
WYKRYWA 
  
 

  

 

  
DP-35  
O3 

DP-35 O3 to nowoczesny mały miernik przenośny 
przeznaczonych do wykonywania i pomiarów stężenia 
ozonu używanego do dezynfekcji i dezynsekcji. 

Miernik 
jednogazowy 

WYKRYWA ALARMUJE KONTROLUJE 



 

 
 DEZYNFEKCJA I DEZYNSEKCJA 

DP-35 O3 
  

Ergonomia 
▪ Prosta obsługa za pomocą dwóch 

przycisków 

▪ do 4 substancji jednocześnie na ekranie 

▪ nowoczesne złącze USB-C 

Pomiary 

▪ pomiar dyfuzyjny 

▪ pomiar wymuszony aplikatorem 

z pompką ręczną (opcjonalnie) 

Sygnalizacja 

▪ alarm akustyczny 

▪ alarm tekstowy wyświetlacza 

▪ alarm wizualny podświetlaniem RGB 

▪ alarm świetlny boczny LED RGB 

▪ alarm wibracyjny 

Budowa 
▪ lekka aluminiowa obudowa 

▪ odporna na pracę w trudnych warunkach 

▪ klips do pasa lub kieszeni 

▪ zawieszka-smycz (opcjonalnie) 

Funkcje 
▪ dwa progi alarmowe dla każdej substancji 

▪ prezentacja jednostek pomiaru 

▪ obliczanie narażenia chwilowego dla 

średniej 15min. (NDSCh/STEL) 

▪ obliczanie narażenia dla 8h średniej 

ważonej (NDS/TWA) 

▪ szybkie ładowanie w 5h 

▪ długi czas pracy ponad 20h 

Opcje 
▪ torba lub walizka transportowa 

▪ ładowarka samochodowa 

▪ pamięć flash na wyniki i wystąpienia zagrożeń 

Parametry 
techniczne - przykładowe 
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Inne produkty NANOSENS 

▪ Detektory osobiste 

▪ Mierniki tlenu 

▪ Mierniki wielogazowe 

▪ Mierniki gazów toksycznych i 

eksplozywnych 

▪ Systemy kontroli substancji 

gazowych 

▪ Analizatory biogazu 

▪ Analizatory atmosfer  

Spełniają wymagania 
norm zharmonizowanych z dyrektywą UE 
EMC 2004/108/WE i 94/9/EC ATEX 
z późniejszymi zmianami  
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WYŚWIETLACZ 
graficzny z  

podświetlaniem RGB 

WIZUALIZACJA 
równoczesna prezentacja 

wszystkich wyników 

ZASILANIE akumulatory litowo-jonowe, 
wielokrotnego ładowania 

CZAS PEŁNEGO 
ŁADOWANIA do 5 h 

CZAS PRACY CIĄGŁEJ > 20h  

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII wizualny 
akustyczny - rozładowanie 

MINIMALNY CZAS REAKCJI  15 s 

OTOCZENIE 
PRACY 

WILGOTNOŚĆ 

TEMPERATURA 

CIŚNIENIE 

5% – 95% RH 

-20°C - + 50°C 

800 mbar – 1150 mbar 

OBUDOWA 

czarna, aluminium 
klasa szczelności IP65/DIN EN 

60529 

WYMIARY 60 x 110 x 35 mm 

WAGA 
< 300 g w zależności od wersji i 

konfiguracji 

 
Gniazdo USB-C do ładowania Klips na pasek w standardzie 

Boczny sygnalizator alarmowy RGB Graficzny wyświetlacz 
podświetlaniem RGB 
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