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Oxigén analizátor 
 
Véd�gázas csomagolás maradványoxigén kimutatására 
 
Oxybaby M+  O2 és O2/CO2 
 

Mikroprocesszoros szabályozású hordozható 
oxigén analizátor a véd�gázas csomagolású 
élelmiszerek eltarthatóságának ellen�rzésére. 
Mobil, gyors és egzakt mérések végezhet�k 
közvetlenül a csomagológépen, a raktárban 
vagy a laborban. 
 
A m�szer alkalmas a mérési eredmények 
dokumentálására is. Az adatokat gy�jti a termék 
megnevezése mellérendelésével. 
 
El�nyei:  
• Minimális mintavételi mér�gáz szükséglet  
• Vezeték nélküli, mobil, integrált feltölthet� 

akkumulátoros és hálózati üzemmód 
• Egyszer� kezelhet�ség 
• Könnyen tisztítható m�anyag felület 
• Jól leolvasható, háttér megvilágítású grafikus 

kijelz� (szoftvervezérelt) 
• Integrált érzékel� t� védelem 
• Gyors mérési eredmény 
• A legutóbbi 100 mérési adat tárolása 

terméknév hozzárendelésével 
• Vészjelzés üzemzavar esetén  

 
Használata: 
• Az öntapadó tesztcsíkot nyomjuk rá a vizsgálandó csomagra 
• A t�t a tesztcsíkon keresztül szúrjuk légmentesen a csomagba ügyelve, hogy ne 

kerüljön bele leveg� 
• Tartsuk nyomva az ON gombot néhány másodpercig 
• Várjuk meg a mérés stabilizálódását és máris leolvashatjuk az eredményt 



 

M�szaki paraméterek: 
• 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 h�mérséklet:   +5….+40°C 
• kalibráció:  egyszer� kétpontos kalibráció 
• érzékel� élettartam kb. 2 év cserélhet� csaknem örökélet� 
• mérési mód:  szúrópróba vagy folyamatos  
• gáz minta szükséglet: < 10 ml  < 10 ml 
• mintavétel:automatikus a t� beszúrásával, beépített pumpa segítségével 
• kijelz�:  háttérvilágítású grafikus kijelz� 
• adatgy�jtés: legutolsó 100 mérési eredmény tárolása 
• kezel� nyelvei:  német, angol, francia, olasz, holland,  svéd, finn, 

                                                             spanyol, lengyel, orosz, japán 
• kikapcsolás:  automatikus 2 perc használaton kívül 
• ház:  ütésálló m�anyag 
• súly, mértek:  ca 600 g, 187x106x91 mm t� nélkül 
• energiaellátás:  2 db integrált, újratölthet� akku és  

  hálózati adapter 
• megfelel�ség: ISO9001:2000 ISO14001, ISO 22000 
•   CE: EMV2004/108/EG  
•   Feszültség: 2006/95/EG 
 
Szállítási egység: 
• akkumulátor tölt� hálózati adapterrel 
• 2 db tartalék t� 
• 2 db tartalék sz�r� 
• Csomagolási szett 100 db öntapadós tömít� lapocskával 
• Magyar nyelv� használati utasítás 
• Hordtáska 
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