
Business Address : 

No203-2th floor-Chelcheragh BLDG.-Emam Khomeini 

30 St-Emam Khomeini BLV-Mashhad-Iran 

Pooyesh Electronic (PTTP Co)  

Phone: 051-38555385 

           09387270859 

Pooyesh 
Electronic 

(PTTPCo) 

Simple Calibration  

 قابلیت    
ه شدن در    -% 12کالیبر

ن211  ژ  % اکسب 

PC Connection 

Simple servicing  

Backlight Screen   

Portable Oximeter 

 ویژگی های محصول:

 خلوص سنج

نور پس زمینه 

 رسویس ساده و آسان

 ا ر اطططاطططا     بطططا   مطططا   
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www . p t t p c o . i r  

وشیمیایی 
سنسور الکبر

دقیق و صنعتر 

 ارااا  با کامپیوار

,  31خیابان امام خمیتی   ,آدرس   مشهد

 113, واحد 1مجتمع چلچراغ ,   

 PE1012خلوص سنج اکسیژن  

  سه رایه و اادیل مخصوص

 برای ااصال به

نازل های مت اوت   

 

CARRING BOX 

 کیف قابل حمل



Measuring range: 0-100% oxygen 

Display accuracy: 0.1% oxygen 

Response time: 

90% of final value in < 12 sec 

Ambient pressure: 750 to 1250 h Pa 

Effect of pressure: proportional to change in 

oxygen partial pressure 

Sensitivity to impact: 

< 1% relative after drop from 1m 

Sensor type: 

A02 (galvanic oxygen sensor) 

Sensor life: > 1.000.000 % O2 h 

Operating time per charge: 

> 72 hours (at standard settings) 

Charger:  

Input: AC 110V - 230V/ 

50 - 60 Hz/125mA, 

Output: DC 5V / 2 A 

Charge time: approx. 2 hours 

Dimensions (device):  

170 * 85 * 35 mm (H * W * D) 
 

با  PE-1012مدل    Oxyloggerدستگاه اکسیژن متر دیجیتال 

قابلیت اندازه گیری مقدار اکسیژن محیط به همراه سنسور 

 اکسیژن و سه راه مخصوص.

 سال خدمات پس از فروش  5یک سال گارانتی و 

مخصوص حمل و نقل کیف 

 سه راه و تبدیل مخصوص برای اتصال به نازل های مختلف 

 قابلیت حمل و کاربری آسان با عمر باتری باال 

 نور پس زمینه برای محیط های تاریک 

   211% و 12قابلیت کالیبراسیون% 

  ساخت ایران 

  سنسور دقیق و صنعتی انگلیسی با عمر مفید بیشتر از یکسال

 ماه( 21-12)

 معرفی دستگاه
 

Technical specifications 
 

 مشخصات فنی

 % اکسیژن000تا 0محدوده اندازه گیری:  

 % اکسیژن0/0دقت نمایشگر:    

 ثانیه 01% مقدار نهایی در کمتر از 00زمان پاسخ:   

 ا   کس هگزا پا 0150تا  050فشار محیط:  

 متناسب با تغییر فشار جزئی اکسیژناثر فشار:  

 متر 0% بعد از افتادن از 0تقریباً حساسیت به ضربه: 

 )سنسور اکسیژن گالوانیک(  A02نوع سنسور:  

 م ا ه  12تا  21طول عمر سنسور: بین 

ساعت در حالت  01بیشتر از طول عمر شارژدهی باتری :  

 روز در حالت استندبای8روشن و 

 آمپر 1ولت  5شارژر:  

 ساعت 4تقریبا زمان شارژ:  

 ابعاد )دستگاه(: 

 میلی متر )طو ( 000

 میلی متر )عرض( 85

 میلی متر )قطر( 55


