AMI Inspector
Qualidade assegurada em Analisadores Online
em aplicações de Água Pura e Ultrapura
 Indústria Semicondutores
 Usinas de energia
 Indústria Farmacêutica
• Instrumento portátil online
• Serviço de recertificação opcional
• Estruturas de menu amigáveis
ao usuário
• Alta precisão
• Célula de fluxo com conexão
hermética
• Equipado com interface USB
para registro de dados
• Bateria recarregável para
operação independente até 24
horas
• Mala de transporte robusta
• Disponível certificado do
instrumento para controle de
qualidade.
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AMI INSPECTOR Oxygen
• Faixa: 0,01 ppb a 20 ppm
• Calibragem de ar rápida orientada
por menus, passo a passo
• Compensação automática de
temperatura e pressão de ar
• Sensor tipo Clark de 3 eletrodos,
com função de auto verificação
• Curto tempo de corrida

AMI INSPECTOR Hydrogen
• Faixa: 0,1 a 800 ppb
• Para aplicação em água de
alimentação e vapor
• Compensação automática da temperatura
da amostra e da pressão atmosférica
• Regeneração automática do sensor

AMI INSPECTOR pH
• Faixa: pH 1 a pH 12
• Para aplicações de água ultrapura
• Curvas de compensação de temperatura
selecionáveis
• Sem necessidade de desmontagem de
sensor para a calibração
• Eletrodos de referência e de medição
combinados, com eletrólito líquido

AMI INSPECTOR Pharmacon
• Faixa: 0,055 a 1.000 μS / cm
• Para WFI, PW e HPW
• Modo de operação USP
• Trilha de Auditoria disponível
• Amostra de temperatura até 95 ° C

AMI INSPECTOR Resistivity
• Faixa: 0,01 a 18,18 MΩ-cm
• Para aplicações de água ultrapura
• Curvas selecionáveis de
compensação de temperatura
• Amostra de temperatura até 95 ° C

AMI INSPECTOR Conductivity
• Faixa: 0,055 a 1.000 μS / cm
• Para aplicação de água de alta pureza
• Curvas de compensação de temperatura
selecionáveis e exclusivas para todos os
agentes alcalinizantes comuns
• Comprimentos de cabo (0,3 e 2 m) são
disponíveis
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