
UNDERSTANDING, ACCELERATED

Otomatik Filtre Test Cihazı Model 8130A, partikül solunum cihazı filtrelerini, 
tek kullanımlık filtreli yüz maskelerini ve çok çeşitli filtre ortamlarını test 
etmek için en iyi çözüm olmaya devam etmektedir. Dünyanın en çok 
kullanılan filtre test cihazı olan TSI’nın yerleşik modeli 8130’unu temel alan 
model 8130A, içerisindeki yeni temizlenebilir fotometreler sayesinde artık 
daha düşük kullanım maliyetiyle daha yüksek hassasiyet ve çözünürlük 
sunuyor. 8130A ile şu standartlara uyumlu testler yapabilirsiniz:

• ISO 16900-3, EN 143, EN 149
• US 42 CFR 84, GB2626, JMOL
• ISO 23328-1 (ve daha fazlası)
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Teknik Özellikler:

� Cihaz ile solunum filtreleri, tek kullanımlık solunum filtreleri, HEPE, ULPA ve diğer filtre medyalarının filtre verimlilik testleri ve solunum 
direnci testleri tam otomatik olarak yapılabilmektedir.

� Farklı filtreleri test edebilmek için çeşitli filtre tutucu adaptörler opsiyonel olarak sağlanabilmektedir.

� Cihaz filtre verimliliğini 99.9999%’a kadar (aerosol geçirgenliğini 0.0001%’e kadar) ölçmektedir.
� Ölçüm sonunda geçirgenlik/filtre verimliliği ve filtre direnç değerleri cihaz ekranda görüntülenir, istenirse yazıcıya ya da seri port 

üzerinden bağlanmış bir bilgisayara bu bilgiler gönderilebilir.

� Gerekli kabul kriterleri girilmişse, ölçüm sonucu Geçti/Kaldı olarak ekranda görülebilir ya da harici PLC sistemine bu bilgi iletilebilir.

� Cihaz ile yükleme testi yapabilmektedir.

� Cihaz hem yağ ve hem de tuz aerosol jeneratörleri ile çalışabilmektedir.

� Cihazda aerosol partiküllerin elektrik yükünü azaltmak için nötralizör kullanılır.

� Cihaz iki adet lazer fotometreye sahiptir. Bu sayede filtre öncesi ve filtre sonrasındaki partikülleri aynı anda ölçer.
� Cihazın fotometreleri kullanıcı tarafından yerinde sökülerek temizlenebilir ve bakımı yapılabilir şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, 

fotometrelerin bakım için üreticiye gönderim maliyetlerinin önüne geçilerek toplam kullanım maliyeti düşürülmüştür.

� Hava akış hızı kullanıcı tarafından 10 LPM ve 110 LPM aralığında ayarlanabilmektedir.
� Cihaz renkli dokunmatik ekranlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olup bu arayüz ile aerosol tipi, akış hızı, ölçüm süresi ve benzeri test 

parametreleri kolayca ayarlanabilir ve rutin ölçümler için standart ölçüm protokolü olarak kaydedilebilir.

� Kullanıcı arayüzü cihaz hakkında geri bildirimler verebilir ve gerekli tanılara dair bilgi aktarabilir.

� Cihaz bağımsız çalışabileceği gibi, opsiyonel harici kontrol ünitesi kullanılarak PLC tarafından da kontrol edilebilir.
� Cihaz seçilen aerosol jeneratör ve parçalara bağlı olarak EN 143:2007, ISO 16900-3, US 42CFRpart84, GB 2626 ve JMOL standartlarına 

uygun çalışabilir.

� Bu model ve aynı seriye ait önceki model cihazlar dünya genelinde önemli sertifikasyon kurumlarınca uzun yıllardır kullanılmaktadır.

� Cihaz üreticinin uzaktan erişim ile arıza tespitine olanak tanıyacak uzaktan erişim özelliğine sahiptir.




