Oxigén analizátor
Védőgázas csomagolás maradványoxigén kimutatására
Oxybaby 6.0 O2 és O2/CO2
Mikroprocesszoros szabályozású hordozható oxigén
analizátor a védőgázas csomagolású élelmiszerek
eltarthatóságának ellenőrzésére. Mobil, gyors és egzakt
mérések végezhetők közvetlenül a csomagológépen, a
raktárban vagy a laborban.
A műszer alkalmas a mérési eredmények dokumentálására
is. Az adatokat gyűjti a termék megnevezése, mérési időpont,
és gyártási tételszám mellérendelésével.
Minimális mintavételi gáz szükséglete miatt a legkisebb
csomagolás is ellenőrizhető.
Nyomáscsökkentő csatlakoztatásával alkalmas a csomagológéphez csatlakoztatva a gázkeverék ellenőrzésére is.

A csomagoláson belüli gáz nyomást is méri!
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Előnyei:
Minimális mintavételi mérőgáz szükséglet (<2 ml)
Vezeték nélküli, mobil, integrált feltölthető akkumulátoros és hálózati üzemmód
Egyszerű kezelhetőség
Könnyen tisztítható műanyag felület
Jól leolvasható, fehér háttér megvilágítású grafikus kijelző (szoftvervezérelt)
Integrált érzékelő tű védelem
Gyors mérési eredmény
A legutóbbi 500 mérési adat tárolása (100 terméknév, 25 felhasználó, 50 gyártósor)
USB port adattovábbításhoz, számítógépes csatlakoztatáshoz
Blootooth kapcsolat (opció)
Integrált bárkód leolvasó (opció)
Vészjelzés üzemzavar esetén
MAGYAR NYELVŰ MENÜ
Használata:
Az öntapadó tesztcsíkot nyomjuk rá a vizsgálandó csomagra
A tűt a tesztcsíkon keresztül szúrjuk légmentesen a csomagba ügyelve, hogy ne
kerüljön bele levegő
Tartsuk nyomva az ON gombot néhány másodpercig
Várjuk meg a mérés stabilizálódását és máris leolvashatjuk az eredményt
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Vitális Kft ● Tel: +36 (1) 355 4106 ● Fax: +36 (1) 355 4388 ● e-mail: info@vitaliskft.com ● http://www.vitaliskft.com

Műszaki paraméterek:
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mért gázok:
O2
CO2
mérési elv:
elektrokémiai cella
IR-abszorpció
méréstartomány:
0-100% 0,1% lépésekben
pontosság:
0,1% 10%-ig, afölött 1%
± 2%FS
környezeti hőmérséklet:
+5….+40°C
kalibráció:
egyszerű kétpontos kalibráció
érzékelő élettartam
kb. 2 év
cserélhető csaknem örökéletű
mérési mód:
szúrópróba vagy folyamatos
gáz minta szükséglet:
< 2 ml
< 6 ml
mintavétel:automatikus a tű beszúrásával, beépített pumpa segítségével
kijelző:
fehér háttérvilágítású grafikus kijelző
adatgyűjtés:
legutolsó 500 mérési eredmény tárolása
kezelő nyelvei:
MAGYAR, német, angol, francia, olasz, holland,
svéd, finn, spanyol,lengyel, orosz, japán
kikapcsolás:
automatikus 2 perc használaton kívül
kommunikáció:
USB port
ház:
ütésálló műanyag
súly, mértek:
ca 600 g, 187x106x91 mm tű nélkül
energiaellátás:
3 db integrált, újratölthető akku és
hálózati adapter
ISO9001:2000 ISO14001, ISO 22000
megfelelőség:
CE: EMV2004/108/EG
Feszültség: 2006/95/EG
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Szállítási egység:
Töltő
CD ROM a szoftver demo változatával
2 db tartalék tű
2 db tartalék szűrő
Csomagolási szett 100 db öntapadós tömítő lapocskával
Magyar nyelvű használati utasítás
Hordtáska
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Opció:
o CAN PIERCER palackban, dobozban történő méréshez
o Szoftver WITT Logger adatfeldolgozáshoz
o Adatkábel
o Gyári kalibrációs bizonylat
o Bluetooth kapcsolat
o Integrált bárkód leolvasó
o Nyomáscsökkentő

IDŐNKÉNT TEKINTSÉK MEG FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ HONLAPUNKAT !
www.vitaliskft.com

