny
• Kanały fotometryczne 
 - do 6 kanałów optycznych  
 - model Pro3: 470 nm, 520 nm, 610 nm
 - model Pro6: 430 nm, 470 nm, 520 nm,   
 560 nm, 610 nm, 650 nm
• Filtry pasmowo-przepustowe 
 - filtry interferencyjne, 

• Detektory - fotodiody PIN o dużej 
  powierzchni

• Źródło światła - dobierane diody LED
 z kontrolowaną charakterystyką widmową,
 kompensowane temperaturowo
• Absorbancja (maks. zakres wyświetlanych 
 wartości) - 4.000 to 4.000 ABS
• Rozdzielczość absorbancji - 0.001 ABS
• Dokładność fotometryczna 
  @1 ABS - ± 2   mABS

• Układ fotometryczny Rayject 
 - pełna odporność na światło 
 zewnętrzne, maks. stałe natężenie 

 wskazanie przeciążenia      
• Kuweta - okrągła, średnica 24 mm
• Minimalna objętość próbki - 4 ml

Zasilanie
• Źródło zasilania - złącze USB micro
 • Pojemność baterii - 1050 mAh 

• Czas pracy - typowo 8 godzin  
 pracy z funkcją    nieprzerwanej 
 automatycznego wyłączania, 
 która wydłuża czas pracy

Interfejs użytkownika
• Wyświetlacz - typ OLED, wysoka jasność, 
 kontrast nieskończony, 
 rozdzielczość 128x64
• Klawiatura - 16-klawiszowa klawiatura 
 ze wzmocnionym okienkiem wyświetlacza

Komunikacja
• USB 2.0 - dostęp do: rejestr wyników; 
 lista etykiet i użytkowników 
 pliki konfiguracyjne metod użytkownika
• Bluetooth 5.1 - dostęp do: rejestr wyników;

lista etykiet i użytkowników, pliki  
 konfiguracyjne metod użytkownika  
 i zdalne sterowanie urządzeniem 

 (w opracowaniu)

Funkcje 
oprogramowania

  
• wbudowane metody z funkcją 
    przewodnika
• Exatitr - system podpowiedzi dla prostych 
   i wygodnych pomiarów  metodą  

• do 4 metod użytkownika
 maks. 10 punktów pomiarowych na krzywej 

 wzorcowej, możliwość przenoszenia metod 
 użytkownika do innych fotometrów Exaqua 

• do 5 nazw użytkownika
• do 10 etykiet edytowalnych przez użytkownika
• rejestrator danych - maks. 2000 wpisów 
  w pliku logów , możliwość przeglądania 

   i sortowania w urządzeniu  ostatnich 
   100 wpisów  

Inne
o• Zakres temperatury pracy - od 10 to 40 C

• Klasa ochrony - IP65 
 - pyło- i bryzgoszczelność
• Interfejs USB - mikro-USB IP67

Konstrukcja 
mechaniczna
• Wymiary-  86x200x37 mm
• Waga - około 290 g

miareczkowania fotometryczego

bateria litowo-jonowa (Li-ion)

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Exaqua i Rayject są znakami zastrzeżonymi.

Walizka z odczynnikami 
może pomieścić do 28 butelek/opakowań, 
wraz ze strzykawkami, fiolkami i innymi 
odczynnikami. 

Standardowa walizka Exaqua 

- zabezpiecza urządzenie oraz zawiera 
podstawowe akcesoria - zasilacz z kablem 
USB, fiolki i strzykawki, itp. 

Exaqua fotometr przenośny

Specyfikacja techniczna



ul. Siewna 15, 94-250 Łódź, POLAND, tel. / fax +48 42 653 44 57, www.zoolek.pl

Aplikacja mobilna
'Exaqua reporter' to aplikacja pozwalająca 
użytkownikowi na gromadzenie                               
i przetwarzanie danych zarejestrowanych             
za pomocą fotometrów Exaqua. Rejestry 
danych pomiarowych (pliki logów) można 
zgrywać z dowolnej ilości urządzeń, tworzyć 
w oparciu o nie wykresy i tabele, a także 
eksportować jako zestawienia w formie 
plików PDF lub arkuszy kalkulacyjnych. 
Aplikacja pozwala na filtrowanie wyników 
pomiarowych według różnych kryteriów 
(np.: po nazwie parametru lub zakresie 
danych). 
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