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90% menší než tradičné meracie stanice

Flexibilný v bode záujmu

Modulárne usporiadanie pre každú aplikáciu

Jednoduchý prístup, cez webový prehliadač

O 80% lacnejšia údržba

Schválená zhoda s právnymi normami (EN, US-EPA)

Už viac ako 30 rokov úspešne na trhu

Produkt na kľúč, umiestnenie a rozbeh do 30 min.
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Moduly airpointer na prvý pohľad
airpointer je ľahko inštalovateľný, nákladovo efektívny a ľahko sa udržiava.
Modulárny dizajn airpointer‘s modular pozostáva zo
základnej jednotky, modulov analyzátorov a senzorových
modulov umožňujúcich konfiguráciu podľa rôznych
požiadaviek aplikácie.

S naším plne integrovaným plynovým chromatografom
môžeme merať BTX (benzén / toluén / etylbenzén /
xylén) bez akéhokoľvek nosného plynu a zabezpečiť
dennú automatizovanú kontrolu kalibrácie.

Kompaktný dizajn airpointera ho dovoľuje nainštalovať
takmer kamkoľvek. Vzhľadom k svojmu optimalizovanému
riadeniu tepla, spotrebuje airpointer menej energie v
porovnaní s konvenčnými monitorovacími stanicami.
airpointer ponúka výber analytických modulov používajúcich
typovo schválené referenčné metódy pre monitorovanie
znečistenia ovzdušia (SO2, NO/ NO2/ NOX, CO, O3, a PM)
klasifikovaných, ako relevantné podľa EU, WHO, US-EPA
a ďalších príslušných organizácií po celom svete.

Rýchly optický systém, alebo schválený PM analyzátor
sú použité pre monitorovanie PM.

PM10

PM Senzor

PM2.5

SO2
H2S

Integrovaný dátový riadiaci systém ukladá a spracováva
údaje z vlastných modulov airpointera, ako aj z rôznych
externých senzorov iných výrobcov. Interný web server
umožňuje získavanie údajov pomocou ľubovoľného
internetového pripojenia. Dáta sú celosvetovo k
dispozícii prostredníctvom webového pehliadača s
autorizovaným prístupom a môžu byť prehľadne
graficky prezentované. Všetky parametre môžu byť
zobrazené lokálne, aj online.
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Monitorovanie kvality ovzdušia ďalšej generácie
Pokrokové a patentované systémy riadenia teploty a
energetického manažmentu airpointera znižujú spotrebu energie
o 90% oproti porovnateľným monitorovacím staniciam.

Podľa EU
EN14625 (O3), EN 14626 (CO), EN 14211 (NO/NO2/NOX),
a EN 14212 (SO2)
ako aj príslušných noriem USEPA.
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airpointer je vyrábaný podľa normy ISO 9001: 2008 a
podlieha neustálemu vylepšovaniu.

Filter nulového vzduchu
pre dennú kontrolu kvality a výrobu
vzduchu bez znečisťujúcich látok.

Vstup vzorky PM

pre kontinuálne meranie PM2.5, PM10 alebo
TSP v závislosti na konfigurácii. Tepelne
regulovaný, aby sa predišlo vplyvom vlhkosti.

Vstup vzorky vzduchu
Priebežne nasáva vzorkovaný
vzduch podľa príslušných noriem.

Rukoväť
Počítač
Pružná plynová vzpera
Dvierka pre údržbu

poskytujú prístup pre pohodlnú výmenu
vstupného filtra, sieťové pripojenie pre PC/
notebook, prívod kalibračného plynu a napájanie pre notebook.

Klimatizácia

ovláda vnútornú prevádzkovú
teplotu na zabezpečenie kvality dát
merania.

Pumpa

Čerpá vzorkovaný plyn cez moduly
za použitia jedného, alebo dvoch
piestov, v závislosti na konfigurácii.

Filter s predĺženou
životnosťou (voliteľný)

Teflónový valcový vstupný filter s predĺženou
životnosťou môže byť použitý namiesto
štandardného teflónového filtra, dokonca aj
pri vysokých koncentráciách PM.

5
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Polutanty
Štandardné moduly

airpointer 2D
2 z nasledujúcich modulov

NO/NO2/NOX
O3
SO2 (H2S)
CO
PM10/PM2,5

Ďaľšie moduly senzorov

airpointer 4D
airpointer PM (HC)
4 z nasledujúcich modulov
4 z nasledujúcich modulov
Hmotnosť: 12.0 kg/26.5 lbs, viď str. 12 pre technické špecifikácie;
voliteľne: span modul
Hmotnosť: 5.8 kg/12.8 lbs, viď str. 13 pre technické špecifikácie;
voliteľne: span modul
Hmotnosť: 8.5 kg/18.7 lbs, viď str. 14-15 pre technické
špecifikácie; voliteľne: span modul; voliteľne: H2S modul
Hmotnosť: 9.0 kg/19.8 lbs, viď str. 16 pre technické špecifikácie;
voliteľne: span modul
Typovo schválené PM10 a PM2,5 (Met One BAM1020 alebo
EDM 180C)

viď str. 17 pre technické špecifikácie;
BTX
Štandardné prachové moduly monitoringu prachu:
Nefelometer pre indikatívny monitoring PM (PM10, PM2,5) alebo
Multi PM (laserový spektrometer) pre indikatívny PM monitoring (PM10, PM4, PM2,5, PM1 a TSP)
Meteorologicé senzory: smer vetra, rýchlosť vetra, teplota, tlak, relatívna vlhkosť, zrážky, vyrábané
viacerími výrobcami.
Dopravné senzory: Počítadlo dopravy, Hlukové senzory, vyrobené viacerými dodávateľmi
Electrochemické senzory pre formaldehyd, etán, chlór...
Pre priemyselné aplikácie, enviromentálnu hygienu, a monitorovanie kvality vnútorného ovzdušia(IAQ)
Senzory pre monitoring vnútorného CO2 (IAQ)
Navigačný systém (GPS) na prepojenie údajov monitorovania s geografickými údajmi
Vlastnosti (Model
Rozmery (V / Š / H, bez
vstupov vzorky)
Hmotnosť
Spotreba energie*
Prietok bez prachu:
Spoločné znaky
Konštrukcia

890/920/400 mm
34,80/36.22/15.75 in.
65.8 kg/145.1 lbs
max. 670 W
<2000 ccm/min

1120x920x400mm
44,09x36,22x15,75 in.
73.9 kg/162.9 lbs
max. 670 W
<3000 ccm/min

1480x920x650mm
58,28x36,22x25,59 in.
110 kg/242.5 lbs
max. 2000 W
<3000 ccm/min

Dobre izolovaná dvojitá hliníková konštrukcia pre použitie vo vonkajšom prostredí (IP54)
Štandardné monitorovacie moduly na odnímateľných zásuvkách
Robustný, nenápadný dizajn odolný proti vlámaniu
Štandardné vybavenie
Interná klimatizácia a ovládanie teploty
Dvierka pre údržbu
zámková vložka (štandard)
Prívod nulového vzduchu
Prevádzková teplota
-20 °C/-4°F do +42 °C/108°F (voliteľný ohriev pre teploty pod -40 °C/-40°F) (+50°C pre HC)
Možnosti
Rôzne druhy montážnych konzol
Bezdrôtová komunikácia (LTE / UMTS / 3G modem, ...) Vzorkovanie plynu (vysoká relatívna vlhkosť, vysoká
expozícia PM)
Integrácia externých zariadení a prístrojov (napr. 4-20 mA, RS-232, Modbus cez IP, 0-10 V, ...)
Riešenia pre komunikáciu s ext. dátovými systémami (napr. TCP-IP, Modbus cez IP, RS-232, 4-20 mA.)
Rôzne základné rámy a manipulačné zariadenia pre prevádzku na mieste (cestné, dielne,
interiérové, dodávkové, prívesné, ...)
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Spoľahlivý
monitoring bodov
záujmu
Kvalita okolitého ovzdušia s ohľadom
na zdraviu škodlivé látky musí byť
posudzovaná tiež v malom meradle,
pretože lokálne mikroklimatické podmienky
môžu spôsobiť, že sa kvalita ovzdušia
výrazne odlišuje od veľkoplošného
prístupu. Zdravotné riziká zapríčinené
krátkodobími nárastmi koncentrácie
znečisťujúcich látok v ovzduší naznačujú
nevyhnutnosť monitoringu v bode záujmu.

airpointer je ideálny nástroj pre
monitorovanie plynov zo spaľovacích
procesov a prchavých emisií.

airpointer v priemysle a
doprave
Vďaka jeho veľkej flexibilite je airpointer
ideálnym nástrojom na monitorovanie CO,
O3, H2S, SO2, NO/NO2/NOX PM a BTX.
Dopravné dátové senzory sú jedny z
mnohých prídavných senzorov, ktoré
možno pridať rýchlo a jednoducho.
Umožňujú merať počet vozidiel a ich
priemernú rýchlosť. Výsledné dáta môžu
byť nahrávané a prehľadne zobrazované
napríklad v kombinácii s dátami oxidu
dusíka a PM.

Monitoring týkajúci sa cestnej dopravy
pomovou airpointera:
Údaje môžu byť použité, ako signály pre
systém riadenia dopravy.
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airpointer v bodoch aktivity a
v interiéroch
airpointer meria oblasti, kde sa ľudia
často zdržujú a zlá kvalita ovzdušia má
vplyv na zdravie jedinca.
Hlavne veľmi frekventované miesta, ako sú
nákupné ulice, dopravné uzly, alebo parky
a športoviská s intenzívnym znečistením
ovzdušia, súvisiacim s dopravou, si
vyžadujú spoľahlivé meranie hodnôt,
pretože tieto často prekročia hraničné
hodnoty.
Ľudia trávia viac, než 80% svojho času vo
vnútri. Kvalita ovzdušia vnútri často nie
je lepšia, než vonku. Preto je kontinuálne
meranie kvality ovzdušia vo vnútri zásadné
s ohľadom na mladých, alebo starších
ľudí, ale predovšetkým ľudí v zlom
zdravotnom stave, rýchlo trpiacich pod
zlou kvalitou vnútorného ovzdušia.

airpointer poskytuje spoľahlivé merania
hodnôt na veľmi frekventovaných miestach.

„Bežne si môžeme vybrať
čo chceme jesť a piť a kde
chceme byť, ale nie vzduch
ktorý dýchame.“

Monitorovanie kvality ovzdušia v školách,
verejných budovách, nákupných centrách a
letiskách (kvalita vnútorného ovzdušia –
Indoor Air Quality/ IAQ).
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Meranie kde je nevyhnutné
Tradičné stanice monitoringu kvality ovzdušia sú veľké ako staveništné kontainery, prevážne nainštalované na
veľkej ploche. airpointer nie. Môže byť rýchlo nainštalovaný, cenovo efektívne prevádzkovaný a pohodlne
údržbovaný.

Mobilná prevádzka

Stála inštalácia

Často sú nevyhnutné krátke merania na rôznych
miestach. Kompaktné vyhotovenie airpointera ho robí
ideálnym nástrojom pre mobilné použitie.
airpointer zaisťuje flexibilný monitoring ovzdušia
používajúc požadované referenčné metódy meraní.
airpointer môže byť rýchlo prepravený autom, alebo
prívesom na meracie miesto podľa potreby.

airpointer sa typicky inštaluje na stĺp (alebo na stenu,
ak je to nevyhnutné). Stála inštalácia je nutná, keď sa
požaduje monitoring na dlhšiu dobu.
airpointer sa
zodvyhne žeriavom na určené miesto a pomocou
vhodných držiakov sa upevní. Môže byť premiestnený s
minimálnou časovou náročnosťou.

airpointer môže byť prepravovaný na pickup-e, alebo
prívese vhodných rozmerov.

K dispozícii sú rôzne možnosti montáže na stenu,
alebo na stĺp.

Kompaktné vyhotovenie airpointera umožňuje, aby bol použitý pre monitorovanie znečisťujúcich látok v tuneloch.
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Pripravený na prevádzku
za 30 minút

14:00
14:00

Dodávka airpointeru, montáž
na žeriav.

14:10

airpointer sa dvíha na stĺp
lampy.

14:15

Upevnené pomocou
špeciálnych montážnych konzol.

14:20

Pripojenie k zdroju napájania
a počiatočné uvedenie do
prevádzky.

14:10
14:15

14:30
airpointer je pripravený na
prevádzku. Meranie sa spustí
a používateľ si môže
prezerať prvé dáta pomocou
webového prehliadača.

14:20
14:30

Personalizujte si svoj airpointer
airpointer je dodávaný v nenápadnom prevedení a preto môže ladiť s okolím. Dizajnovaním prednej časti airpointera,
podľa svojich predstáv, ho môžete úmyselne urobiť nápadným alebo ho použiť ako reklamný priestor.
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Nitrogen
Oxides

NO2
NO
NOX

Čo je oxid dusíka?
Molekula oxidu dusnatého (NO) je pomerne reaktívna a
nestabilná. V okolitom ovzduší reaguje s kyslíkom za
vzniku toxického oxidu dusičitého (NO2).

Odkiaľ pochádza oxid dusíka?
Oxid dusnatý je hlavne nežiaduci vedľajší produkt
spaľovania paliva pri vysokých teplotách.
Autá a elektrárne sú hlavnými zdrojmi oxidu dusíka.

Oxid dusnatý vo vzorke reaguje s ozónom za vzniku oxidu
dusičitého. Táto reakcia má za následok elektricky
excitované molekuly. Tieto molekuly uvoľňujú nadbytok
energie emitovaním fotónov, ktoré sú merané
fotonásobičom. Modul NOX airpointera je vybavený
slučkou s oneskorením pre merania NO a NO2 z tej
istej vzorky.

Kontrola nuly a meracieho rozsahu

Aké sú účinky oxidu dusíka?
Oxid dusnatý spôsobuje množstvo symptómov, najmä v
pľúcach, ale aj v iných orgánoch, ako je slezina a
pečeň. Oxid dusnatý je okrem toho spoločne
zodpovedný za okysľovanie a nadmerné znečistenie
pôdy a vody. Plynný oxid dusíka sa môže stať časticou
dusičnanu amónneho. To prispieva k veľkému
znečisteniu PM (PM2,5, PM10). Počas leta spôsobujú
oxidy dusíka a uhľovodíky tvorbu prízemného ozónu a
ničenie ozónovej vrstvy.
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Princíp merania:
Chemiluminiscencia (EN14211)

Zdroj nulového vzduchu je súčasťou štandardného
vybavenia, takže kontrola nulového bobu môže byť
vykonávaná automaticky (napr. denne). Interný zdroj
NO2 pre pravidelné kontroly bodu rozsahu je k
dispozícii, ako voliteľné príslušenstvo.

Nameraná látka

Oxidy dusíka NO/NO2/NOX

EU Smernica / USEPA Procedúra

Chemiluminescencia (EN14211)

Princíp merania

Chemiluminescencia

Rozsah

0 - 1000ppb; Dynamický, až do 20 ppm

Šum nuly

0.2 ppb RMS

Dolný detekčný limit

0.4 ppb

Drift nuly (24 hodín)

< 0.4 ppb

Drift spanu (24 hodín)

+/- 1% hodnoty > 100 ppb

Doba odozvy

< 60 sekúnd

Presnosť

1% hodnoty, alebo 1 ppb (podľa toho ktoré je väčšie) pri < 500 ppb

Linearita

±1% hodnoty >100 ppb

Prietok vzorky

1000 ml/min

Zdroje: WHO Regional Publications, European Series, No. 91, „Air quality guidelines for Europe“, 2nd edition, 2000; Federal Environment Agency Vienna, Austria

Ozone
O3
Aké sú účinky ozónu?
Čo je ozón?
Ozón (O3) je vysoko toxická, korozívna a obecne
znečisťujúca látka. V nízkej koncentrácii je normálnou
zložkou ovzdušia. Vysokokoncentrovaný je to agresívny,
dráždivý plyn a v prízemnej úrovni ovplyňuje ľudí a
prírodu

Okliaľ sa ozón berie?
Ozón vzniká v atmosfére reakciou oxidov dusíka,
uhľovodíkov a slnečného svetla. Ozón nachádzajúci sa
vo vyšších vrstvách vzduchu (stratosfére) chráni pred
škodlivým UV žiarením. V prízemných úrovniach, sa
vyššie koncentrácie ozónu tvoria len ostatnými
znečisťujúcimi látkami ( chemické prekurzory ozónu) a
slnečným svetlom.
Oxidy dusíka a prchavé organické zlúčeniny sú hlavné
prekurzory. Navyše metán a oxid uhoľnatý (CO)
prispievajú ku globálnemu formovaniu ozónu. Insolácia
podporuje tvorbu ozónu.
Vysoké koncentrácie ozónu tak väčšinou vznikajú na
poludnie a popoludní. Hlavné zdroje ozónu sú chemické
procesy zapríčinené priemyslom a dopravou, ako aj
elektrickým prúdom televíznych prijímačov, počítačov,
fotokopírok, elektromotorov ...

Ozón spôsobuje predovšetkým respiračné ochorenia,
ako sú respiračné syndrómy, zmeny pľúcnych funkcií,
zvýšenie respiračnej senzitivity a zápal dýchacích ciest.
Ozón navyše ničí listy stromov a iných rastlín
(fotooxidáciou), čím oslabuje ich rast a priťažuje
životnému prostrediu.

Princíp merania:
Absorbcia UV (EN 14625)
Ultrafialové svetlo z vysoko-energetickej UV lampy je
nasmerované cez trubicu naplnenú vzorkou plynu.
Absorbcia tohto svetla spôsobená ozónom je meraná
detektorom na konci trubice.

Kontrola nuly a meracieho rozsahu
Zdroj nulového vzduchu je súčasťou štandardného
vybavenia, takže kontrola nulového bobu môže byť
vykonávaná automaticky (napr. denne).
Interný zdroj ozónu pre pravidelné kontroly bodu
rozsahu je k dispozícii, ako voliteľné príslušenstvo.

Meraná látka

Ozón O3

EU norma / USEPA Procedúra

UV fotometria (EN14625)

Princíp merania

UV fotometria

Rozsah

Dynamický, až do 20 ppm

Šum nuly

0.25 ppb RMS

Spodný detekčný limit

0.5 ppb

Drift nuly(24 hodín)

< 1 ppb

Drift spanu (24 hodín)

±1% % hodnoty, alebo 1 ppb (podľa toho ktoré je väčšie)

Doba odozvy

< 30 sekúnd

Presnosť

1 ppb

Linearita

+/- 1% hodnoty > 100 ppb

Prietok vzorky približne

cca. 1000 ml/min

Zdroje: WHO Regional Publications, European Series, No. 91, „Air quality guidelines for Europe“, 2nd edition, 2000; Federal Environment Agency Vienna, Austria
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Sulfur Dioxide
Čo je oxid siričitý?
Oxid siričitý (SO2) je kyselinotvorný, bezfarebný,
zapáchajúci a toxický plyn.

Odkiaľ oxid siričitý pochádza?
SO2 pochádza hlavne zo spaľovania uhlia a ťažkého
vykurovacieho oleja. Hlavné zdroje sú spaľovacie
zariadenia v energetike, v priemysle a malé vykurovacie
systémy používajúce málo kvalitnú naftu s obsahom síry,
alebo uhlie.

Aké sú účinky oxidu siričitého?
Oxid siričitý môže spôsobiť ľudom trápenie, ako bolesti
hlavy, nevoľnosť, zníženie kapacity pľúc, zvýšenie
odporu dýchania a symptómy, ako sipot, tlak na hrudi a
dýchavičnosť. Oxid siričitý je jeden z hlavných prekurzorov
„kyslého dažďa“, ktorý ohrozuje ekologické systémy,
ako sú lesy a jazerá, taktiež urýchľuje koróziu stavieb a
pamiatok. Oxid siričitý môže tiež znížiť viditeľnosť, ako
súčasť smogu.
Zmenou na sulfátové častice prispieva k znečisteniu
časticami PM (PM2.5, PM10)

14

SO2
H2S

Princíp merania:
UV fluorescencia (EN14212)
Vzorka plynu je osvetlená ultrafialovým žiarením z UV
lampy, ktoré zapríčiní, že molekula SO2 absorbuje
energiu. Absorbovaná energia je vyžiarená ako svetelný
pulz (foton), ktorý je meraný fotonásobičom.

Kontrola nuly a meracieho rozsahu
Zdroj nulového vzduchu je súčasťou štandardného
vybavenia, takže kontrola nulového bobu môže byť
vykonávaná automaticky (napr. denne). Interný zdroj SO2
pre pravidelné kontroly bodu rozsahu je k dispozícii, ako
voliteľné príslušenstvo.

Meraná látka

Sulfur Dioxide SO2 and Hydrogen Sulfide (H2S)

EU norma / USEPA Procedúra

UV Fluorescencia (EN14212) - pre SO2

Princíp merania

UV Fluorescencia

Rozsah

0-500ppb; Dynamický, až do 10 ppm

Šum nuly

0.25 ppb RMS

Spodný detekčný limit

0.5 ppb

Drift nuly (24 hodín)

< 1 ppb

Drift spanu(24 hodín)

±1% hodnoty >100 ppb

Doba odozvy

< 90 sekúnd

Presnosť

1% hodnoty, alebo 1 ppb (podľa toho ktoré je väčšie)

Linearita

±1% z hodnoty >100 ppb

Prietok vzorky

500 ml/min

Zdroje: WHO Regional Publications, European Series, No. 91, „Air quality guidelines for Europe“, 2nd edition, 2000; Federal Environment Agency Vienna, Austria

Hydrogen Sulﬁde
Čo je sírovodík?
Sírovodík (H2S) je vysoko toxický a korozívny, nepríjemne
páchnuci plyn.

Princíp merania:
Tepelná konverzia na SO2

Kde sa berie sírovodík pochádza?

SO2 je odstánený zo vzorky plynu, potom je H2S tepelne
konvertovaný na SO2 a meraný UV fluorescenciou.

H2S je plyn, ktorý je výsledkom
znehodnocovania a biodegradácie.

Modulom H2S sa meria len H2S, alebo len SO2, alebo
oboje s minimálnym prepínacím časom päť minút.

biologického

Hlavné zdroje sú priemysel, pece, celulózový a
papierový priemysel, plynárne, koksovne, čističky
odpadových vôd a výroba bioplynu.

Aké sú účinky sírovodíka?
H2S ničí telesný hemoglobín a paralyzuje transport
kyslíka v krvi. Keď sa dostane do kontaktu s membránou
sliznice, konvertuje do formy alkalických sulfidov a
zapríčiňuje podráždenie očí, nosa, hrdla a pľúc. Jeho
vysoká kyslosť spôsobuje, že H2S je korozívny plyn a môže
zapríčiniť poškodenie elektronických komponentov.

Kontrola nuly a spanu
Zdroj nulového vzduchu je súčasťou štandardného
vybavenia, takže kontrola nulového bobu môže byť
vykonávaná automaticky (napr. denne). Interný zdroj H2S
pre pravidelné kontroly bodu rozsahu je k dispozícii, ako
voliteľné príslušenstvo.

Monitoring
okolia
Vzhľahom na svoje malé
rozmery môže byť airpointer nasadený okolo
akejkoľvek lokality a tým byť použitý pre maloplošné merania znečistenia. Kontinuálny záznam a
prenos údajov umožňuje okamžité reakcie v prípade
kolísania nameraných hodnôt. V prípade, že
jedno zariadenie ukazuje zvýšené údaje, zdroj
znečistenia môže byť zameraný,
zohľadnením nameraných údajov
o vetre a tento zdroj môže byť označený,
ako znečisťovateľ.
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CO

Carbon Monoxide
Čo je oxid uhoľnatý?
Oxid uhoľnatý (CO) je extrémne toxický plyn, vznikajúci
pri neúplnom spaľovaní uhlíka a uhlíkatých produktov.

Kde sa berie oxid uhoľnatý?
Oxid uhoľnatý je hlavne produktom neúplného spaľovania
paliva a pohonných látok. Hlavnými zdrojmi sú doprava,
priemysel a v interiéroch fajčenie.

Aké sú účinky oxidu uhoľnatého?
CO ako znečisťujúca látka je zvlášť významná, pre jeho
toxický účinok na človeka (poškodzuje hemoglobín).
Okrem toho CO hrá významnú úlohu pri fotochemickom
generovaní prízemného ozónu v globálnom meradle.
Určitá koncentrácia môže obmedziť množstvo kyslíka
privázaného do ľudského mozgu. Človek môže stratiť
vedomie, alebo utrpieť trvalé poškodenie mozgu,
spôsobené nedostatkom kyslíka. Oxid uhoľnatý môže
tiež prispieť ku globálnemu oteplovaniu.
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Princíp merania:
NDIR Korelácia plynového filtra
(EN14626)
Infračervený zdroj smeruje lúč cez komoru naplnenú
vzorkou plynu.
Oxid uhoľnatý absorbuje toto svetlo. Fotodetektor
meria výsledný pokles.

Kontrola nuly a spanu
„CO pračka“ (katalytický konvertor) odstraňuje CO zo
vzorky, takže kontrola nulového bodu môže byť
vykonávaná automaticky (napr. denne).
Interný zdroj CO pre pravidelné kontroly bodu rozsahu
je k dispozícii, ako voliteľné príslušenstvo.

Meraná látka

Oxid uhoľnatý CO

EU norma / USEPA procedúra

NDIR korelácia plynového filtra (EN14626)

Princíp merania

NDIR korelácia plynového filtra

Rozsah

0-100ppm; Dynamický, až do 1000 ppm

Šum nuly

0.02 ppm RMS

Spodný detekčný limit

0.04 ppm

Drift nuly(24 hodín)

< 0.1 ppm

Drift spanu(24 hodín)

±1% hodnoty >10 ppm

Doba odozvy

< 60 sekúnd

Presnosť

±0.1 ppm

Linearita

±1% hodnoty < 1,000 ppm

Prietok vzorky približne

cca. 500 ml/min

Zdroje: WHO Regional Publications, European Series, No. 91, „Air quality guidelines for Europe“, 2nd edition, 2000; Federal Environment Agency Vienna, Austria

BTX

e Benzene
Čo je BTX?

Benzén je číry, bezfarebný, veľmi horľavý a prchavý
tekutý aromatický uhľovodík s benzínovým zápachom.
Benzén sa nachádza v okolitom vzduchu v dôsledku
spaľovania paliva, ako je uhlie, benzínu a dreva.

Prívod nulového vzduchu a kontrola
spanu
Dodávka nulového vzduchu a pravidelná kontrola spanu sú
súčasťou implementovaného princípu, zatiaľ čo kontrola nuly a
bodového merania sa môže vykonať automaticky denne.

Toluén známy aj ako metylbenzén je číra, vo vode
nerozpustná kvapalina s typickým zápachom riedidiel na
farbu. Ide o aromatický uhľovodík, ktorý sa bežne
používa ako priemyselná surovina a ako rozpúšťadlo.
Etylbenzén je organická zlúčenina, je to veľmi horľavá,
bezfarebná kvapalina s podobným zápachom ako
benzín. Tento monocyklický aromatický uhľovodík je
dôležitý v petrochemickom priemysle ako medziprodukt
pri výrobe styrénu, prekurzora polystyrénu, bežného
plastového materiálu.
Xylen je termín použitý na opis troch izomérov
dimetylbenzénu; m-xylén, p-xylén a o-xylén. Xyleny sa
vyrábajú hlavne ako súčasť aromatických látok BTX
(benzén, toluén a xylény).

Nie sú potrebné plynové cylindre

Aké sú účinky BTX?
Okrem dobre známej karcinogenity benzénu, je to tiež
hepatotoxicita, genová toxicita, ktoré predstavujú riziko
pre ľudské zdravie spôsobené benzénom.

Meraná látka

Benzene/Toluene/Ethylbenzene/Xylene BTX

Doba analýzy

15min (15 - 60min na vyžiadanie)

Štandardný rozsah

0 – 100 ppb (rozšírené rozsahy na vyžiadanie)

Detektor

PID 10.6eV

Kolóna

MEMS, zabalený

Teplota pece

Rastie až do 140°C

Nosný plyn

Vzduch, generovaný v prístroji: < 20 mL/min

Spodný detekčný limit

< 0.25 ppb BTEX (každý pre 15 min čas analýzy

Drift spanu(24 hodín)

< 3%

Prietok vzorky

100-250 mL/min typický

Zdroje WHO Regional Publications, European Series, No. 91, „Air quality guidelines for Europe“, 2nd edition, 2000; Federal Environment Agency Vienna, Austria
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PM10
PM2.5
Čo sú častice?

PM10 a PM2,5 nie sú jednotlivé zložky, ale hmotnostná koncentrácia všetkých častíc okolitého vzduchu s aerodynamickým priemerom
menším ako 10 μm (PM10) alebo 2,5 μm (PM2,5).

Kde sa berú častice?

Prahové hodnoty týchto znečisťujúcich látok sú často
prekračované, najmä v oblastiach so silným znečistením ovzdušia
dopravnými prostriedkami. To vedie k zvýšenej informovanosti
verejnosti o problémoch s PM. Tuhé častice prichádzajú z častíc
výfukových plynov, opotrebovania pneumatík, brzdového prachu,
víriaceho prachu z cestnej komunikácie spôsobeného vozidlom,
domáceho paliva a priemyselných emisií.
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Aké sú učinky hmotných častíc?

PM2,5 a PM10 majú krátkodobý účinok na kardiovaskulárny
systém. Dôkaz o priamom vzťahu medzi počtom infarktov a
koncentráciou PM bol odôvodnený. Napríklad dlhodobý účinok
znečistenia PM je potenciál prepravovať a držať toxické
zlúčeniny v dýchacom systéme. Častice v pľúcach a priedušiek
oslabujú imunitný systém.

Princíp merania: Nefelometria

Measurement Principle: Laser Spectrometer

PM modul airpointer využíva nefelometriu, osvedčenú optickú
metódu merania. Ohrievač vzorky minimalizuje účinky vlhkosti.
Modul využíva fotometer s rozptylom svetla s infračervenou
LED, hybridným, silikónovým predzosilňovačom detektora a
referenčným detektorom. Rozptýlené svetlo je úmerné
koncentrácii PM.

Počíta častice na hmotnostnú konverziu
Poskytuje dáta až do piatich hmotnostných rozsahov
súčasne za jednu minútu. Namerané hmotnostné frakcie
PM: TSP, PM10, PM4, PM2,5, PM1
Početná koncentrácia: súčasne až 8 tried (10μm, 7μm,
4μm, 2,5μm, 1μm, 0,7μm, 0,5μm, 0,3μm)

Výber veľkosti

Meraná látka

Particulate Matter

Vstup TSP je súčasťou štandardného vybavenia modulu PM.
Jednoducho upraviteľne voliteľne dostupné vstupy na meranie
veľkosti PM10 alebo PM2.5.

Rozsah veľkosti častíc

TSP, PM10, PM4, PM2,5, PM1

Rozsah koncentrácie

0-1.000 μg/m3

Citlivosť

0,3 μm

Doba vzorky

1 minútu

Prietok vzorky:

2 l/min

Meraná látka

Častice

EU norma / USEPA
Procedúra

Zber častíc a gravimetrická
analýza

Princíp merania

Nefelometria

Rozsah

Dynamicý, až do 2,500 µg/m³

Spodný detekčný limit

< 1 μg/m3

Drift nuly (24 hodín)

< 1 μg/m3

Drift spanu (24 hodín)

±1% of hodnoty

Doba odozvy

< 60 sekúnd

Presnosť

1 μg/m3

Prietok vzorky

2 l/min

Zdroje: WHO Regional Publications, European Series, No. 91, „Air quality guidelines for Europe“, 2nd edition, 2000; Federal Environment Agency Vienna, Austria

Particulate
Matter
airpointer PM (HC)

Airpointer PM (HC) môže byť vybavený schváleným
analyzátorom PM. Okrem toho môžete pripojiť
airpointer k externému analyzátoru PM použitím
dostupných rozhraní. Takto môžete tiež využiť výhody
airpointer a to najmä v rámci záznamu a prenosu dát
pre meranie PM.

Princíp merania:
Rozptyl laserového svetla
má schopnosť súčasne merať hodnoty PM10 a PM2,5
v reálnom čase a je v súlade s európskymi normami a
normami USEPA. Odráža viac ako 30 rokov skúseností
vo výrobe aerosólových spektrometrov I meracia bunka
rozptýleného svetla a jeho elektronický výstup signálu
pre každú veľkosť častíc.
Typovo schválené PM10 a PM2,5 (Thermo 5030 SHARP,
Met One BAM1020 a EDM 180C).

airponter PM (HC) je vybavený schváleným
PM analyzátorom integrovaným do krytu.

Meraná látka

Častice

EU Norma / USEPA Procedúra

Systém detekcie a počítania jednotlivých častíc

Princíp merania

Rozptyl laserového svetla

Hodnoty PM

PM10, PM2.5, zároveň

Rozsah

Od 0.1 do 1.500 μg/m³

Stupne veľkostí

31 kanálov ako základ

Rozsah počítadla

1 až 3.000.000 častíc/liter

Intervaly merania

od 6 sekúnd smerom nahor až na jednu hodinu

Reprodukovateľnosť

±3% v celom rozsahu merania

Vlnová dĺžka Lasera

660 nm

Prietok vzorky

Objem merania 1,2 l / min
± 5% je automaticky regulovaný
Zdroje: WHO Regional Publications, European Series, No. 91, „Air quality guidelines for Europe“, 2nd edition, 2000; Federal Environment Agency Vienna, Austria
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AdS
Additional Sensors
Ďalšie snímače airpointera

Okrem už nainštalovaných modulov poskytuje airpointer
možnosti na implementáciu prídavných snímačov a
externých prístrojov pomocou vysoko výkonného
dataloggeru airpointera. Tieto snímače sú integrované
cez rozhranie Ethernet, RS-232 alebo analógové.
Prídavné snímače sú namontované zvonka alebo vo
vnútri airpointera v závislosti od dostupného priestoru.

Airpointer priebežne riadi a manageuje namerané dáta
prostredníctvom webového používateľského rozhrania.
Vysoko výkonné funkcie airpointera môžu byť použité
pre každý dodatočne implementovaný snímač. Zahŕňa
to zaznamenávanie údajov v priebehu niekoľkých rokov,
zálohovanie dát a rýchlejší prístup k údajom
prostredníctvom záznamového portálu, sťahovanie
údajov pre miestne analýzy a ďalšie.

Meteorologický snímač Lufft WS600 zaznamenáva
parametre vetra, rýchlosť vetra, teplotu, tlak
vzduchu, relatívnu vlhkosť a zrážky.

Prídavné senzory
Cestná premávka a verejné priestranstvá
Úroveň hluku
Počet chodcov
Vzorkovanie PM
Monitoring PM
Navigačné systémy (GPS)
Žiarenie UV
Priemyselná hygiena
Toxické plyny
Prchavé organické zlúčeniny(VOC)
Kvalita vnúroného ovzdušia
Oxid uhoľnatý (CO2)
Relatívna vlhkosť
Teplota
Intenzita svetla
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"Čím viac
meriame, tým
viac vieme"

Monitorovanie vzduchu kliknutím myši

O3

PM10

SO2

PM2.5

AdS

H2S
Externé nástroje podľa
LAN, RS-232, ADAM,
analógové signály...

Databáza

CO
NO2
NO
NOX

BTX

Web server

Connectioncez
via
Pripojenie
UMTS/3G, GPRS, ADSL,

Verejné informácie
Na prístup k údajom airpointera
použite zariadenie podľa
vlastného výberu.

Ďalšia generácia monitrovania kvality
ovzdušia taktiež poskytuje ďalšie
možnosti získavania údajov. airpointer
nepretžite pracuje “naživo“ a môže byť
prístupný
autorizovaným
osobám
pomocou webového prehliadača. Žiadny
špeciálny software nie je potrebný.
Užívateľ si môže rýchlo a jednoducho
zobraziť, stiahnuť a analyzovať namerané
údaje, odkiaľkovek na svete aktualizovať
systém záznamu údajov a automaticky
preposielať informácie pre údržbu
emailom.

Dátový prístup
Uživateľ môže pristupovať k dátam cez
modem (GSM, GPRS, UMTS), alebo LAN
(priamo, káblom, alebo bezdrôtovo).
Samostatné rozhranie pre údrdžbu
zobrazuje dáta v reálnom čase. Systém
nahrávania dát je taktiež vybavený
rozhraním pre komunikáciu so
zariadeniami iných výrobcov.

Satelit, Ethernet

Automatické
sťahovanie
údajov
umožňuje prenos dát do systému
centrálneho zberu dát.

Heslom chránený prístup
Rozhranie uživateľského prístupu na
rôznych úrovniach vyžaduje prihlasovacie
meno a je chránený heslom. Voliteľný
alarm systém odosiela textovú správu
prostredníctvom SMS v prípade
neoprávneného prístupu.

Operačný systém Linux
Systém na spracovanie údajov založený
na systéme Linux zaručuje úplnú
internetovú konektivitu, ako aj vysokú
spoľahlivosť a flexibilitu. Bezpečnosť
údajov je zabezpečená automatizovanou
internou zálohou založenou na
zrkadliacom sa pevnom disku.

Čo je uložené?
Merané dáta: V závislosti od vybraných
modulov sa dáta zaznamenávajú na
interný pevný disk s kapacitou pamäte
na dobu minimálne piatich rokov.
Prevádzkové údaje: Teplota ohrievaných
a chladených častí, tlak vzduchu a
rýchlosť otáčok ventilátora atď. Sú
uložené v databáze.

Zálohy dát
Tiež sú poskytované možnosti pre
automatické ukládanie dát na centrálny
server, takpovediac neustále. Tiež je
možné vytvoriť sieť monitorovacích
systémov použitím recordum portal
servera.
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Rozhranie airpointera
Download
Všetky parametre je
možné prevziať ľahko a
rýchlo do počítača.
Môžete nakonfigurovať
predvolený výber
parametrov a použiť
napríklad Excel na ďalšie
spracovanie.

Meracie údaje zobrazené v
časovom diagrame
Jeden až šesť
parametrov sa zobrazuje
v jasne usporiadanej
grafike. Funkcia priblíženia
umožňuje detailné
prezeranie.

Setup
Setup sa všeobecne
používa na nastavenia. Tu
môžete povoliť alebo
zakázať rôzne moduly a
meniť jednotky ako ppb a
μg / m³.

Návrh grafu
Pre účely prehľadnosti
môžete zobrazovať údaje
o meraní v rôznych
formách a v rôznych
farbách: ako čiara,
naplnená čiara, krok alebo
stĺpcový diagram.

Meracie kampane Merania
sa môžu priradiť k
definovaným časovým
obdobiam a miestam.

Radarový graf/veterná
ružica
Meracie údaje môžu byť
zobrazené v súvislosti so
smerom vetra na
lokalizáciu zdrojov
znečistenia.

Reporty
Prehľady môžu byť
definované a
automaticky vytvorené.
Výsledky sa konvertujú
na súbory pdf alebo xls.

®
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Zabezpečenie kvality QA/QC

Mnoho rokov bezpečnosti,
spoľahlivosti a kontinuity
airpointer bol vyvynutý odborníkmi so skúsenosťami v
teréne, s osobitným dôrazom zameraným na zaistenie
kvality údajov. Riadenie kvality recordum je
certifikované pre výskum, vývoj a výrobu v súlade s
normou ISO 9001:2008.
Na zaistenie nepretžitej kvality meraných údajov je
nutná iba minimálna údržba. Filter, absorbent a kazeta
nulového plynu by mali byť počas prevádzky zariadenia
pravidelne kontrolované. Moduly a elektronika musia
byť kontrolované raz ročne. Pre údržbu a kontrolu
prevádzky je airpointer vybavený veľkým množstvom
funkcií, ktoré sa rýchlo implementujú, zreteľne
zobrazujú a ľahko používajú.

Kalibrácia
Prípojka externého kalibračného/nulového plynu je v
bočných dvierkach pre údržbu. Užívateľ nemusí otvárať
predné dvere, čím ponecháva teplotu vnútri
nezmenenú. airpointer je kalibrovaný pomocou
grafického rozhrania v užívateľskom menu, ktoré
zobrazuje kalibrované parametre v koncentračnočasovom diagrame. Tak môže užívateľ vyhodnotiť
stabilitu oboch meraní, signálu a koncentrácie
kalibračného plynu. Po kalibrácii airpointer zobrazí
správu s informáciou, či bola, alebo nebola kalilbrácia
úspešná. Údaje o kalibrácii sú uložené a môžu byť
kedykoľvek obnovené.

Software
Užívateľské sieťové pripojenie (RJ45) sa nachádza pod
dvierkami pre údržbu a slúži na lokálnu komunikáciu a
monitorovanie všetkých funkcií zariadenia. Rozsiahle
diagnostické funkcie zahrnuté v softvéri sú používané
na trvalé sledovanie všetkých kľúčových prevázkových
parametrov a ich uloženie raz za minútu do systémovej
databázy pre preventívnu detekciu porúch a sledovanie
vplyvu porúch na namerané dáta.
Samostatný program (watchdog) navyše kontroluje
správnosť prevádzky a automaticky opravuje akékoľvek
vady, ktoré môžu nastať. Všetky poznámky, ako sú
napríklad, zmeny miesta, kalibrácie, poruchy a opatrenia
na ich nápravnu a podobne, môžu byť zapísané do
elektronického denníka stanice.
Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti dát je možné
použiť automatické zálohovanie na portál
recordum, ktorý je nezávisý na airpointeri.

Prevádzkový test
Každý airpointer je vybavený interným zdrojom
nulového plynu pre automatickú, alebo manuálnu
kontrolu nulového bodu každého modulu. Individuálne je
možné zvoliť kontrolu nulového bodu, alebo
automatické prispôsobenie.
Voliteľne môžete kontrolovať všetky plynové
analyzátorové moduly, pomocou interného zdoja
skúšobného plynu a následných metód:
Ozón
Generátor ozónu generuje konštantný prietok
vzorky ozónu pomocou UV lampy.
Oxid uhoľnatý
Span sa generuje pomocou plniaceho valca s
kalibračným plynom a vnútorného riediaceho
systému.
Oxid dusíka, oxid siričitý / sírovodík, BTX
Permeačná trubica obsahuje kondenzovanú
znečisťujúcu látku vo vzduchu v kvapalnej forme a
uvoľňuje ju pri konštantnej vysokej teplote (zaistenej
regulovanou pecou) cez membránu

Užívateľ môže kedykoľvek dosledovať výsledky
interného prevázkového testu, ktoré sú uložené v
databáze airpointera.

Výmena filtra
Držiak filtra je tiež umiestnený v blízkosti údržbových
dverí. Držiak filtra je vybavený sklenou doskou pre kontrolu
čistoty filtra a či je správne osadený.
Voliteľný filter s predĺženou životnosťou s väčším
objemom predlžuje intervaly medzi výmenami filtrov a
používa sa v prostredí s vysokou vlhkosťou a horúcim
podnebím. Filter s predĺženou životnosťou je monitorovaný operačným systémom airpointera, pokiaľ ide o
stupeň znečistenia a úroveň integrovaného zásobníka
pre vlhkosť. Integrovaný systém pracovných postupov
pošle alarm v prípade poruchy alebo pretečenia.

Bočné dvierka pre údržbu na rýchlu a
jednoduchú údržbu.
Prepínač údržby, filter plynnej vzorky, sieťové
pripojenie (RJ45) pre pripojenie notebooku,
prípojka vzorky plynu, napájanie pre notebook.
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Monitorovanie kvality ovzdušia ďalšej generácie
Airpointer je kompaktný a modulárne navrhnutý systém monitorovania kvality okolitého ovzdušia pre poletujúce znečisťenie používajúci
medzinárodne definované referenčné metódy, ktoré umožňujú vykonávať monitorovanie kvality ovzdušia na zaťažených miestach alebo na
iných miestach s vysokým ekologickým významom. Webový prehliadač umožňuje prístup k jasne usporiadanej grafike meracích údajov.
airpointer je ľahko inštalovateľný, nákladovo efektívny a ľahko sa udržiava..
Okrem airpointera, recordum vyvíja a produkuje ďalšie riešenia:
airQlog na ukladanie, správu a zobrazovanie údajov niekoľkých monitorovacích prístrojov kvality ovzdušia a snímačov na monitorovanie
kvality ovzdušia.
airQrate na zabezpečenie presných koncentrácií kalibračných plynov a ďalších požadovaných plynov.
waterpointer na monitorovanie kvality vody.
Pohodlné systémové riešenia na monitorovanie kvality vzduchu v interiéroch.
Monitorovanie kvality ovzdušia ďalšej generácie

Pokrokové a patentované systémy riadenia teploty a
energetického manažmentu airpointera znižujú spotrebu energie o
90% oproti porovnateľným monitorovacím staniciam.

Podľa noriem EU
EN14625 (O3), EN 14626 (CO), EN 14211 (NO/NO2/
NOX), a EN 14212 (SO2)
ako aj príslušné normy USEPA.
airpointer je vyrábaný podľa normy ISO 9001: 2008 a
podlieha neustálemu vylepšeniu.

Požiadať o ďalšie informácie:
info@mlu-recordum.com
www.airpointer.com www.mlurecordum.com
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