ambi

Mobiele meeteenheid voor omgevingsomstandigheden



Volledig automatische meting van de omgevingsomstandigheden



Real-time BTPS-correctie voor meer accuratesse



Automatische follow-up



Comfortabele Plug & Play-technologie

Productcode: M9489
Medikro® Ambi is een systeemextensie voor Medikrospirometriesystemen. De geïntegreerde temperatuur-, druk- en
luchtvochtigheidssensoren meten automatisch uw laboratorium,
behandelkamer of andere klimaatafhankelijke ruimte.
Ambi vergroot de accuratesse van het systeem door middel
van geautomatiseerde real-time BTPS-correctie. De efficiëntie
neemt toe doordat de noodzaak van handmatig aanpassen van
de omgevingsfactoren wegvalt. Ambi is ontworpen ter aanvulling
op de Medikro® Nano-spirometer. Het is een compact, duurzaam
systeem dat in de transportzak van de Nano kan worden vervoerd.

Ambi Highlights
Geautomatiseerde real-time BTPScorrectie
De temperatuur-, druk- en
luchtvochtigheidssensoren controleren de
omgevingsomstandigheden automatisch,
waardoor daadwerkelijke real-time BTPScorrectie mogelijk is.

Plug & Play-technologie
Medikro Ambi kan worden aangesloten op
een pc of een laptop via een standaard
USB-poort. Ambi wordt automatisch
herkend door middel van Plug & Playtechnologie.

Mobiliteit
Kwaliteitscontrole
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Omgevingsomstandigheden worden
automatisch opgeslagen in het
kalibratielogboek, om later te kunnen
nakijken en trends te kunnen bepalen.

Geen batterij
Medikro-apparaten gebruiken de USB-pcinterface, die zorgt voor de stroomtoevoer
en de standaard-connectiviteit van het
apparaat.

Medikro Ambi is de beste oplossing
voor het opwaarderen van uw mobiele
Medikro Nano-spirometer als u onderweg
testkwaliteit op laboratoriumniveau wenst.
Door de compacte vorm is het apparaatje
goed te vervoeren, het weegt maar 10 g
extra.

Handige transportzak
Met de handige transportzak kunt u uw
Medikro Nano en Ambi veilig en gemakkelijk vervoeren.

Bijpassende Producten

Nano
Productcode: M9487

Primo
Productcode: M9492

Uw plaatselijke Medikro-distributeur:

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

Instrumenten worden steeds verder ontwikkeld. De specificaties kunnen daardoor onaangekondigd veranderen.
MEDIKRO is een geregistreerd handelsmerk van Medikro Oy, Finland.
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