
Φορητή Συσκευή Ανάλυσης Αερίων

AtmoCheck®  DOUBLE
για έλεγχο επιπέδων υπολειμματικού οξυγόνου και 
διοξειδίου άνθρακα σε συσκευασία τροποποιημένης 
ατμόσφαιρας
Το AtmoCheck® DOUBLE είναι μία πρακτική αναλυτική συσκευή με 
λειτουργία μπαταρίας για μέτρηση υπολειμματικού οξυγόνου και 
διοξειδίου άνθρακα σε δείγματα τροφίμων συσκευασμένων σε 
ατμόσφαιρα αερίων (MAP).
Ο ιδανικός φορητός αναλυτής για γρήγορο, ακριβή  έλεγχο στην 
παραγωγή, την αποθήκη ή το εργαστήριο. 

Το AtmoCheck® DOUBLE διακρίνεται για την ευκολία χειρισμού, τους 
μικρούς χρόνους μέτρησης και τον μικρό απαιτούμενο όγκο δείγματος. 
Ο ενσωματωμένος καταγραφέας δεδομένων υποστηρίζει την 
ιχνηλασιμότητα και παρέχει πλήρη τεκμηρίωση (HACCP/IFS/ISO).

Το λογισμικό του AtmoCheck® DOUBLE  επιτρέπει γρήγορη, 
απροβλημάτιστη συνδεσιμότητα και είναι εύκολο στη χρήση. Επιτρέπει 
εύκολη μετατροπή των δεδομένων μέτρησης σε ηλεκτρονικά αρχεία 
υπολογιστή.

Το AtmoCheck® DOUBLE και τα 
συνοδευτικά αξεσουάρ 
περιλαμβάνονται σε μία 
ελκυστική ανθεκτική θήκη για 
ασφαλή μεταφορά, έτοιμα για 
χρήση. 

Αξεσουάρ και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά εν συντομία

Απλός χειρισμός "με το ένα χέρι"
Εύκολη μεταφορά και ανάλυση δεδομένων μέτρησης
Προειδοποιητικές ανδείξεις και καταγραφικό προδιαμορφωμένα 
για κάθε είδους ποιοτικό έλεγχο 

Μνήμη αποθήκευσης των 1000 τελευταίων μετρήσεων 

Επεξεργασία δεδομένων με Excel

USB θύρα για εύκολη μεταφορά δεδομένων και επαναφόρτιση
Στιβαρή κατασκευή, απλός καθαρισμός και μεγάλοι χρόνοι μεταξύ 
των service

Εργονομική σχεδίαση και ασφαλής χειρισμός
Εύκολες ρυθμίσεις με χρήση του λογισμικού καταγραφής
Ενδείξεις O2, CO2  (N2 προαιρετικά)

Απαιτεί χαμηλό όγκο δείγματος αερίου για μέτρηση  
Ασύρματο και φορητό, λειτουργεί με μπαταρία
Μεγάλη, ευκρινής φωτεινή οθόνη

Το AtmoCheck® αποτελεί σήμα κατατεθέν της HiTec Systems Ltd.
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Αξεσουάρ και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Στοιχεία μέτρησης O2 ηλεκτροχημικό κελί*/ CO2 NDRI αισθητήρας** Θερμοκρασία χρήσης Αερίου ή/και περιέκτη 5-40°C

Εύρος μέτρησης Οθόνη Οπίσθιου φωτισμού
Χρόνος μέτρησης Προστασία λειτουργίας Αυτόματο σβήσιμο αν δεν χρησιμοποιηθεί για 2 λεπτά
Βαθμονόμηση Περίβλημα Ανθεκτικό σε κραδασμούς πλαστικό
Μέτρηση Βάρος Περ. 425 g (χωρίς τα αξεσουάρ)

Μνήμη Διαστάσεις (ΜxΠxΒ) 220 x 106 x 38 mm (χωρίς τη βελόνα)

Διεπαφή Τροφοδοσία Ενσωματωμένη επαναφορτ. μπαταρία (και φορτιστής)

Λογισμικό

0-100% σε βήματα 0.1% 

Περ. 10 sec.

Απλή 2-σημείων
Αυτόματη μέσω βελόνας με εσωτ. αντλία ρόφησης
Κυκλική αποθήκευσης 1000 μετρήσεων
USB θύρα
AtmoCheck® λογισμικό καταγραφής δεδομένων*** Φόρτιση 110-240V 50/60Hz σε 5V DC

Διαπιστεύσεις και πρότυπα κατασκευής
- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015 - CE σήμανση

AtmoCheck®DOUBLE σε εύχρηστη θήκη που περιλαμβάνει πλήρες σετ  αξεσουάρ

AtmoCheck® DOUBLE 
εντός θήκης:
βάρος περ. 1.5 kg 
μικτό

Εγχειρίδιο χρήσης 
AtmoCheck® DOUBLE ως 
PDF στο συνοδευτικό 
USB stick.

Ο φορτιστής AtmoCheck® DOUBLE της 
ενσωματωμένης μπαταρίας. Με προσαρμογείς 
για τις περισσότερες χώρες εντός και εκτός ΕΕ. 

2 φίλτρα εισροήςΒελόνα αναρρόφησης σε 
προστατευτική θήκη

*** Απαιτούνται MS Windows για χρήση του λογισμικού καταγραφής δεδομένων AtmoCheck  

40 αυτοκόλλητα
διαφράγματα

Καλώδιο USB 2.0 
Μήκους περ. 1 m 

Σωλήνας 
αναρρόφησηςΆνω πλευρά συσκευής: USB Θύρα και τροφοδοσία

Κάτω πλευρά συσκευής: σύνδεση αναρρόφησης

AtmoCheck® DOUBLE λογισμικό καταγραφής δεδομένων για ταχεία, 
απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Εύκολη εγκατάσταση από το 
συνοδευτικό USB stick.

* εκτιμώμενος χρόνος ζωής αισθητήρα O2 στον αέρα μέγ. 18 μήνες

**  εκτιμώμενος χρόνος ζωής αισθητήραCO2 ελάχ. 5 έτη αναλόγως συνθηκών

www.atmocheck.com
www.atmomix.com
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