Professzionális búvársport kereskedők tapasztalatai
Pressure-Guard mindennapi használatárol.

Én Pressure-Guardot mán 2000 óta használom.
Dokumentálja az ellenőrzések után teljesítményadatokat, ellenörizi a reduktor funkcióját
na meg nagyon fontos a részleges és teljes
audit szolgáltásért. Ez nekem fontos eszköz a
felülvizsgálati ellenőrzésekhez. Egy reduktorse
hagya el a mühelyemet a megfelelő PressureGuard dokumentáció nélkül.

Most még jobb

Pressure-Guard

Pressure-Guard a 3,6 os verzióval, a következő előnyökkel
sokkal jobb lett:
► Választható nyomáscsökkentővel
► USB 2.0 csatlakozóval (plusz a soros port mellé)
► Reduktorok egész 350 bárig
► Energiatakarékos tápegység
► 3 Inflátor csatlakozó gyors kapcsolószerkezettel
► Új, nagy nyomású fecskendező

Hubert Sinzig,
Hubsys - Airtec
bal oldalt: nagynyomású
fecskendező
jobb oldalt:
nyomáscsökkentő

Az évek során több ezer légzőautomatákat
mérünk es ellenőrzünk Pressure-Guardal,
üzemszünet nélkül és eltérés nélkül.
Tom Brocke,
Tauchertechnik Brandenburg
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Pressure-Guard használatban

Reduktor tesztrendszer
nagyobb biztonságért a búvársportban

Új funkciók
Nyomáscsökkentővel és USB kapcsolattal

Pressure-Guard Partner

Soros és
USB-kapcsolat

Pressure-Guard GmbH | Pommernstraße 4 | D-37603 Holzminden
Fon +49 (55 31) 12 83-0 | www.pressure-guard.de

A Pressure-Guard Tesztelö szerkezet

Mi vagyunk Pressure-Guard
InfoTech 1991-ben alapitott mind egy teljes szolgáltatási
partner az informatika területén Holzminden / Németországba.
A 18 fős csapat üzleti területeihez tartozik: tanácsadás,
műszaki fejlesztés és a szolgáltatás ugyan ugy, mind erőteljes
tevékenységek Internet Service Providerként.
Az egész érdeklődésünk vonz területekhez, ahol minden
összejön, ahol dolgok mozgásba indulnak, ahol gyors
reakcióra szükség van, ahol emberek számítógéppekel
tevékenykednek, kommunikálnak és kapcsolatokat
létrehoznak.
Ezen a felületen akarunk lenni és vagyunk.

Minden egy pillantásra: a Pressure-Guard szoftver

► Microsoft Windows® grafikus felhasználói felülettel,
tervezés mérések és vizsgálatok kezelésére
► Nagy-, közepes-, és légúti nyomás folyékony ábrázolása
1000 letapogatás / másodperc
► A dinamikus légzési munka kiszámítható, beszámitva a
fecskendő effektust
► Ellenőrzés a termékspecifikus korlátok iránt
► Ábrás dokumentatiók az egyéni cég logójával, alaprajz
testreszabható
► OEM verzió lehetséges
► Többnyelvű
► Különböző mértékegységek: Bar - PSI
► Támogat chip-kártyát és RFID válaszjeladó olvasót
► Reduktor azonosítás egy individuális kódolt chip-kártyárol
► Nyílt interfész LIMS vagy más számítógépes rendszerekhez
► A mérő adatbázis kompatibilis MS Access el
► Exportálás más formátumban lehetséges (pl. MS Excel)

Műszaki változások fenntartva
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Pressure-Guard lehetővé teszi a légzési
frekvencia szabályozó beállítását
és precíz eredményeket a holttér
minimalizálása miatt.

► Nagyon preciz eredmények, holttér minimalizálása
► un
t
miatt na meg
Video
► termo-stabil, folytonos kalibrációs érzékelők légúti
Demo
nyomásért, középnyomás, a nagy nyomás és a
térfogat
► Variáblis térfogat max. 5250 cm ³ gázkeverék
► Előredefiniált munka mennyiség: 2500cm ³
► Légzés gyakorisága variáblisan szabályozható
► 0-60 ciklus/perc
► Előredefiniált mérési ciklus: 5 ciklus 12 másodperc
► A holttér programozható: 140…2890cm ³
► Alkalmas nyomás kamra mérésére CE 250 szerint
► Gép iniciáló beépített önellenőrzés funkcióval
► Lenti és fenti nyomású vizsgálat, mind szivárgásvizsgálat
► Folyamatos nyomás őrző túlnyomás védelemmel
► P> 50mbar
► Egyszerű kezelése számítógépről, szabályozó elemek
nélkül a szerkezeten
► Csatlakozó sűrített levegő ellátására: DIN és INT
► Lineárisan elhelyezett mesterséges tüdő szervó motor
szabályzóval
► Használható mind asztali vagy álló szerkezet, opcionálisan
számítógép integrált
► TÜV/CE ellenőrzőtt

w w w.pr

Mérje meg nagy-, közép-és légúti nyomást összes gyártók
nyomás szintjét és számitasa ki a Pressure-Guard szoftver
segidcségével a dinamikus légzési munkát, fecskendö
effektusát beleértve. Dokumentációk előállítása ábrákkal
készülnek és ki nyomtathatya a saját idividuális vállalati
logójaval.

A Szoftver
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Önnek mint buvár sportoló, a Pressure-Gard teszt rendszer,
több éves fejlesztési munka után, egy szakmai bevált eszköz.
Megkönnyíti a prezis ellenőrzést légzőautomaták működését.
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A rduktor tesztrendszer

