
 مشخصات دستگاه
  شماره سند : تهویه صنعتی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

   ریآنمومتر هات وا نام دستگاه :

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت :  کشور سازنده : Tes-1341 مدل :

  دستگاه :محل  آماده به کار وضعیت دستگاه :

  تجهیزات جانبی :
 بله پرتابل :                                                                           قابلیت اتصال به کامپیوتر : 

  دقت اندازه گیری :                      m/s,ft/min,knots,km/hr,mph واحد اندازه گیری :

 Wet،نقطه ترDEWشبنم  ،نقطه یرطوبت نسب یریانداره گ -  (CFM,CMMسرعت باد و حجم هوا) یریاندازه گ کاربرد :

 

 خالصه عملکرد دستگاه :

هوا, نقطه   ی، دما و رطوبت نسنب  یحجم یسنرعت ، دب یری جهت اندازه گ یبادسننج  tes-1341مدل   ریسنن  ها  وا یدب

 یداراTES-1341باشنندب بادسننن  حرارتی مدل  یم WET BULB  FUNCTIONیو نقطه ترDEW POINTشننبنم

 باشدب یمورد م 20000ثبت داده ها تا   وتروی اتصال به کامپ  تی قابل

ب سننسنور ردی دسنتااه، انجا  می گ یاز طریق انتقال گرما بین محی  و سننسنور مقاومت   ریگیری  توسن   بادسنن  ها  وا اندازه

متر باز شنده و به نقا  اار  از دسنتر   در مزازو و  2باشند که تا طول  یآنتن مانند م لهی م کیشنامل دسنته و  ریها  وا

-tes ریشنودب صنهحه دیجیتا ی ها  وا یم تیهوا هدا ی،دما وفلو اویسنرعت جر یری جهت اندازه گ هیتهو یها سنتمی سن 

 و دما را دارا  می باشدب یهمزماو  سرعت, دب ش ینما تی قابل  1341



 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی  نام واحد :

 کار

  شماره سند : تهویه صنعتی نام آزمایشگاه :

   ریآنمومتر هات وا نام دستگاه :

  تعداد دستگاه : سال ساخت : یواوتا کشور سازنده : YK-2004AH مدل :

  دستگاه :محل  آماده به کار وضعیت دستگاه :

  تجهیزات جانبی :
 بله پرتابل :                                                                         بله قابلیت اتصال به کامپیوتر : 

  دقت اندازه گیری :                           m/s , ft/min , mile/h , km/h  واحد اندازه گیری : 

 هوا ی(، دماCMM ،CFMسرعت هوا)باد(، فلو هوا ) یری اندازه گ کاربرد :
 

 ملکرد دستگاه :خالصه ع

سنننرعنت هوا)بناد(، فلو هوا   یری انندازه گ ی، براLUTRON YK-2004AH وتروو مندل  ریسنننرعنت سنننن  بناد هنا  وا

(CMM ،CFMدمنا ،)0ب20~2ب0سنننرعنت در محندوده  یری هوا، انندازه گ ی m/s  50~0دمنا در محندوده  یری انندازه گ 

محصننول   LUTRON YK-2004AH وتروو مدل   ریگراد قابل اسننتهاده اسننتب سننرعت سننن  باد ها  وا یدرجه سننانت 

داردب  زی را ن CMM ،CFM ، بهین متر بر ثنان 0ب20تنا  2ب0در محندوده فلو هوا  یری انندازه گ تین قنابل واوی وتروو تنا یکمپنان

 بدهدی را نشاو م ییکم هوا دقت باال یسرعت ها یری دستااه در اندازه گ ن یموارد ا ن یعالوه بر ا

 :  LUTRON YK-2004AH وتروو مدل  ریسرعت سن  باد ها  وا یمشزصا  فن 

 هوا ی(، دماCMM ،CFMسرعت هوا)باد(، فلو هوا ) یری گ اندازه

 YK-2004AH: مدل

  m/s 0ب20~2ب0سرعت :  یری گ اندازه

 C 50~0دما :  یری گ اندازه

 m/s , ft/min , mile/h , km/h:  سرعت

 سرعت کم هوا یری اندازه گ یدقت باال برا ر،ینمومتر ها  واآ

 آساوب یری و پروب جداگانه، بکارگ تلسکوپ



 ریمقاد HOLDحداقل،  حداکثر،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی  نام واحد :

 کار

  شماره سند : تهویه صنعتی نام آزمایشگاه :

  یبادسنج پره ا نام دستگاه :

  تعداد دستگاه : سال ساخت :  کشور سازنده : AVM-05 مدل :

  دستگاه :محل  آماده به کار وضعیت دستگاه :

  تجهیزات جانبی :
 بله پرتابل :                         قابلیت اتصال به کامپیوتر : 

  دقت اندازه گیری :                             واحد اندازه گیری : 

 دماباد - (CFM,CMMفلو باد ) یری اندازه گ کاربرد :
 

 ملکرد دستگاه :خالصه ع

  cfmبر حسن   یعبور یباد ،درجه حرار  وحجم هوا اویسنرعت جر یری جهت اندازه گ avm-05سنن  باد مدل  یبد

 شود ب یاستهاده م cmmو 

 یفلو یری پره قرار گرفته اسننت بجهت اندازه گ درمرکزحسننا  بوده که ترموکوبل  یبادسننن  از نو   پروانه ا سنننسننور

سن   CFMگرددب  یمعرف  سن یبه دب  Areaشود و توس  دکمه  یری سنط  مقط  کانال با متر اندازه گ یسنت یهوا با اویجر

 کندب یری را اندازه گ قهی فو  مکع  بر دق 999900تواند تا  یم AVM-05مدل 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی  نام واحد :

 کار

  شماره سند : تهویه صنعتی نام آزمایشگاه :

 مانومتر  نام دستگاه :

  تعداد دستگاه : سال ساخت :  کشور سازنده : PM-9107 مدل :

  دستگاه :محل  آماده به کار وضعیت دستگاه :

  تجهیزات جانبی :
 بله پرتابل :                         قابلیت اتصال به کامپیوتر : 

  دقت اندازه گیری :                             واحد اندازه گیری : 

 وهیمتر ج یلی (/مKg/cm2متر مرب  ) یبر سانت  لوگر ی ( /کpsiمرب  ) نچی( / پوند بر اmbarبار ) یلی ) م کاربرد :

(mmHgا / )وهیج نچی (inchHg( متر آب / )meterH2Oا / )نچی ( آبinchH2O اتمسهر / )

(Atmosphere) ) 
 

 ملکرد دستگاه :خالصه ع

 ایبار  یلی م  7000 یری رن  اندازه گ ممیبا ماکز یاسنت با دو ورود یتهاضنل ی وتروو فشنارسننج PM-9107مانومتر مدل  

 بردی گ یمورد استهاده قرار م اری بس یپزشک زا ی ،کاراانه ها و تجه شااههایدر صنعت، آزما زی تجه ن یباشدب ا یبار م 7

  نیتع یکه برا یباشند، به گونه ا یفشنار م تی کم ،یصننعت  یدر واحد ها یری مورد اندازه گ یها تی کم ن یجمله مهمتر از

  جهی و در نت  سنننتمی فشنننار سننن  رد،ی گ یکه همواره مورد پرسنننش قرار م ییها تمیاز آ یکیمعموال  قی ابزار دق زا ی نو  تجه

 باشدب یمل آو مفشار قابل تح ن یشتری ب

را   سنتمی مربو  بتوانند فشنار سن  یو اسنتاندارد ها یطی مح  یتا با توجه به شنرا می هسنت  یزاتی تجه ازمندی جهت همواره ن ن یا از

 …کنند یاعال  کنند و با توجه به آو عمل م

 ( ممیو ماکز می ن ی باشد )حافظه م یم یحافظه داال یدستااه دارا ن ی همچن 

 مشخصات فنی دستگاه :

 بار 7 ایبار  یلی م 7000رن   ممیماکز ،یدوگانه و تهاضل یورود

 شده استب هی تعب  زی در بدنه تجه سنسور

 جهت اتصال به  و ه یرونی زائده ب یدارا



متر مرب   یبر سنننانت  لوگر ی ( /کpsiمرب  ) نچی( / پونند بر اmbarبنار ) یلی : ) م یری نو  واحند انندازه گ 8 ش ینمنا تین قنابل

(Kg/cm2م/) وهی متر ج یلی (mmHgا / )وهی ج نچی (inchHg( متر آب / )meterH2Oا / )نچی ( آبinchH2O / )

 ( (Atmosphere)اتمسهر 

 یطول عمر باتر ش یافزا یااموش شدو اوکار برا تی قابل

 در صور   زو  قی دق ووی براسی کا  یقابل استهاده برا gainدکمه  یدارا

 کند یم ن ی آو حداکثر دقت ممکن را تضم یپروسسور کروی م مدار

 شارینما یدکمه ناهدارنده و ثابت کننده مقدار اوانده شده رو یدارا

 

 : لوترون PM-9107روش کار با مانومتر مدل 

مورد نظر را انتزاب   یری واحد اندازه گ unitسپس با استهاده ار دکمه  دیی روشن نما Powerتدا دسنتااه را توسن  دکمه 

 بدیی نما

 یدو ورود یدسننتااه دارا دیی مربوطه را وصننل نما یدهد و پراب ها ش یتا عدد صننهر را نما دی را فشننار ده Zero دکمه

P1,P2 باشدب یااتالف فشار م یری اندازه گ یبرا 

 شودب یداده م ش ینما یباشد عدد منه  P1از  شتری ب P2باشد و اگر  یباشد عدد مثبت م P2از  شتری ب P1فشار  اگر

Data Hold: با فشار دادو دکمه  یری در طول اندازه گHold بدیاعداد نشاو داده را ثابت ناه دار دی توان یم 



 

Data Recorder: دکمه Max/Min  را زده دستااه کلمهREC دهدب یرا نشاو م 

دکمه   ن یباز هم با فشار دادو ا ن ی دهد ، همچن  یرا نشاو م یری اندازه گ زاوی م ن یشتری ب  دی را بزن Max/Minمرتبه دکمه  دو

 دهدب یرا نشاو م یری اندازه گ زاوی م ن یکمتر

 

 بدیشو یمنو اار  م ن یاز ا دیناه دار هی ثان 2را  Max/Minدکمه  اگر

 حافظه است ب یدارا دستااه

 براوردار استب USBکابل  ایو  RS-232توس  کابل  PCو اتصال به  ممیو ماکز می ن ی حافظه م از


