
 
www

 

H 

w.PooyeshE

HAZ-DU

 

Enviro.ir 

UST EP

 ي كنيد
Re  

PAM50

تنفس مي
eal-Tim

000مدل 

وايي كه ت
me Part

محيطي م

   

  
هو رينگ

ticulate

دو غبار م

يتوري مون
e Air M

(سهامي خاص) ش
 ر ايران

ينگ گرد

هي براي
Monitors

  

ت تجهيز پويش
در رسميدگي 

مونيتوري

 
 
 

دستگاه
rs

زيست   
نمايند

 

دستگاه م

  
  

  

 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
www

 
w.PooyeshEEnviro.ir 

    
  د.نش

  ت

صدر اخبار 
كه به آنها 
 يا تجاري، 
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 .كرون هستند

ن ذراتاي شود. 

ون نايژك ها،

توانستهش نوري 
د طمئن ترين و

 

يست محيطي

ي جهت انجام مط

تقال اطالعات ثب

ميك 100 ناميكي

مي فوقاني ريه

چوي تحتاني ريه 

پراكنش فيلتر و
با بهترين و مط

PM  وPM 2.5

  مودار و ...

ت حرفه اي و زي
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ميليمتري 47ي 
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ف ربوط به ناحيه
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بهداشتوط به 
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به برق شهري
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كامل همزارش

  گي هوا
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انباشته نايژه ها

M2.5, PM1.0
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متر مكعب ارائه
دستگاه .گرددي 

جهت آناليزهاي
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ي ثبت مي شود
 فيلتر بر اساس

 اي بتوان از آن
برق شهريبه  

 زيست محيطي

ستفادهاو  دازي
ستگاه ثبت شده
فزار مربوطه به

زي هاي زيست
استفاده از اين. 

نيرويم هزينه 
    مي يابد.
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لي گرم در م
ري استفاده مي
ي مورد نياز را ج
ه تنفسي انجام

طور الكترونيكي
طراحي اين .ند

ه در هر نقطه
نسفورمراز تر

هاي يتورينگ

راه اند قابلعت 
ه در حافظه دس
تفاده از نرم افز

گاه هزينه مميز
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كاهشگ هوا 

لوا بر حسب مي
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هاي دازه گيري
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طب ،ن ذرات آن
عبور مي كن ت
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ا استفاده اند ب

حتي بتوان موني
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هاي آنان به ر 
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ميزان ذرات م
براي انجام آن

هر لحظه و درال
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ز سنسور نوري

ام شده استنج
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فيلترهاي وزنيز
در ش مي دهد و
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لحظه از هر
و بيسر نيست

باالدقت  وش با
هوا بر روي سال

عبور دار نوري
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 ر ايران

اندازهو روش
  ري
  زني

زه گيري شده ب
العات اندازه گير
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 روش نور
 روش وز
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ل گرافيكي اطال
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 صنعتي را كاهش

تس نجام كاهش ا
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ل دسترس با پرج 
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نيا ه ذرات مورد
  ويض است 

درپوش

ندازه گيري وا
با امكان انتقال 

صفحه نمايش بزر

ايمپكتور قابل
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سنسورنوري قابل
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 بر اساس اندازه
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  است شده

ستقيم مي باشد
دستگاهه است. 

زمينه  بهداشت
حي كرده است
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   ساختمان:

  ت 

 )Real Time

EQ كار گرفته شب

ورت قرائت مس
ر عرضه نموده
ين شركت در ز

را طراح وجود
A .مي باشد  

ان سازي يك

ستفاده شده است

رت لحظه اي
QPM-1090-07

رات هوا به صو
راحي و به بازار
ت مي باشد. اي

ي موهادستاندار
ANSI/ASQCي 

م عمليات وير

ت ساختماني اس

به صو در هوا
79 يكا در قانون

مونيتورينگ ذر
ر اين زمينه ط

يدات اين شركت
كليه اسبا طابق

IS و استاندارهاي

شده به هنگام
  

و غبار در سايت

رات موجود د
مرياEPA دارد

هاي م  دستگاه
مختلفي را در
معروفترين تولي
بل حمل و مط

SO‐9001فيت

انجام ش يگ هوا

ونيتوريگ گردو

نگ مستقيم ذر
دارد كه در استاند

Envir سازنده
هاي م دستگاه

ريگ فردي از م
هاي سبك، قا
م مديريت كيف

(سهامي خاص) ش
 ر ايران

ه مونيتورينگ

EPAM جهت مو

تگاه مونيتورين
د TEOMبه  يد

onmental De

1990در سال
H جهت مونيتور

دستگاه ،صنعتي
سيستم بر اساس

 

ت تجهيز پويش
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يك نمونه

M5000دستگاه 
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   ساعت
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  تگاه
	

  ت اختياري

 همراه تاريخ و

  ..  و

 شده روي دست
SAEردو غبار

mg/m به صورت

  قيقه

  سال
TWA,MAX به

كييرهاي گراف
  ض

  كاراكتري
ضد آب تعبيه

NISآزمايش گر

m3 	200تا 0,1يا 

 ر

 قه
  FRMع 

  فوتي 3اصله

دق 30دقيقه و 
 عاتي

، روز، ماه- نيه
mوX,MIN,STEL

  سانتيگراد
  سانتيگراد

ت رسم نمودار
ژ يا قابل تعويض

  ريت با باط
 

  )م و مه
 

LC4ك20وخطه
كليد ض4 وسيله

STنس وزنيار

%± 
20mg/m3تا,0

ميكرومتر100تا
	mg/m0,003±	

ليتر در دقيق5ا
ميليمتري، نوع4

دسي بل در فا
	2vdcا

 ماه15انيه تا
1ثانيه،10انيه ،
اطالعداده21,6

 سال5شتر از
دقيقه، ثانعت،

mg/m3 حسب

RS‐2

درجه س50تا-
درجه س70تا-

ت ويندوز. جهت
قابل شارژريط

ساعت24ازش
ساعت22ريباً

% (بدون شبنم9
14” × 6” × 10

 پوند1

CD

به
رفر

10%
,001
0,1
m3 

تا1
47
90

تا0
ثا1
ثا1

600
بيش
سا
بر
32

10-
20-

تحت
باط

بيش
تقر
95
0” 

12

(سهامي خاص) ش
 ر ايران

EPAM-5 

 
 :ري شونده

 :ري شده

 

  

:  

ت تجهيز پويش
در رسميدگي 

5000فني  ت

  :ش

  :ن

 :ابل شناسايي
ذرات اندازه گير

  :زه گيري
ن نمونه برداري

 :دستگاهلوگ 
  :اطالعات

:ي اندازه گيري
  :العات

:خيره نگهداري
   :عت و تاريخ

  :اطالعاتش 
  :جيتال
  :رد

  :داري دستگاه
HAZCOMM:	

  :ركه
  :رد

  :ژ باتري

  :تگاه

زيست   
نمايند

 

  
تمشخصا

صفحه نمايش
  :عمليات

كاليبراسيون
 :دقت

محدوده قا
محدوده ذ
صحت اندا
ميزان جريا

 :فيلتر
 :الرمآ

خروجي آنال
زمان ثبت ا
فاصله هاي
ذخيره اطال
حافظه و ذخ
نمايش ساع
نحوه نمايش
خروجي ديج
دماي كاركر
دماي نگهد

Mنرم افزار 

نيروي محر
زمان كاركر
زمان شارژ

  :رطوبت
اندازه دست

 :وزن

 

  
  

  
  


