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 PG-2105دستگاه اسکنر مایعات مدل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و   آشکارساز مایعات خطرناکبرای اولین بار در ایران شرکت پیمان گزاران با همکاری گروه فنی و تخصصی  خود 

آمریکا   ارائه  S3را تحت لیسانس شرکت  معتبر جهانی استقابل رقابت با برترین برندهای  را که  قابل اشتعال

ساخته شده و شما را در تشخیص مایعات خطرناک این دستگاه با بکارگیری باالترین تکنولوژی روز دنیا میدهد. 

  مرزهای هوائی میتواند کمک کند . بخصوص در

 سال خدمات پس از فروش در سراسر ایران 10سال گارانتی و  یک 

  

 یا بطری  جهت مشخص کردن مایعات خطرناک از روی قوطی 

 تمام رنگی جهت نمایش  LCDبا مانیتور 

 شیشه ای و فلزی –پالستیکی در بطری های پلمپ شده با قابلیت بسیار باالی آنالیز مایعات 

 عملکرد بسیار ساده و راحت 

 بدون هیچگونه تشعشعی و بی خطر برای تمامی افراد و بانوان باردار

                   با تکنولوژی بسیار پیشرفته و بهره گیری از سه روش جهت تشخیص 

 رسانائی و هدایت   ترمال           پالسهای با عرض بسیار پهن  مایکروویوانعکاس 

 با حساسیت بسیار باال و تشخیص سریع 
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 PG-2105اسکنر مایعات مدل  دستگاهی عموم مشخصات

+15° C ~ +35° C دستگاه کارکرد حرارت درجه 

12 Kg دستگاه وزن  

460 x 365 x 245   mm طول( –عرض  –دستگاه ) ارتفاع  ابعاد  

  دستگاهی کلی فن مشخصات
ی و سفال –چینی  -آهنی  -شیشه ای  -ظروف پالستیکی انواع قابلیت تشخیص مایعات حاوی 

 .دارد را  آلو مینیومی 

 بدون نیاز به باز کردن درب بطری و یا ظروف 

 محدودیت تشخیص ظروف

 محدودیت های ابعاد ظروف  سانتی متر  6سانتی متر و ظروف غیر فلزی  3با قطر حداقل  در ظروف فلزی 

 محدودیت های میزان مایعات  میلی لیتر باشد.  50مقدار مایع قابل تشخیص نباید کمتر از 

قابل تشخیص شامل : اتمایع   

More than 30 sorts: Gasoline, kerosene, diesel oil , hydrochloric acid , 
sulfuric  acid , nitric acid , sodium hydroxide , potassium hydroxide , 
isopropyl ether , petroleum  ether,  propionaldehyde,  benzene,  
carbon  disulfide,  hexane, isopropanol, nitromethane, diethylamine , 
tris the trihalomethanes , ethylene glycol, xylene  

 و انواع مایعات خورنده و قابل اشتعال 

 انواع مایعات قابل تشخیص 

 میزان حافظه سیستم  USBعدد و انتقال داده ها به کامپیوتر از طریق  5000قابلیت ذخیره داده ها تا 

 آالرم جهت مواد خطرناک  و صدای ممتد صوتی و تصویری  –با آالرم نوری 

 آالرم جهت مواد غیر خطرناک  و نمایشگر نوری سبز و تصویری  صدای کوتاه با 

 زمان شروع بکار  ثانیه  14

 زمان تشخیص مواد  ثانیه  1ثانیه و بطری های دیگر  8فلزی جهت بطری های 

 ولتاژ و فرکانس کارکرد  هرتز 60یا  50ولت و فرکانس  240تا  180با ولتاژ    ACبرق 

 توان مصرفی دستگاه  وات  15
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