BioWell LVS/SEQ D4ST PM10/PM2.5/PM1.0

Sekvenčný vzorkovač častíc s chladičom a ohrevom vzorky nad rosný bod

Vlastnosti
•

Chladenie zásobníka pre vzorkované
filtre na <23°C podľa CEN EN 12341
Peltierovým chladičom (až do t eplot y
okolia 35 ° C)

•

Meranie teploty vzorkovaných filtrov
priamo v zásobníku (nie teploty
prietoku studeného vzduchu v blízkosti
chladiča)
Kryté filtre v zásobníku

•
•

Ukladanie dát na USB a pamäťovú
kartu, voliteľne: RS-232, RS-485,
Ethernet, analógové výstupy

•
•

Vzorkovací systém je vybavený
ochranným vzduchovým plášťom
Meranie teploty priamo za filtrom

•

Nerezový kryt pre použitie vonku.

•

Impaktorové hlavice na odber vzoriek
s vymeniteľnými súpravami trysiek
(po 8 kusov v každej súprave) pre
PM10 - PM4,0 - PM2,5 - PM1,0

•

•

•

TSPM Vstup
(VDI 2463 časti 5 a 8)
Vstup impaktora s ozónovým
denuderom pre PAH (BaP) (CEN EN
15549)
Použitie filtrov s priemerom 47 mm
a 50 mm

PM10- a PM2,5 ŠTANDARDNÝ
REFERENČNÝ VZORKOVAČ
podľa CEN EN 12341
(zhrnutie skorších noriem
CEN EN 12341 a CEN EN 14907)
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Opis

Vnútorný priemer odberovej trubice (nerezová oceľ)
je 27 mm.

Sekvenčný vzorkovač LVS/SEQ D4ST vybavený
Peltierovým chladičom a ohrevom vzorky nad
rosný bod je určený pre vonkajšie použitie.
Prechádzanie prevádzkového menu sekvenčného
vzorkovača je samovysvetľujúce. Zásobníky pre čisté a
vzorkované filtre sú schopné pojať 17 držiakov filtrov,
každý.

Kryt zariadenia pozostáva z plechu z nehrdzavejúcej
ocele s hrúbkou 1,5 mm s uzamykateľnými dverami
(vonkajšia verzia). Ďalšia pevná konštrukcia zaručuje
dlhodobo bezúdržbovú prevádzku vzorkovacieho
zariadenia.

Zásobník obsahujúci držiaky filtrov so vzorkovanými
filtrami sa skladá z tenkostenného hliníka a je
umiestnený v malom izolovanom kryte. Zásobník je
chladený silným Peltierovým agregátom. Teplota
filtra sa meria vo vnútri zásobníka. Držiaky filtrov sú
zakryté vekom.

Vstupy
•
•

Použitie všetkých PMX hlavíc (bez držiaka filtra)
pre prietoky 3,0 - 2,3 - 1,0 m³/h
Merania PM10 a PM2,5 podľa CEN EN 12341

Systém odberu vzoriek sa chladí vzduchom plášťa
(okolitým vzduchom) až po filter.

•

Celkové meranie prachu podľa VDI 2463 časti
5a8

Týmito opatreniami je zaručené spoľahlivé stanovenie
hmotnosti častíc zozbieraných na filtroch aj po
uplynutí doby odberu vzoriek.

•

PAH (BaP) merania podľa CEN EN 15549 a
Direktívy 2004/107/EC
Merania ťažkých kovov podľa CEN EN 14902

Držiaky filtrov (vyrobené z POM) sú schopné pojať
filtre s priemerom 47 mm a 50 mm. Držiaky filtrov pre
filtre s priemerom iba 47 mm sú taktiež k dispozícii.

•

Technické údaje
Prietok
3-m³-verzia
kontrolované 1,0 a 2,3 m³/h
Odchýlka od požadovanej hodnoty: < 2%
8-m³-verzia
kontrolované 2,3 a 3,0 m³/h
Odchýlka od požadovanej hodnoty: < 2 %
Doba vzorkovania
minimum 1 h – maximum 168 h na filter
Napájanie
230 V, 50/60 Hz
Spotreba
Približne 450 VA (3-m³-verzia) resp.
Približne 500 VA (8-m³-verzia)
Priemer filtra
47 – 50 mm
Priemer aktívnej oblasti filtra
Približne 40 mm

Prietok SEQ47/50 sa reguluje v súlade so
základnými fyzikálnymi princípmi pomocou teplotne a
tlakovo kompenzovanej clony podľa Bernouliho
zákona a konverziou na prevádzkové m³/h podľa
Boyle-Mariotteho zákona.
Prietoky, ako aj snímače teploty a tlaku je možné
ľahko prekalibrovať pomocou 3 predných tlačidiel.
Teplota prúdu vzduchu sa meria priamo za filtrom, na
ktorý sa aktuálne vzorkuje.

Rozmery
Šírka 482 mm Hĺbka 310 mm Výška so
vstupom 1,58 m
Hmotnosť
Približne 80 kg (prepravovateľné na
kolieskach)
Hladina hluku podľa DIN 2058 vo
vzdialenosti 8 m
<< 35 dBA
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