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Bơm lấy mẫu cá nhân 
Casella Tuff

Tính năng chính 

• Thiết kế vững chắc và đáng tin cậy cho môi trường khắc nghiệt (IP54)

• Bộ lọc đầu vào nhìn thấy có thể được thay thế

• Chuẩn đoán được  bơm và tuổi thọ của pin 

• Giao diện với người sử dụng trực quan bằng các thực đơn

• Cường độ làm việc cao / báo động bằng đèn LED 

• Phù hợp tiêu chuẩn IECEX, ATEX  cấu hình cho an toàn 

•  Cấu hình thực sự an toàn cho các ứng dụng khai thác 

mỏ ( chứng nhậnM1 )
• Khả năng  nâng cao lập trình (phiên bản Pro)

• Có khả năng đặt lưu lượng cao hay thấp *

Lý tưởng cho một loạt các ứng dụng lấy mẫu sức khỏe nghề nghiệp

Các bơm lấy mẫu cá nhân TUFF gồm một loạt các ứng dụng từ lấy mẫu xử lý 
chất thải của chì và amiăng, giám sát vệ sinh công nghiệp của bụi, khói và hơi 
độc chuyên biệt hơn.

Ứng dụng 

• Đo bụi, khói và hơi khí độc

• Lấy mẫu xử lý chất thải của chì và amiăng

• Lý tưởng để sử dụng trong khai thác mỏ, khai thác đá và đường hầm

• Lấy mẫu bụi trong hoạt động khai thác và 
quy trình nhà máy dược phẩm

• Lấy mẫu hóa chất ở các nhà máy hoá dầu
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Dải đo  bơm TUFF lấy mẫu khí cá nhân cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn, 
vỏ đúc bằng cao su  được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong môi trường giám sát 
khắc nghiệt. Với dải đo tốc độ dòng chảy rộng từ 5 ml /phút đến 4,5 lít / phút, máy 
được cung cấp với nhiều chức năng và giá cả phải chăng.

TUFF được thiết kế tiện lợi cho người sử dụng dễ đọc màn hình hiển thị và cường 
độ báo động cao của  đèn LED khi bị lỗi.

Dải lưu lượng TUFF đáp ứng tiêu chuẩn EN1232 và NIOSH 0600 yêu 
cầu bơm  lấy mẫu cá nhân trong môi trường làm việc.
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* Via optional low flow adaptor assembly

Transparent 
display and 
alarm panel

Full rubber 
over-moulding

Positive 
tactile 
buttons

Visual replaceable  
inlet filter

Removable 
battery pack

Fully sealed  
gasket case

Hi visibility  
Run/Fault LEDs

Lưu lượng dòng chảy

Bơm TUFF kết hợp cơ chế màng bơm đôi đã được 
chứng minh hoạt động hiệu quả với điều khiển kỹ 
thuật chính xác. Điều này cung cấp cho người sử dụng 
kiểm soát dòng chảy thời gian thực chính xác và ổn 
định trên một loạt các phụ kiện lấy mẫu.

Tuff Pump Performance (High Capacity Batt Pack)
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Giao diện với người dùng/ Hiển thị
• Giao diện người dùng trực quan

• Cơ cấu chuyển hướng / thực đơn đơn giản

• Màn hình hiển thị dòng chảy thời gian thực, thể 
tích lấy mẫu và thời gian chạy.

• Hiển thị cảnh báo cho dòng chảy hoặc điều kiện lỗi pin 
• ‘M  àn hình hiển thị thông tin pin còn hay hết

• Có thể  khóa bàn phím

TUFF Bơm Dải đo và chức năng
TUFF bơm có sẵn với 3 hoặc 4,5 lít / phút lưu lượng lớn nhất có thể cài 

đặt. Loại tiêu chuẩn, Plus và cấu  hình Pro cung cấp cấp độ khác nhau 

của chức năng và lập trình:

Cấu hình TUFF Standard

Bơm dùng cho các ứng dụng  xử lý chất thải và lấy mẫu chung. Với thiết 
lập đơn giản một điểm dòng chảy, truy cập thời gian chạy và cấu hình chỉ 
chạy. pin nuôi  rất đơn giản chỉ cần cắm vào bộ sạc nhanh khi hết  pin 

Cấu hình TUFF Plus

Cung cấp chức năng bổ sung Cấu hình TUFF Standard bao gồm: 
Hiển thị các thiết lập dòng chảy điểm, tốc độ dòng chảy theo thời 
gian thực, tích lũy thời gian mẫu và thể tích. Lập trình cấu hình 
chạy theo thời gian. Có thể nâng cấp đến TUF Pro

Cấu hình TUFF Pro 

Cung cấp chức năng chương trình tiên tiến và tải dữ liệu về phù hợp 
với lấy mẫu nghề nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất và ứng dụng vệ sinh 
công nghiệp. Với tất cả các chức năng của Plus ở trên.

Cộng với việc bổ sung: - Thời gian thông minh còn lại của pin "Nhiên liệu 
pin ', thời gian trung bình (TWA) chế độ lấy mẫu, người dùng  chương 
trình được xác định bộ đếm thời gian (9 / tắt lần) và trên máy ghi dữ liệu 
lên đến 100 lần chạy với khả năng tải về  bằng Phần mềm quản lý dữ liệu 
(xem bảng dữ liệu riêng biệt).

Cấu hình an toàn (I.S.) 

Tất cả các cấu hình trong phạm vi TUFF là IS, được sử dụng nơi có khí 
độc hại có mặt của khí ga dễ cháy hoặc bụi. Cấu hình bổ sung có sẵn 
trong đó đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các ứng dụng lấy mẫu 
được đánh giá để 'M1' (có sẵn chỉ có TUFF 4 Pro).

Gói pin:

Các đơn vị hoạt động di động từ 4.8V Nickel Metal Hydride 
(NiMH) các Pin có thể sạc với công suất 2.7Ah

Visible, replaceable inlet filter  

to protect internal components  

from dust ingress

Intelligent fuel gauge

• Định dạng bộ sạc đơn hoặc 3 sạc

• Sạc gọn gàng, nhỏ gọn và lưu trữ của nhiều máy.

• Chân lưu trữ nhỏ

• Tích hợp Sạc pin LED trong gói pin dự phòng

 Các TUFF bơm thuận tiện đế sạc cho phép một hoặc nhiều máy bơm 

và gói pin riêng biệt sẽ được tính phí. Giám sát pin thông minh và 

nhanh chóng / nhỏ giọt điều khiển sạc duy trì tình trạng pin tối ưu và 

tuổi thọ. sạc đầy có thể thu được trong thường ít hơn 5 giờ sạc nhanh. .

Nhúng pin thông minh theo dõi trạng thái phí và tình trạng pin dài hạn

Pin và Sạc thông minh

Single battery pack with  

charge indicator

Hi visibility LEDs
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Phụ kiện lựa chọn lấy mẫu:
Để thực hiện lấy mẫu cá nhân phù hợp theo phương pháp lấy mẫu của địa phương 
và quốc gia kèm tiêu chuẩn, nhiều thiết bị khác nhau và phương tiện truyền thông 
phải được sử dụng kết hợp với các bơm TUFF ™. Một loạt các phụ kiện lấy mẫu đầy 
đủ có sẵn: 

- Đầu lấy mẫu, clones
- Bubblers và Impingers, ống Vật liệu hút ẩm - Cssette, bộ lọc trước khi được dùng  
- Phạm vi của các Filter Media
- Ống Vật liệu hút ẩm và giá đỡ ống

Để được tư vấn thêm về các phương pháp lấy mẫu và phương tiện truyền thông bộ 
lọc cần thiết, hãy truy cập hỗ trợ trang web của chúng tôi: 
www.airsamplingsolutions.com. Trước và sau dịch vụ tư vấn lấy mẫu cũng có sẵn 
thông qua đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi

Rotameters và hiệu chuẩn:
Điều quan trọng là tất cả các bơm lấy mẫu không khí cá nhân được kiểm 
tra thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các phương pháp lấy mẫu. Một loạt 
các hiệu chuẩn kỹ thuật số và rotameters tiêu chuẩn có sẵn.

Bộ dụng cụ giám sát hoàn chỉnh có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Kỹ thuật:
Dải lưu lượng 

Độ chính xác lưu lượng: 
Tỉ lệ đầu vào:
Chạy lưu chữ:  
DHiển thị:  
Thời gian sạc:  
SKích thước mm:  
Trọng lượng:  
Dịch vụ Interval:  
IP Ratings:  
Tiêu chuẩn an toàn: 

5 ml /min* đến  4.5 l /min
(3l /min với Tuff3)
< ±3% tại điểm hiệu chuẩn
<10% @ 2l /min
100 (Pro Versions Only)
100 x 32 Graphics LCD
<5hrs từ khi dùng
133 x 87 x 47mm
480g 
Recommended 2500 hrs
Gasket Sealed Case IP54
(IECEx, ATEX, ANZEx)

Môi trường:
ITrong lưu  trữ 

ITrong hoạt động 

Độ dài hoạt động: 

Nhiệt độ: -10 đến +50 º C
Độ ẩm: 30-95% RH (không ngưng tụ)  
Nhiệt độ: 0 đến 45 º C
Độ ẩm: 30-95% RH (không ngưng tụ)  
@2.0L /min via 25mm GFA filter:
>30hrs 2.7Ah / >20hrs 1.7Ah

Product:

31 I.S.
32  M1 Certified 

I.S. for Mining

Battery
High Capacity            2

Charger
None 0 
1way 1

P
Product Variant Battery Charger

3          0 x          x x x

P 3          1 4          1       2       1

Pumps can be configured to application by completing the matrix:

Example:  TUFF 4 I.S. with high capacity battery  
and single way charger will be:

*with low flow adaptor

Pump Variants:

Tuff  3 31 
Tuff  3 + 32 
Tuff  3 Pro 33 
Tuff  4 41 
Tuff  4 + 42 
Tuff  4 Pro 43

Thông tin đặ hàng:
Cấu hình Máy được đặt hàng qua một ma trận lựa chọn. Tất cả số phần bắt đầu bằng chữ 
"P", sau đó chọn mức độ an toàn, sau đó chọn bơm biến thể bạn cần - 3 hoặc 4,5 loạt lít / 
phút dòng chảy, tiêu chuẩn, hoặc Pro + biến thể và chọn tiền tố thích hợp. Sau đó thêm 2 
"cho pin dung lượng cao, nếu sạc được yêu cầu thì chọn số cuối cùng. Tương ứng với 'P' số 
là số phần được sử dụng để đặt hàng.

I M1
Ex la I Ma
Ta = -200C to +410C

II  1G
Ex la IIB T3  Ga
Ta = -200C to +410C

Các phụ kiện khác:
193200B  USB hồng ngoại  để tải về qua cáp 
P109032   Adaptor lưu lượng thấp 

(CPC với giữ ống đơn) 
197082B Sạc đơn 
197085B Sạc 3 

193200B đọc bằng hồng ngoại để Cáp Tải về
 197151B  Pin công suất cao 2.7Ah
197141B  M1 chứng nhận I.S. Công suất cao 2.7Ah pin

Casella

Regent House,  
Wolseley Road,  
Kempston,  
Bedford   
MK42 7JY 
United Kingdom 
Tel: +44 (0) 1234 844100 
Fax: +44 (0) 1234 841490 
Email: info@casellacel.com 
Web: www.casellacel.com

Casella CEL Inc. 
a subsidiary of Ideal Industries, Inc.

415 Lawrence Bell Drive, Unit 4
Buffalo,
NY 14221
USA
Toll Free: (800) 366-2966
Tel: (716) 276 3040
Fax: (716) 276 3043
Email: info@casellaUSA.com

TUFF is a registered trademark

Casella CEL have a continuous product improvement 
policy and therefore reserve the right to change the  
specification without notice

Ideal Industries India Pvt.Ltd.

229-230, Spazedge,  
Tower -B Sohna Road,  
Sector-47, Gurgaon-122001,  
Haryana (India) 
Tel: +91 124 4495100  
E-mail: Sanjeev.Munjal@ideal-industries.in
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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 

Website: www.mtcequipment.vn  

Được phân phối bởi




