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Safe Air testapparatuur

Nauwkeurig en betrouwbaar
Onze Safe Air testers maken nauwkeurige luchtkwaliteitstests volgens de vereisten van EN12021 en een reeks 
internationale normen. De meetinstrumenten zijn beschikbaar in draagbare en continue bewakingsformaten. 
De nieuwste serie maakt gebruik van elektronische cellen om kooldioxide, koolmonoxide en zuurstof te testen. 
Dit gebeurt met een sensor of impactor voor vluchtige organische stoffen zoals oliedamp en olienevel. 
Vocht wordt automatisch gemeten met een ingebouwde elektronische dauwpuntmeter en er zijn digitale 
uitlezingen voor druk, debiet en omgevingstemperatuur. 
De instrumenten voor continue bewaking maken gebruik van vergelijkbare detectietechnologie�n, maar 
bevatten ook een reeks alarmuitgangsopties, evenals een sms-alarm en sensoruitleesupdates. 
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Safe Air tester F-4500

Uitvoering : Mobiel, lage druk
Touchscreen kleurendisplay
Eenvoudige bediening middels keuzemenu
Ingebouwde elektronische sensor voor zuurstofmeting tot 600 l/m.
Testgeheugen voor 20 tests: te uploaden middels USB
Ingebouwd lithium hervulbaar batterij systeem
Batterijhouder voor 6 AA alkaline batterijen

Opties : Hoge druk meting middels HD regelaar
Uitlezing : Testbuisjes voor koolmonoxide, kooldioxide en waterdamp

Drukdauwpuntsensor voor waterdamp
Olie impactor voor olie

Inclusief : Testbuissnijder, koppelstuk, koffer, bewaarbakje voor testbuisjes en USB-kabel
Bestelnummer : 102-00127
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Safe Air tester F-6000

Uitvoering : Mobiel, lage druk
Touchscreen kleurendisplay
Eenvoudige bediening middels keuzemenu
Ingebouwde elektronische sensor voor zuurstofmeting tot 600 l/m.
Testgeheugen voor 20 tests: te uploaden middels USB
110-240 Volt
50/60 Hz adapter
Batterijhouder voor 6 AA alkaline batterijen
Digitaal display voor luchtdrukmeting en omgevingstemperatuur
Live sensoraflezing

Opties : Hoge druk meting middels HD regelaar
Uitlezing : Volledig elektronische lezing voor koolmonoxide, kooldioxide, zuurstof en waterdamp

Olie impactor voor olie
Inclusief : Koppelstuk, adapter, koffer en USB-kabel
Bestelnummer : 102-00126
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Safe Air tester F-6100
Continu meting

Uitvoering : Vaste opstelling, lage druk
Touchscreen kleurendisplay
Eenvoudige bediening middels keuzemenu
Ingebouwde elektronische sensor voor zuurstofmeting tot 600 l/m.
Groot testgeheugen: te uploaden middels SD kaart
Digitaal display voor luchtdrukmeting en omgevingstemperatuur
Aanbevelingsherinnering voor olietest
110-240 Volt
50/60 Hz adapter
Ingebouwd lithium lervulbaar batterijsysteem

Opties : Hoge druk meting middels HD regelaar
2 invoeropties voor weergave en registratie van testresultaten

Uitlezing : Volledig elektronische lezing voor koolmonoxide, kooldioxide en zuurstof 
Drukdauwpuntsensor voor waterdamp
Olie impactor voor olie �f continu oliedampbewaking middels F-6300 olie vapor monitor

Inclusief : Wandmontageset, verbindingsslang, koppelstuk, adapter en pc-software (te downloaden 
via factair.co.uk) 

Bestelnummer : 102-00129
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Safe Air tester F-8000 

Uitvoering : Mobiel, lage druk
Touchscreen kleurendisplay
Eenvoudige bediening middels keuzemenu
Ingebouwde elektronische sensor voor zuurstofmeting tot 600 l/m.
Groot testgeheugen van 3 maanden: te uploaden middels USB
Digitaal display voor luchtdrukmeting en omgevingstemperatuur
Live sensoraflezing
Aanbevelingsherinnering voor olietest
GSM modem voor alarm en uitleesgegevens
110-240 Volt
50/60 Hz adapter
Ingebouwd lithium hervulbaar batterijstysteem (back up)

Opties : Hoge druk meting middels HD regelaar
2 invoeropties voor weergave en registratie van testresultaten

Uitlezing : Volledige elektronische lezing voor koolmonoxide, kooldioxide en zuurstof
Drukdauwpuntsensor voor waterdamp
PID sensor voor vluchtige organische stoffen
Ge�ntegreerde oliesensor voor olie

Inclusief : Adapter, koppelstuk, koffer en pc-software (te downloaden via factair.co.uk)
Bestelnummer : 102-00132
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Safe Air tester F-8100
Continu meting

Uitvoering : Vaste opstelling, lage druk
Touchscreen kleurendisplay
Eenvoudige bediening middels keuzemenu
Ingebouwde elektronische sensor voor zuurstofmeting tot 600 l/m.
Groot testgeheugen te uploaden middels USB
Digitaal display voor luchtdrukmeting en omgevingstemperatuur
Live sensoraflezing
Aanbevelingsherinnering voor olietest
GSM modem voor alarm- en uitleesgegevens
110-240 Volt
50/60 Hz adapter
Ingebouwd lithium hervulbaar batterijsysteem (back up)

Opties : Hoge druk meting middels HD regelaar
2 invoeropties voor weergave en registratie van testresultaten
Spoel- en afblaasmodule

Uitlezing : Volledige elektronische lezing voor koolmonoxide, kooldioxide en zuurstof
Drukdauwpuntsensor voor waterdamp
PID sensor voor vluchtige organische stoffen
Ge�ntegreerde oliesensor voor olie

Inclusief : Wandmontageset, verbindingsslang, koppelstuk, adapter en pc-software (te downloaden 
via factair.co.uk)

Bestelnummer : 102-00130
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Safe Air tester
B-Detection plus S 

Uitvoering : Continu meting
Vaste opstelling, lage druk en hoge druk (max. 350 Bar) middels HD regelaar
Eenvoudige bediening middels keuzemenu
Ingebouwde elektronische sensor voor zuurstofmeting tot 850 l/m.
Groot testgeheugen te uploaden middels SD kaart
Hoogwaardige sensoren voor omgevingstemperatuur
Automatische live sensoraflezing
100-250 Volt
50/60 Hz adapter
Compressor wordt automatisch gestopt bij grenswaarden overschrijding
Compressor wordt automatisch gestopt bij een onderbroken of verminderde luchtstroom

Opties : Automatische spoelklep die bij korte grenswaardenoverschrijding (30 sec.) vervuilde lucht 
afvoert zonder de compressor stop te zetten
Drukdauwpuntsensor voor waterdampmeting kan optioneel in de airbox gezet worden
Een PID sensor voor meting van vluchtige organische stoffen

Uitlezing : Volledig elektronische lezing voor koolmonoxide, kooldioxide en zuurstof
Inclusief : Airbox met drukregelaar, aansluitslangen, kabels en software
Bestelnummer : 102-00121



OMPRESSOR

ERVICE

ECHNIEK BV

Safe Air tester
Simultaan 

Uitvoering : Mobiel, lage druk en hoge druk
Hoge druk middels bijgeleverde HD regelaar
Met het testbuisblok kunnen verschillende waarden tegelijk of individueel getest worden

Uitlezing : Testbuisjes voor koolmonoxide, kooldioxide, olie en waterdamp
Olie impactor voor olie

Inclusief : Adapter, olie impactor, koffer, HD regelaar, druk reduceer, testbuisjes, testbuissnijder en 
adapter impactor

Bestelnummer : 102-00100
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Safe Air tester 
Alpha

Uitvoering : Mobiel, lage druk
Met het testbuisblok kunnen verschillende waarden tegelijk of individueel getest worden

Uitlezing : Testbuisjes voor koolmonoxide, kooldioxide en waterdamp
Olie impactor voor olie

Inclusief : Adapter, olie impactor, koffer, druk reduceer, testbuisjes, testbuissnijder en 
adapter impactor

Bestelnummer : 102-00101
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Uitvoering : Mobiel, lage druk en hoge druk
Hoge druk middels bijgeleverde HD regelaar

Uitlezing : Testbuisjes voor koolmonoxide, kooldioxide, olie en waterdamp
Olie impactor voor olie

Inclusief : Stopwatch, testbuissnijder, testbuisjes, koffer en koppelstukjes voor 
200 �n 300 Bar omschakeling

Bestelnummer : 102-00111

Safe Air tester
CST
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Accessoires

Merk : Dr�ger
Type : Testbuisblok simultaan
Bestelnummer : 102-00128

Merk : Factair
Type : Displaypen
Bestelnummer : 102-00110

Merk : Dr�ger
Type : Adapter impactor
Bestelnummer : 104-00189

Merk : Factair
Type : Hoge druk regelaar
Bestelnummer : 119-00388

Merk : Dr�ger
Type : Testbuizen
Bestelnummer : 104-00066 (H2O 5-200 mg.)

104-00067 (H2O 20-1000 mg.)
104-00068 (CO)
104-00069 (CO2)
104-00188 (Olie impactor)
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Merk : Dr�ger
Type : Verlengingskit Accuro 3 meter
Bestelnummer : 102-00113

Merk : Dr�ger
Type : Handpomp Accuro met teller
Bestelnummer : 102-00112

Merk : Dr�ger
Type : Testbuissnijder
Bestelnummer : 102-00104

Merk : CST
Type : Koppelstuk DIN 300 Bar binnendraad
Bestelnummer : 120-00150 *

Merk : CST
Type : Koppelstuk DIN 230 Bar Binnendraad
Bestelnummer : 120-00066 *

* Geschikt voor de CST luchttestkoffer

Accessoires


