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AirMonitor PURE

Partikelmätare med varning för
koncentrationen av hälsoskadliga luftburna
partiklar och visning av tid, temperatur samt
luftfuktighet 

Partikelmätinstrumentet med den schweiziska
precisionssensorn av typen Sensirion SPS30 registrerar
och utvärderar koncentrationen av luftburna partiklar
enligt de officiella riktlinjerna från den tyska federala
miljömyndigheten i kategorierna PM 2.5 och PM 10.
Dessa räknas till de allra farligaste luftföroreningarna.
Vid fina partiklar med en diameter på upp till 10
mikrometer handlar det bland annat om pollen och
allergener från växter och blommor. Luftburna partiklar
med en diameter på upp till 2,5 mikrometer är
exempelvis industriavgaser som på grund av deras lilla
storlek tränger särskilt djupt ner i luftvägarna och
skadar lungan varaktigt. AirMonitor PURE varnar för
koncentrationen av hälsoskadliga luftburna partiklar
med en färgad och numerisk indikering samt med en
avstängningsbar akustisk signal. Dessutom visar
enheten permanent tid, temperatur och luftfuktighet.
Skärmen kan dimmas ner med hjälp av knappen för
nattläge. Till produktens andra egenskaper hör att den
ser tilltalande ut och är lätt att använda.
Användningsområdena inkluderar bland annat
bostadshus, kontor, förskolor, skolor och offentliga
byggnader.

TEKNISKA DATA
MÄTSTORHET Koncentration luftburna partiklar

PM2.5
Koncentration luftburna partiklar
PM10
Luftfuktighet
Omgivningstemperatur

FUNKTIONER Partikellarm
Partikelmätare
Realtidsklocka

MÄTOMRÅDE
OMGIVNINGSTEMPERATUR

-9,9°C ... 50°C

NOGGRANNHET
OMGIVNINGSTEMPERATUR

± 1°C

MÄTOMRÅDE
LUFTFUKTIGHET (RELATIV)

1% … 99%

NOGGRANNHET (ABSOLUT)
LUFTFUKTIGHET (RELATIV)

± 3% (30% ... 70%)
± 5% (0% … 30%, 70% …
100%)

MÄTOMRÅDE LUFTBURNA
PARTIKLAR

PM2.5: 0 … 999 µg/m³
PM10: 0 … 999 µg/m³
Partikelstorlekens
detekteringsområde:
PM2.5: 300 nm … 2,5 µm
PM10: 300 nm … 10 µm

PRECISION LUFTBURNA
PARTIKLAR

PM2.5: 0 … 100 μg/m³ (± 10
μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (±
10%)
PM10: 0 … 100 μg/m³ (± 25
μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (±
25%)

SENSORTYP Particulate Matter

STRÖMFÖRSÖRJNING Nätadapter 5V/DC / 1A

MÅTTENHET % RH (relativ luftfuktighet)
°C (Celsius)
µg/m³

MÅTT (B X H X D) 90 mm x 91 mm x 33 mm

VIKT 152 g (utan nätadapter)
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