componentes que constituem o aparelho estão montados
directamente na placa do mostrador, permitindo que o aparelho seja
robusto e prático. Os aparelhos são resistentes ao pó, chuva, neve e
formação de gelo.
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•

Modelo Personal Ozone Monitor (POM)

Permite medir concentrações de ozono entre 0 e
ppm. Resolução: 0,0001 ppm.


Modelo Personal Ozone Monitor (POM)

Os Monitores de Ozono Pessoais apresentam o mesmo princípio de
medição por absorvância de UV dos aparelhos da série 106 de medição
de ozono ambiente. O aparelho pesa 340g e apresenta as seguintes
medidas 10 x 7,6 x 3,8 cm. Possui um sinalizador de GPS integrado
para que as medições possam ser registadas em conjunto com a
localização geográfica. O modelo POM é ideal para estudos pessoais à
exposição de ozono e para monitorização em locais de trabalho onde o
ozono é produzido.
Permite medir concentrações de ozono entre 0 e 10 ppm. Resolução:
0,0001 ppm.

