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� Fuldautomatisk måling af omgivelsesbetingelserne

BTPS-korrektion i realtid forbedrer nøjagtigheden

Automatisk opfølgning

Bekvem Plug & Play-teknologi

ambi
Mobilt apparat til måling af omgivelsesbetingelser

Produktkode: M9489

Medikro® Ambi er en udvidelse af Medikros spirometrisystemer. 
De integrerede sensorer for temperatur, tryk og luftfugtighed 
kontrollerer automatisk dit laboratorium, undersøgelsesrummet 
eller andre klimaafhængige områder.

Ambi øger nøjagtigheden af systemet via automatiseret BTPS-
korrektion i realtid. Effektiviteten er forbedret ved eliminering af 
behovet for at opdatere faktorerne for omgivelsesbetingelserne 
manuelt. Ambi er blevet fremstillet som et supplement til 
Medikro® Nano-spirometeret. Det er kompakt, slidstærkt og det 
kan transporteres i Nano transporttasken.  
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Praktisk transporttaske
Den praktiske transporttaske sørger for en 
let og sikker transport af din Medikro Nano 

og Ambi.

Intet batteri
Medikro-apparatur anvender en USB PC-
grænseflade, hvilket sørger for apparatets 
strømforsyning og standardtilslutning.

Automatiseret BTPS-korrektion i 
realtid 
Temperatur-, tryk- og 
luftfugtighedssensorer registrerer 
omgivelsesbetingelserne automatisk og 
gør en autentisk BTPS-korrektion i realtid 
mulig.

Plug & Play-teknologi
Medikro Ambi tilsluttes en PC eller 

bærbar PC via en standard USB-port. Ambi 
detekteres automatisk via Plug & Play-

teknologi. 

Mobilitet
Medikro Ambi er den bedste løsning 
til opgradering af dit mobile Medikro 
Nano-spirometer, når du har behov for 
laboratorietestkvalitet i marken. Da det er 
så kompakt, vil det stadig være bærbart, 
da vægten kun er øget med 10g.

Kvalitetskontrol
Automatisk lagring af 

omgivelsesbetingelser i kalibreringsloggen 
gør senere kontroller og gennemgang af 

trends mulige.
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Da produkterne udvikles kontinuerligt, kan specifikationerne ændres uden varsel.
MEDIKRO er et registreret varemærke, der tilhører Medikro Oy, Finland.
M8166-1.2-da, Medikro Ambi, product leaflet
Oct/2013

Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland

P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finland

+358 44 777 7002

+358 17 283 3300

sales@medikro.com

www.medikro.com

 Primo
Produktkode: M9492

 Nano
Produktkode: M9487

Din lokale repræsentant fra Medikro:


