Dekati High Resolution ELPI®+
®

• Rozmerové triedenie častíc
v reálnom čase
• Vysoké rozmerové rozlíšenie
• Veľký rozsah rozmerov častíc

Excelentnosť v meraní častíc

Dekati High Resolution ELPI®+
®

Popis
Dekati® High Resolution ELPI®+ (HR-ELPI®+) je kompletne nová
verzia široko zaužívaného prístroja ELPI®+. High Resolution ELPI®+
kombinuje vlastnosti ELPI®+ s dátovým ivnerzným algoritmom,
ktorý dáva v reálnom čase distribúciu veľkosti častíc v až 500
rozmerových triedach 6 nm – 10 µm. Ďalšie vlastnosti High
Resolution ELPI®+ zahŕňajú široký rozsah koncentrácie častíc,
robustnú štruktúru a možnosť charakterizovať chemické zloženie
rozmerovo roztriedených častíc po meraní v reálnom čase.

Princíp činnosti
Princím činnosti High Resolution ELPI®+ je rovnaký, ako pri
prevádzke ELPI®+ len s pridaným inverzným softwérom. Častice
sa najprv nabijú na známu úroveň nabitia v korónovej nabíjačke,

po ktorej sú rozmerovo roztriedené v 14-stupňovom kaskádovom
impaktore s elektricky izolovanými impaktorovými stupňami. Každý
stupeň impaktora je napojený na elektrometer, ktorý meria prúdový
signál produkovaný nabitými časticami, ako sa práve zbierajú na
stupni impaktora. Primárna efektivita zberu častíc a množstvo difúzie
a obraz depozície náboja boli stanovené pre každú impaktorovú
úroveň umožňujúc určiť funkcie jadra impaktora.* Metóda inverznej
kalkulácie dát použitá v HR-ELPI®+ je založená na týchto funkciách
jadra a výpočtoch iteračných výpočtových rutín, poskytujúc presné a
spoľahlivé stanovenie rozmerovej distribúcie častíc s vysokým
rozlíšením. Inverzný výpočet prebieha v reálnom čase a nevyžaduje
žiadne úpravy ani optimalizácie od používateľa prístroja.
*Järvinen, A., Aitomaa, M., Rostedt, A., Keskinen, J. & Yli-Ojanperä, J. 2014.
Calibration of the new electrical low pressure impactor (ELPI+).
2014 J. Aerosol Sci. 69, pp. 150-159.
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Excelentnosť v meraní častíc

Softvér High Resolution ELPI®+

Použitie HR-ELPI®+

Vlastnosti HR-ELPI®+

High Resolution ELPI®+ je možné použiť v rôznych typoch
meraní. HR-ELPI®+ môže byť skombinovaný s prístrojmi na
úpravu a dopravu vzorky Dekati ® pri rôznych teplotách, tlakoch
a vlhkostiach.

• Veľký rozsah rozmerov častíc 6 nm - 10 µm s jediným
prístrojom
• Distribúcia veľkosti častíc v reálnom čase až do 500
veľkostných tried
• Možnosť chemickej analýzy rozmerovo roztriedených
vzoriek po meraní
• Široký prevádzkový rozsah koncentrácií
• Je možné ho tiež použiť s tradičným softvérom
ELPI+vi™ pre informácie o aktívnom povrchu častíc,
hmotnosti a prirodzenom náboji
• Jednoduchá a robustná konštrukcia
• Necitlivosť na zmeny tlaku vzorky
• Sofistikovaná kalibrácia pre každú vyrobenú jednotku
• Integrované riadenie prietoku a nastavenie tlaku
• 6 analógových vstupov a 3 výstupy

Použitie HR-ELPI®+ zahŕňa:
• Výskum spaľovania
• Vonkajšie a vnútorné merania kvality ovzdušia
• Pracovná hygiena
• Merania výfukových plynov
• Merania strojových plynov
• Merania nanočastíc

Príslušenstvo HR-ELPI®+
• Hliníkové a polykarbonátové odberové fólie impaktora,
25 mm
• Odberový substrát v spreji (DS-515) so šablónouv
• Vákuové pumpy
• Náhradný impaktor a sady odberových platní
• Dekati® riediace systémy pre prípravu vzorky z prúdu spalín
a výfuku mototra
• Dekati® sušička na odstránenie vlhkosti zo vzorky
• Odberové hlavice na meranie kvality ovzdušia

ELPI®+ hlavná jednotka, nabíjačka a impaktor

Dekati High Resolution ELPI®+
®

®

HR-ELPI + Špecifikácie

10 lpm
250 #/cm3 pre 10 nm častice
20 #/cm3 pre 100 nm častice
0.1 #/cm3 pre 5 µm častice
V407 x Š454 x H242 mm

Rozmery

25 mm
15 kg bez impaktora
22 kg s impaktorom na svojom mieste
Požiadavky na pumpu

20 m3/h pri 40 mbars

Prevádzková teplota

10-35 ºC

*

Prevádzková vlhkosť
100-250 V, 50-60 Hz, 200 W
MS-Windows 7™, MS-Windows 8™
HR-ELPI®+ impaktor
a nabíjacia jednotka.

0-10 V
*

vhodné pumpy sú dostupné v Dekati®

Number dN/dlogDp [1/cm3]

Number dN/dlogDp [1/cm3]

* Suitable pumps available at Dekati Ltd.

Dp [um]

Porovnanie ELPI®+ modrou a HR-ELPI®+ červenou

Dp [um]

Príklad dát High Resolution ELPI®+

Poďakovanie

Labview je ochranná známka spoločnosti National Instruments Inc. ELPI + je ochranná známka spoločnosti Dekati Ltd. Dekati je registrovaná ochranná známka spoločnosti Dekati
Ltd. Súvisiaci patent 6401553. Dekati Ltd. si vyhradzuje právo vykonať zmeny v tu opísaných výrobkoch bez predchádzajúceho upozornenia. © Copyright Dekati sro 2014.

1.0 #/cm3 pre 1 µm častice

Prístroj ELPI®+pochádza z práce vykonanej v Skupine pre výskum aerosólov na Technickej univerzite Tampere
v Tampere vo Fínsku.
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Dekati Ltd. sa špecializuje na navrhovanie a výrobu
inovatívnych zariadení na meranie a odber vzoriek jemných
častíc. Od svojho založenia v roku 1994 sa spoločnosť Dekati
stala technologickým lídrom na trhu v oblasti výroby meracích
prístrojov pre jemné častice pre rôzne aplikácie a tisíce
zákazníkov.
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