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Nieinwazyjny analizator tlenu OXYSPOT 
punkt pracuje w oparciu o innowacyjną 
optyczną metodę pomiarową określając 
stężenie tlenu w zakresie opakowań  
przezroczystych jak i półprzezroczystych.

Stężenie tlenu jest bezpośrednio i precyzyjnie 
wyświetlane na wyświetlaczu Twojego  
komputera PC lub tabletu. 

Pomiar jest powtarzalny bez niszczenia  
szczelności opakowania. Analizator OXYSPOT 
punkt idealnie nadaje się do pomiarów  
długoterminowych np. do kontroli mieszanin 
gazowych MAP wewnątrz opakowań. 

Urządzenie posiada układ kompensacji tempe-
ratury.

Zalety
 ● nieniszcząca technika pomiaru

 ● pomiar w przestrzeni nad zawartością opakowania

 ● wielokrotne pomiary tego samego opakowania

 ● idealny do pomiarów długoterminowych

 ● szybki pomiar 

 ● brak zakłóceń pochodzących od innych gazów

 ● jednorazowa kalibracja

 ● mały i lekki

 ● kontrola poprzez tablet lub PC 

 ● idealny dla działu jakości i rozwoju 

Komplet wyposażenia w poręcznej walizce

 ● stojak ze stali nierdzewnej

 ● kabel USB

 ● pamięć USB z instrukcją obsługi i oprogramowaniem 
Windows i Android 

 ● aplikator do naklejania punktów pomiarowych (punkty) 

 ● 100 punktów pomiarowych (naklejki) 

 ●  wymiary walizki (WysxSzerxGł): ok. 325x385x115 mm

Dane techniczne można znaleźć na ostatniej stronie

ANALIZATOR GAZU OXYSPOT punkt 
do nieinwazyjnych pomiarów O2

Nasza seria modeli OXYSPOT:

OXYSPOT punkt - do pomiarów  
długoterminowych

OXYSPOT igła -  do blistrów, itp.
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Komplet wyposażenia w poręcznej walizce

 ● kabel USB

 ● kabel światłowodowy z igłą

 ● pamięć USB z instrukcją obsługi i oprogramowaniem 
Windows i Android 

 ● 100 samoprzylepne podkładki uszczelniające 

 ● wymiary walizki (WysxSzerxGł): ok. 325x385x115 mm

Dane techniczne można znaleźć na ostatniej stronie

ANALIZATOR GAZU OXYSPOT igła 
do opakowań z małą ilością gazu

Analizator tlenu OXYSPOT igła pracuje w oparciu o innowacyjną, 
optyczną metodę pomiarową. Sensor optyczny jest zamontowany 
bezpośrednio w igle pomiarowej. Dzięki temu stężenie tlenu może 
być również mierzone nawet w najmniejszych opakowaniach. 

Idealnie nadaje się do blistrów, fiolek, kapsułek z kawą oraz  
opakowań próżniowych. 

Pomiar wyrywkowy poprzez igłę bez poboru gazu. 

Stężenie tlenu jest wyświetlane bezpośrednio i precyzyjnie na  
wyświetlaczu Twojego komputera PC lub tabletu.

Zalety
 ● pomiar w przestrzeni nad zawartością  
opakowania nawet przy małej ilości 
gazu

 ● szybki pomiar

 ● brak zakłóceń pochodzących od 
innych gazów

 ● jednorazowa kalibracja

 ● mały i lekki

 ● kontrola poprzez tablet lub PC 

 ● idealny w zarządzaniu jakością

Nasza seria modeli OXYSPOT:

OXYSPOT punkt - do pomiarów  
długoterminowych

OXYSPOT igła -  do blistrów, itp.
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Typ 

OXYSPOT punkt 

OXYSPOT igła

nieniszcząca analiza wyrywkowa

pomiar wyrywkowy w najmniejszych opakowaniach

Gazy O2 w mieszaninach gazowych

Zasada pomiaru optyczna

OXYSPOT dot 
Zakres pomiarowy 
Tolerancja

 
0 – 25% w mieszaninach gazowych z krokiem 0,01% 
0 –   5% O2 +/-0,05% abs. 
5 – 25% O2 +/-0,5% abs.

OXYSPOT needle 
Zakres pomiarowy 
Tolerancja

 
0 – 25% w mieszaninach gazowych z krokiem 0,01% 
0 –   5% O2 +/-0,05% abs. 
5 – 25% O2 +/-0,5% abs.

t90 ≤ 15 sec.

Kompensowany  
zakres temperatury

 
0 – 40 °C

Dziennik danych w zależności od nośnika

Komunikacja port USB 

Oprogramowanie OXYSPOT

Wymagania systemowe WINDOWS® 7 lub wyższej

Języki Angielski 

Wyświetlacz Tablet, notebook lub PC

Obudowa Anodowane aluminium, IP 54 (bez przyłącza)

Waga ok. 550 g (bez akcesoriów)

Wymiary (WysxSzerxGł) 
OXYSPOT punkt 
OXYSPOT igła 
Średnica lancy

 
ok. 185 x 80 x 35 mm (z gniazdem) 
ok. Ø 0,2 - 0,4 mm, długość 2 m 
ok. Ø 10 mm

Zasilanie USB

Normy / przepisy zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 
znakowanie CE zgodnie z: 
- dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE 
Nadaje się do stosowania z gazami stosowanymi w przemyśle spożywczym 
- rozporządzenie 1935/2004/WE

ANALIZATOR GAZU OXYSPOT  
do O2


