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Met de PortaCount Pro is het mogelijk om een kwantitatieve Face Fittest (QNFT) af 

te nemen. De PortaCount is in principe een deeltjesteller die met deze 

meettechniek internationaal wordt voorgeschreven (OSHA en NIOSH) als het gaat 

om pasvormtesten. De PortaCount is te gebruiken met o.a. de volgende type 

maskers: Wegwerkmaskers (FFP3), half gelaatsmaskers, volgelaatmaskers en 

SCBA maskers. 

 

  
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verdere voorwaarden 

Goederen worden door ProCare B.V. verhuurd gedurende een vooraf schriftelijk overeengekomen periode. Tijdens de huurperiode is het risico van de 

goederen voor de huurder. Eventuele schade dient aan ProCare B.V. vergoed te worden. ProCare B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt 

door stilstand of enig defect aan de apparatuur, door oponthoud ten gevolge van het uitvoeren van service- en/of reparatiewerkzaamheden of uit welke 

hoofde dan ook. De huurder is verplicht de goederen tijdig, voor eigen rekening en in goede staat terug te bezorgen. De huurder dient er voor te zorgen dat 

het gehuurde tijdig wordt terugbezorgd, anders is ProCare B.V. genoodzaakt de extra huurdagen door te berekenen aan de huurder. Alle prijzen zijn 

exclusief BTW en transportkosten, inclusief verpakking. Wijzigingen voorbehouden. Naast bovenstaande zijn onze algemene bedrijfsvoorwaarden van 

toepassing. 

 

 

 

Masker Face Fittest system:  TSI PortaCount Pro model 8030 

Binnenklimaatmeters:  TSI Q-Trak IAQ Monitor CO2, CO, Temperatuur en luchtvochtigheid 

Artikelcode:   306001    Omschrijving 

TSI Q-Trak, een geavanceerde Indoor Air Quality (IAQ) meter die gelijktijdig de CO, 

CO2, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid weergeeft. Daarnaast berekend de 

meter het dauwpunt en de natteboltemperatuur. De meter is verder uit te breiden 

met probes die o.a. de luchtsnelheid en VOC’s kunnen meten. 

Fijnstofmeters :    TSI DustTrak II Handheld    &  TSI DustTrak DRX Desktop 

Artikelcode: 306001    Omschrijving 

De TSI DustTrak is een unieke realtime aerosol monitor die de actuele aerosol-/ 

stofconcentratie (PM1.0, PM2.5, Respirabel, PM10 en TSP).  en de deeltjes groottes meet 

en realtime weergeeft. De DustTrak is geschikt voor het meten van stof, rook, dampen en 

nevels. Door de lasertechniek van de DustTrak is deze meter geschikt voor toepassingen 

in industriële omgevingen maar ook in cleane kantoor omgevingen. 

Artikelcode: 306001    Omschrijving 

Als u een gasdetector nodig hebt die meer dan één gassoort moet kunnen detectoren dan kunt u kiezen uit onderstaande 

detectors. 

 Brandbaar gas (Explosiemeter) gasdetectie meetinstrument, meetbereik 0 tot 100 %LEL 

 Koolmonoxide gasdetectie meetinstrument, meetbereik 0 tot 300 ppm CO 

 Zwavelwaterstof gasdetectie meetinstrument, meetbereik 0 tot 100 ppm H2S 

 Zuurstof gasdetectie meetinstrument, meetbereik 0 tot 25 volume% O2 

 

Als u een gasdetector nodig hebt die meer dan één gassoort moet kunnen detectoren dan kunt u kiezen uit onderstaande 

detectors. 

 2 in 1; Explosieve dampen en gassen (0 tot 100 %LEL) en Zuurstof (O2) 

 3 in 1; Explosieve dampen en gassen (0 tot 100 %LEL), Zuurstof (O2) en Koolmonoxide (CO) 

 3 in 1; Explosieve dampen en gassen (0 tot 100 %LEL), Zuurstof (O2) en Zwavelwaterstof (H2S) 

 4 in 1; Explosieve dampen en gassen (0 tot 100 %LEL), Zuurstof (O2), Koolmonoxide (CO) en Zwavelwaterstof (H2S) 

 5 in 1; Explosieve dampen en gassen (0 tot 100 %LEL), Zuurstof (O2), Koolmonoxide (CO), Zwavelwaterstof (H2S) en 

Vluchtige Organische Componenten (VOC’s) 

 

Gasdetectie:    Draagbare enkelvoudige  gasdectors 

Gasdetectie:    Draagbare gecombineerde gasdetectors  

http://procare-arbeidshygiene.nl/arbeidshygiene/product/tsi/tsi-q-trak-indoor-air-quality-monitor-7575/readmore

