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Các đặc điểm chính:
• Hiển thị đồ thị mức độ bụi theo thời gian thực

• Giao diện đơn giản với người s ử dụng

• Dải đo được mở rộng : 0.001mg/m3 đến 250g/m3 ( tự động
chọn dải đo)

• Độc đáo với đầu lấy mẫu có thể tháo rời

• Thiết kế chịu va đập khi đo ở các môi trường khắc nghiệt

• Sử dụng giao tiếp đa ngôn ngữ

• Lấy mẫu bụi tổng, bụi hô hấp,bụi PM2.5 hoặc PM10 với
bộ chuyển đổi tùy chọn

• Độc đáo với tấm chuẩn chèn khi đo ở ngoài hiện trường

• Thiết kế môi trường an toàn cho ứng dụng giám sát môi
trường xung quanh

Lý tưởng để sử dụng trong các ngành công nghiệp:
Khai thác mỏ lộ thiên •  Xây dựng & Phá dỡ • Sản xuất dược 
phẩm • Chế biến hóa chất • Tư vấn Sức khỏe & An toàn môi 
trường • Ứng dụng các lĩnh vực công cộng (như Bảo hộ và Các 
dịch vụ chung)

Máy đo bụi 
CEL-712 
Microdust Pro

Microdust Pro là thiết bị cầm tay phát hiện 
thời gian thực của bụi trong không khí, 
khói và các hạt sol khí, chịu được va chạm 
và có khả năng ghi chép dữ liệu.

Màn hình hiển thị màu và đồ thị, cho phép người sử dụng ngay 
lập tức xem mức độ và xu hướng bụi. Lý tưởng cho hướng khảo 
sát làm việc ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm.

Thiết bị được sử dụng dễ dàng, nhanh chóng, bổ sung thêm dữ 
liệu định tính cho người sử dụng, mà chỉ một mình phương 
pháp phân tích trọng lượng mẫu không khí không thể làm 
được.  Thiết bị cực kỳ linh hoạt này cũng có thể được sử dụng 
với một loạt các phụ kiện cho các ứng dụng lấy mẫu tĩnh và lựa 
chọn kích thước bụi, bụi hô hấp . 

CEL-712 Microdust Pro là thiết bị có dải đo cao nhất trong bất 
kỳ thiết bị đo bụi nghề nghiệp hiện hành trên thị trường. Có thể 
thực hiện lên đến 500 phép đo và được lưu trữ với bộ nhớ lớn. 
Dữ liệu có thể được tải về Phần mềm quản lý dữ liệu Casella, để 
lưu trữ và phân tích khi cần thiết. Báo cáo có thể dễ dàng được 
tạo thành nhờ vị trí hoặc người sử dụng có thể dùng chức năng 
Report Wizard.

Các ứng dụng phổ biến 

• Đánh giá  độc hại của bụi và các hạt sol khí

• Giám sát mức độ bụi tại nơi làm việc
• Đánh giá môi trường công nghiệp
• Kiểm tra hiệu quả của hệ thống lọc khí
• Đánh giá bụi môi trường
• Giám sát môi trường xung quanh công trình

xây dựng và phá dỡ



Máy CEL-712 Microdust Pro có thể được sử dụng để kiểm tra tại chỗ hay quan trắc hiện trường 
với lợi thế có thể lập tức phát hiện nơi có lượng bụi quá cao. CEL-712 Microdust Pro rất dễ sử 
dụng với một giao diện đơn giản. Người sử dụng có thể bắt đầu đo chỉ trong vài giây sau khi mở 
thiết bị.

Bộ lọc hiệu chuẩn được sử dụng ngoài hiện trường, cung cấp kiểm tra tại chỗ tuyến tính của thiết 
bị. Tính năng này là độc nhất khi không có thiết bị nào khác trên thị trường có khả năng này. Các 
màn hình được mã hóa màu để dễ dàng điều hướng, khi phép đo bắt đầu chúng sẽ chuyển sang 
màu xanh lá (như hình bên dưới)  hoặc đỏ khi dừng lại. Khi tiến hành một phép đo, mức bụi tức 
thời theo thời gian thực và trung bình được hiển thị và sau đó lưu trữ vào bộ nhớ để đánh giá lại.

Thiết bị được hiệu chuẩn ở nhà máy, sử dụng phương pháp có 
thể truy nguyên về các kỹ thuật lấy mẫu đẳng động lực và được 
thực hiện trong một ống thông gió chế tạo riêng theo tiêu chuẩn 
ISO 12.103-1 A2 Fine test dust ( tương đương bụi trên đường phố 
Arizona)  . Mỗi đầu lấy mẫu cũng được cung cấp cùng một tấm 
chèn chuẩn riêng.  Tấm chèn chuẩn này sẽ tạo ra hiệu ứng tán xạ 
quang học trong buồng lấy mẫu của đầu dò. Số chuẩn cố định 
này có thể được sử dụng để xác nhận điểm hiệu chuẩn xuất 
xưởng ban đầu,  mặc dù vậy sự hiệu chuẩn l ại hàng năm vẫn 
được khuyến khích.

Với CEL-712 Microdust Pro đã được hiệu chuẩn tại nhà 
máy, bằng cách sử dụng một bơm lấy mẫu khí TUFF tùy 
chọn và adaptor trọng lượng, có thể thu được các thiết lập 
loại bụi do người sử dụng đặt ra. Điều này có nghĩa rằng 
người dùng có thể tính toán hệ số hiệu chỉnh cho một kiểu 
bụi thực tế đang được đo và đảm bảo tối đa độ chính xác 
cho các ứng dụng riêng biệt của họ.

Hiển thị đồ thị thời gian thực
Bước 1: Bật  máy  CEL-712 Bước 2: Hiệu chuẩn 

trong 1 lần ấn phím
Bước 3: Ấn phím Play 

để bắt đầu đo

Chuẩn ngoài hiện trường 

Đo bụi dễ dàng và nhanh chóng

Bộ phận hiệu chuẩn trên hiện trường Màn hình thiết lập đơn
Hiệu chuẩn trọng lượng bụi 

để hiệu chuẩn cụ thể từng bụi 

Giao diện đa ngôn ngữ
Thực hiện phép đo với 3 bước đơn giản:



Máy CEL-712 Microdust Pro đi kèm với một số phụ kiện có sẵn. Bộ 
điều hợp chọn lọc kích cỡ có thể được sử dụng kết hợp với bơm lấy 
mẫu khí và các tấm lọc PUF, sao cho có thể thực hiện phép đo thời 
gian thực của loại bụi có kích cỡ cần đo. Nếu chỉ cần hiệu chuẩn trọng 
lượng, vậy có thể sử dụng bộ điều hợp trọng lượng cùng một bơm lấy 
mẫu khí

Valy theo dõi bụi Dust Detective chuyển đổi Microdust Pro thành một 
thiết bị giám sát bụi môi trường ngắn hạn. Trong valy bao gồm 
Microdust Pro và một bơm lấy mẫu khí TUFF (mua riêng), nhờ vậy có 
thể cung cấp liên tục các phép đo thời gian thực và bụi trọng lượng. 
Các tấm lọc PUF có thể được sử dụng cùng với valy Dust Detective để 
xác định kích cỡ của bụi PM10, bụi hô hấp hoặc bụi PM2.5.

Máy CEL-712 Microdust Pro có thể được tải về Phần mềm Casella, bằng cáp USB đi 
kèm. Sau khi tải về, lịch sử thời gian của mức độ bụi có thể được hiển thị và phân tích 
khi cần thiết, vì vậy có thể nhìn thấy thời gian và phạm vi của các sự kiện lấy mẫu bụi 
cụ thể.

Các phép đo có thể được lưu trữ theo người hoặc khu vực mà chúng được thực hiện. 
Có thể lựa chọn xuất báo cáo hiển thị dữ liệu cho người và địa điểm theo yêu cầu.

Valy theo dõi bụi Dust Detective

Bộ điều hợp chọn kích cỡ Bộ điều hợp trọng lượng

Phần mềm quản lý dữ liệu Casella

Các phụ kiện và valy theo dõi bụi 'Dust Detective'

Think Environment Think Casella

Chuyển đổi giữa 
quản lý dữ liệu 
và các công cụ 

với các tab đơn 
giản

Quản lý dữ liệu 
bằng cấu trúc 
dạng cây đơn 

giản, ví dụ. 
người, địa điểm, 

vv...

Có thể xem, 
phân tích và 

ghi chú lịch sử 
thời gian theo 

yêu cầu

Phân loại dữ 
liệu theo 

người, quy 
trình, vv...

Có thể đồng thời 
hiển thị và phân 
loại nhiều thông 
số

Dữ liệu có thể 
được kéo và thả 
vào cây cấu trúc 
theo ý muốn

Dữ liệu có thể 
được tự động vẽ 

đồ thị và 
chép sang 

những ứng 
dụng khác
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Thông số kỹ thuật 

Dải đo: 0.001mg/m3 - 250g/m3

Độ ổn định điểm không: <2ug/m3

Pin: 3xAA
Nguồn điện bên ngoài: 12VDC (cung cấp qua PC18) 
Đăng nhập : 1 giây đến 60 phút 
Cổng kết nối : Mini B USB
Kích thước (máy): 172 x 72 x 33mm (6.8 x 2.8 x 1.3 ") 

Kích thước (đầu dò): 35 x 205 mm (1.4 x 8.1 ")

Giá 3 chân: 1/4 "Whitworth
Độ phân giải: 0.001mg/m3

Nhiệt độ hoạt động: 0 - 55°C
Thời gian chạy pin: Khoảng 13 giờ
Trọng lượng: <600g bao gồm pin (<22oz)

Bộ nhớ: 86.000 điểm dữ liệu (500 lần chạy đo) 
Đầu ra tương tự: 0 - 2.5V DC FSD
Báo động đầu ra: Chuyển mạch ống mở <15V & DC 500mA

Global Company

Thông tin đặt hàng
Mã đặt hàng CEL-712/K1: Máy chính CEL-712 Microdust Pro, 
tấm chèn hiệu chuẩn,ống làm sạch bui, cáp USB, 3 x pin AA, 
Insight Phần mềm quản lý dữ liệu, hướng dẫn sử dụng (trên ổ 
CD) . Tất cả đặt trong một phong cách vali trường hợp có khóa 
kèm theo.

Phụ kiện tuỳ chọn
204101B – Bộ điều hợp bụi trọng lượng
204102B – Bộ điều hợp chọn kích thước (Cần tấm lọc PUF)
P118204 – Tấm lọc PUF cho bụi PM2.5 (Bộ 10 cái) 
P118208 – Tấm lọc PUF cho bụi hô hấp (Bộ 10 cái) 
P118206 – Tấm lọc PUF cho bụi PM10 (Bộ 10 cái) 
P314221 – Bơm lấy mẫu TUFF 4 Plus I.S. với bộ sạc 
PC18 – Cấp nguồn đa năng
CMC51 – Cáp tải dữ liệu USB*
CEL-6718 – Giá 3 chân trọng lượng nhẹ
196030C – Valy có khoá*
206105D – Valy theo dõi bụi Dust Detective
(Đặt CEL-712/K1 và bơm riêng biệt)
*Đã bao gồm trong bộ dụng cụ
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Thông tin cơ bản

Công ty TNHH Thiết bị  Đo lường và Kiểm nghiệm 
Địa chỉ: 88 Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Tel: 04 37198669/37198670  Fax: 04 37198659  
Email: Info@mtcequipment.vn  Hotline: 0904090913

Website: www.mtcequipment.vn  

Được phân phối bởi
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