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ANALIZATOR POMP INFUZYJNYCH
Seculife IF+ przewidziany jest do testowania wydajności przepływu
dożylnych pomp infuzyjnych dla zapewnienia ich niezawodnego funkcjonowania. Może testować równocześnie dwie pompy

Testy są sterowane mikroprocesorem przeliczającym i wskazującym wyniki.
Droga przepływu jest bez załamań, co ułatwia czyszczenie. Węże są z plastyku, nie ze szkła, co zapewnia trwałość. Kable i menzurki są wymienne
Przyrząd rozpoznaje automatycznie menzurkę po jej dołączeniu. Dane kalibracyjne menzurki są w niej zapamiętane. Dlatego może być bezproblemowo dołączona do innego przyrządu podstawowego. Przyrząd został skonstruowany jako przenośny, trwały i łatwy w obsłudze.

WŁASNOŚCI
¬¬ prostota obsługi

¬¬ zakresy 0 do 999,9 ml/h i 0 do 9999 ml/h

¬¬ łatwość czyszczenia

¬¬ ±1% odchyłki od wyniku przepływu

¬¬ równoczesne badanie dwóch pomp

¬¬ kalibracja cyfrowa – brak potencjometru

¬¬ duży wyświetlacz z kursorami wyboru
opcji i nastaw parametrów

¬¬ wymienne węże

¬¬ automatyczne rozpoznanie menzurek
¬¬ 2 wielkości menzurek (3,5 i 35ml)
¬¬ rozpoznanie nieważnych sekwencji
¬¬ wskaźnik stanu baterii (0 do 100 %)

¬¬ szczelne czujniki poziomu
¬¬ programowalna sygnalizacja akustyczna końca testu
¬¬ programowalny ręczny lub automatyczny początek testu
¬¬ sygnalizacja braku płynu w mierniku

Dane techniczne

TESTY PRZEPŁYWU

WYŚWIETLACZ I ZASILANIE

››

realizuje równocześnie dwa niezależne testy

››

wyświetlacz LCD graficzny 128 x 64 punktów

››

testy automatycznie kontrolowane; rozpoczęcie, zakończenie
i zerowanie następuje zależnie od poziomu cieczy w menzurce

››

9 V alkaiczna

››

opcja zasilacz sieciowy AC

››

zakresy: w momencie dołączenia menzurki wybierany jest auto
matycznie zakres 0 do 999,9 ml/h dla menzurki 3,5 ml i zakres
0 do 9999 ml/h dla menzurki 35 ml

››

dokładność: menzurki objętościowe: 3,5 lub 35 ml
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