
 

 PFE تست راندمان فیلتراسیون ذرات

 

  

ص سریع ، دقیق و پایدار مناسب برای تشخی PFE  تست راندمان فیلتراسیون ذرات

راندمان تصفیه ذرات معلق جهت انواع ماسک های محافظ طبی ، روزانه ، دستگاه تنفس و  

 .غیره است

 ئیات دستگاهجز

آشکار ساز جریان هوا: عمدتا جریان هوا توسط هوای فشرده خشک و تمیز از   •

ن هوای خارج سیستم تأمین می شود. تجهیزات تثبیت ولتاژ و تثبیت کننده جریا

داخلی وجود دارند و این اطمینان از پایداری جریان شناسایی شدهدر سیستم 

 .حاصل می شود

https://sa-aria.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-gester/
https://sa-aria.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-gester/
https://sa-aria.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-gester/


 

  به  آزمون نتایج و  است اینچی 7 لمسی  نمایش صفحه به  مجهز نتایج تست : دستگاه  •

  را داده  تواند می  کاربر ، شود می داده  نمایش  نمایش،  صفحه  روی بر مستقیم طور

 .ذخیره کند  و ببیند مستقیم طور  به

جهت انتقال اطالعات به حافظه خارجی در دسترس کاربر وجود   : USBپورت •

 .دارد

عملکرد ساده : کاربر فقط نیاز به قرار دادن کاغذ فیلتر در نگهدارنه دستگاه دارد و   •

با فشردن یک دکمه جریان هوای تست تامین می گردد و سیستم به طور خودکار 

 .اندازه گیری می کند (  PLC) طریق کنترلرمقاومت و راندمان ماسک را از 

  

مدل ها تست ماسک راندمان فیلتراسیون ذرات بر اساس استاندار های بین 

 المللی

Model 

GT-

RA09A-

1 

GT-

RA09A-

2 

GT-RA09B GT-RA09C GT-RA09D 

Aerosol 
Sodium 

chloride 

Oil 

(DEHS, 

DOP, 

Paraffin) 

Sodium 

chloride+Oil 

(Sodium 

chloride and 

oil test in two 

different 

channels) 

Latex 

Spheres 

Sodium 

chloride 



 

Control 

mode 

PLC Touch 

screen 

Laptop computer + 

English operation 

software 

PLC Touch 

screen 

Efficiency 

detection 

0.1-10μm 

Laser photometer 

0.1-5μm 

Particle 

counter 

0.3-10μm 

Particle 

counter 

Standards 

EN149, JIS/T 8151, NIOSH-42 

CFR84, 

GB 2626, GB/T 32610, GB/T 

19083 

ASTM 

F2100 9.3; 

ASTM 

F2299; 

NBR15052. 

Customized 

 

 PFE مشخصات فنی دستگاه تست راندمان فیلتراسیون ذرات

Model RA09-GT 

Test flow range 15L / min ~ 100L / min, accuracy 2% 

The air flow cross-

sectional area 
100cm² 

https://www.gester-instruments.com/automatic-particulate-filter-efficiency-pfe-tester-gt-ra09_p684.html


 

Resistance test range 0 ~ 1000Pa, accuracy can reach 0.1Pa 

Filtration efficiency 

test range 
0 ~ 99.999%, resolution 0.001% 

Test time 

Separate resistance test: 5s 

Simultaneous efficiency and resistance test: 

70s 

Power supply 1phase 220V 50Hz 

  

 


