دستگاههای شمارنده ذرات هوای اُمیترون

PARTICLE COUNTERS
مدلهای  PD1000 ،PD500و PD2000
ویژه پایش اتاقهای تمیس ،داروسازی و صنایع پیشرفته
زؾتگبُّبی پبضتیىل وبًتط ( )Particle Counterیب قوبضًسُ شضات اُهیتطٍى ،زض هسلّبی
 PD500 ٍ PD2000 ،PD1000هحصَل قطوت پَیب پبیف صٌؼت ،زض ظهطُ وبهلتطیي
ؾیؿتنّبی پبیف شضات هؼلكٍ ،یػُ اتبقّبی تویع ،صٌبیغ زاضٍؾبظی ٍ ؾبیط صٌبیغ پیكطفتِ

هحؿَة هیقًَس .ایي هحصَالت ،جطیبى َّای ٍضٍزی (بب ًطخ  2/83لیتط بط زلیمِ) ضا بب
حؿبؾیت  0/5 ٍ 0/3هیىطٍهتط ،هَضز پبیف لطاض زازُ ٍ اطالػبت اًساظُ ٍ غلظت شضات هؼلك
هحیطی ضا اضائِ هیوٌٌس .ؾبظگبضی بب اًَاع پطاةّبی تَْیِ ٍ اضائِ همبزیط زهب ٍ ضطَبت
هحیطی ،ایي هحصَالت ضا بِ ضاُ حلی هطوئي ،بطای ًیبظّبی صٌؼتی ٍ آظهبیكگبّی هبسل
ًوَزُ اؾت .اطالػبت شضات ،بطاحتی زض ًوبیكگط  LEDزؾتگبُ ،لببل ضٍیت بَزُ ٍ بب
ًطمافعاض صٌؼتی  LDPROلببل شذیطُؾبظی اؾتّ .وچٌیي ،چبپ هؿتمین اطالػبت تَؾط
پطیٌتط تؼبیِ قسُ زض هحصَل ،بِ آؾبًی ٍ فمط بب یه ولیه اًجبم هیقَز.

پبضتیىل وبًتطّبی اُهیتطٍى ،تَلیس قسُ زض قطوت پَیب پبیف صٌؼت،

مزایا و قابلیتها

اهىبى تْیِ گعاضـ تؿتّبی تبئیس یب ضز ،هٌطبك بط اؾتبًساضز

 قوبضًسُ شضات هسل  : PD500اظ  1تب  10هیىطٍهتط

 FS209E ٍ ISO14644-1, EU GMP Annex 1ضا زاضا
بَزُ ٍ اظ پكتیببًی وبهل ًطمافعاض  LDPROبطذَضزاض اؾت .تَاًبیی
اتصبل چٌسیي زؾتگبُ بِ یىسیگط ٍ اضؾبل اطالػبت ّوِ زؾتگبُّب
بط بؿتط قبىِ  ٍ LANزض ًتیجِ هبًیتَضیٌگ ّوعهبى آلَزگی ًمبط
هرتلف (اػن اظ ذطَط تَلیس ،اتبقّبی تویع ٍ ؾبیط صٌبیغ پیكطفتِ)
بِ صَضت قببًِضٍظی ،اظ زیگط لببلیتّبی ایي ؾبهبًِ اؾت.
ّوچٌیي ،گَاّیٌبهِّبی وبلیبطاؾیَى ٍ وٌتطل ویفیت هطبَطِ،
تَؾط آظهبیكگبُ هؼتوس ؾبظهبى هلی اؾتبًساضز ایطاى صبزض قسُ ٍ

هحصَالت فَقالصوط ،زاضای 2ؾبل گبضاًتی ٍ پكتیببًی ذسهبت پؽ
اظ فطٍـ هیببقٌس.

 قوبضًسُ شضات هسل  :PD1000اظ  0/3تب  7/5هیىطٍهتط
 قوبضًسُ شضات هسل  :PD2000اظ  0/3تب  25هیىطٍهتط
 تب ّكت وبًبل ًوبیف ّوعهبى اطالػبت
ً طخ َّای ػبَضی ) 2/83 (Flow Rateلیتط بط زلیمِ
 هٌطبك بب العاهبت اؾتبًساضز ISO21501-4

 شذیطُ ؾبظی زازُ 1000 :هٌطمِ ٍ  10000تؿت ٍ ًوًَِگیطی
 اًتمبل ٍ جببجبیی اطالػبت بب فلف هوَضی ٍ Ethernet
ّ كساضزّی صَتی صٌؼتی

ً وبیف پبضاهتطّبی هحیطی ضطَبت ،زهب
 زاضای بسًِ اؾتیل ضس ذف ٍ ظًگظزگی

مشخصات فنی محصول
دستگاههای شمارنده ذرات گرد و غبار هوا
مدلهای  PD1000 ،PD500و PD2000
PD2000 / PD1000 / PD500
ببظُّبی ؾبیع

1 to10 μm

وبًبلّبی ؾبیع

1.0, 2.5, 5.0,
7.5, 10 μm

زلت ؾٌجف

<15% @ 0.5
μm
)(ISO 21501

ضاًسهبى قوبضـ

50% @ 0.3
μm
100% @ 0.75
μm (per ISO
)21501

0.3 to7.5 μm

0.3 to 25 μm

قٌبؾِ یب  IDؾیؿتوی

لببل پیىطبٌسی بب  IPآزضؼ

0.3, 0.5, 1.0,
2.5, 5.0, 7.5
μm
<15% @ 0.5
μm
)(ISO 21501

چبپگط

زاضای چبپگط حطاضتی

ذطٍجی چبپگط

ذطٍجی بب فطهت هس ًظط وبضبط

ؾٌؿَضّبی هحیطی

ضطَبت ٍ زهب

50% @ 0.3
μm
100% @ 0.75
μm (per ISO
)21501

0.3, 0.5, 1.0,
2.5, 5.0, 7.5,
10, 25 μm
<15% @ 0.5
μm
)(ISO 21501
50% @ 0.3
μm
100% @ 0.45
μm
(per ISO
)21501

ًطمافعاض

LDPRO

اهٌیت

حفبظت قسُ بب ولیسٍاغُ (هحیط وبضبطی)

هحسٍزیت غلظت

4,000,000 particles /m3

ًَع هٌبغ ًَضی

لیعض ًیوِ ضؾبًب ،والؼ  400 ،Iهیلی ٍات

زلت صفط

 1شضُ زض  3زلیمِ (هطببك بب )ISO21501

ًطخ جطیبى َّا

 2/83لیتط بط زلیمِ

ضابط ًوًَِبطزاضی

تیَپ پلیاتیلي هٌؼطف  2هتطی
(لببل افعایف تب  10هتط)

هَز ًوًَِبطزاضی

زؾتی ،ذَزوبض ،افعایكی/تفبضلی ،غلظت

ظهبى ًوًَِبطزاضی

یه ثبًیِ تب  10زلیمِ

فطوبًؽ
ًوًَِبطزاضی

 1تب  10000ؾیىل ٍ یب بِ صَضت هساٍم

ذطٍجی َّا

زاضای فیلتط  HEPAزاذلی

هٌبغ ذالء

زاضای پوپ ذالء 60هیلی ببض هطلك

لیٌه اضتببطی

Modbus UDP over Ethernet , USB

ّكساض صَتی

زض ًطم افعاض هسیطیتی LDPRO

ًوبیكگط ٍضؼیت

لیعض ،پوپ ذالء

هحسٍزُ
ّكساضزّی
ًوبیكگط

لببل بطًبهِضیعی بطای وبًبلّبی ؾٌجف
 10/1 LEDایٌچ

لببلیت شذیطُ اطالػبت  1000هٌطمِ ٍ
ًبحیِ هرتلف
شذیطُؾبظی اطالػبت

تب ً 10000وًَِبطزاضی بطای ّط هٌطمِ
قبهل ًبم ،تبضید ،ظهبى ،ولیِ  6یب  8وبًبل
زازًُ ،طخ جطیبى َّا ،ضطَبت ٍ زهب

اًتمبل اطالػبت
وبلیبطاؾیَى

 ،Ethernetفلف هوَضی USB

زاضای گَاّیٌبهِ وبلیبطاؾیَى اظ آظهبیكگبُ
هؼتوس ؾبظهبى هلی اؾتبًساضز ایطاى

زٍضُ ظهبًی وبلیبطاؾیَى

حسالل یىببض زض ؾبل

ابؼبز (طَل×ػطض×اضتفبع)

 28×26×35ؾبًتیوتط

ٍظى

 7ویلَگطم

هٌبغ تغصیِ

ٍ 220لت AC

جٌؽ بسًِ

اؾتیل ضس ظًگ ٍ ضس ذف
º

º

قطایط ػولىطز

 2 Cتب  RH20%ٍ 35 Cتب RH85%

قطایط ًگْساضی

 0ºCتب  ٍ 50ºCضطَبت تب 90%

اًطببق اؾتبًساضز

ISO 14644 ٍ ISO 21501-4

گبضاًتی

 1ؾبل
 CDضاٌّوب ٍ ًطمافعاض ،وببل  ،USBوببل

لَاظم جبًبی ّوطاُ
لَاظم جبًبی اًترببی

تغصیِ ،لیف ًبظل ٍضٍزی ،وبغص پطیٌتط،
ضابط ٍضٍزی 2هتطی
ویف حول ٍ ًمل ،ضابط ٍضٍزی 10هتطی

* بطای اطالػبت بیكتط ،بِ ؾبیت ظیط هطاجؼِ فطهبئیس:
WWW.OMITRON.IR
دفتر شرکت :تْطاى ،فلىِ اٍل تْطاًپبضؼ ،ذیبببى ضقیس ،اًتْبی ذیبببى  146غطبی ،ؾبذتوبى ؾپیس ،پالن ،97
طبمِ ٍ ،3احس  ،8تلفکس 02176700142 -02177732593 :پست الکترونیکیpooyapayesh@gmail.com :

شرکت پویا پایش صنعت
هبًیتَضیٌگ َّقوٌس ؾیؿتنّبی صٌؼتی

