
Dekati® ELPI®+

• Rozmerové triedenie
častíc v reálnom čase

• Veľký rozsah rozmerov častíc 
• Veľký rozsah

aplikácií

Excelentnosť v meraní častíc



Dekati® ELPI®+ (Electrical Low Pressure Impactor) je nová, 
zdokonalená verzia zaužívaného známeho systému ELPI®.                              
ELPI®+ umožňuje merať rozmerové rozdelenie častíc a ich 
koncentráciu pre každý rozmer zvlášť v reálnom čase pre rozsah 
rozmerov od 6nm do 10μm rýchlosťou vzorkovania 10Hz.           
K vlastnostiam ELPI®+ patrí samočinný chod v reálnom čase, veľký 
rozsah koncentrácií vzorky a robustná konštrukcia pre prácu v 
drsných podmienkach. Použitie technológie impaktora umožňuje  
po meraní chemickú analýzu vzoriek veľkostne roztriedených častíc. 
Okrem toho môže byť ELPI®+ použitý na merania náboja častíc v 
reálnom čase a gravimetrické merania. Rozlíšenie veľkostí ELPI®+ je 
možné zvýšiť na 100/500 rozmerových kanálov pomocou inverzie 
dát dostupnou v softéri High Resolution ELPI®+. 
ELPI®+ môže byť tiež inovovaný na High Temperature ELPI®+, ktorý
umožňuje priame vzorkovanie horúceho aerosolu až do 180°C.
Všetky tieto vlastnosti umožňujú použiť ELPI®+ v širokom rozsahu 
aplikácií pre meranie častíc.

Princíp činnosti ELPI+™ možno rozdeliť na tri hlavné časti:  nabíjanie 
častíc, rozmerové triedenie v kaskádovom impaktore a elektrická 
detekcia citlivými elektrometrami. Častice sa najprv vo vysokonapäťovej 
koróne nabijú na známu hodnotu. Po nabití častice vstupujú do 
nízkotlakového impaktora so 14 elektricky izolovanými stupňami. 
Častice sú potom zachytávané na jednotlivých stupňoch impaktora 
podľa ich aerodynamického priemeru, a elektrický náboj nesený 
časticami je meraný v reálnom čase citlivými elektrometrami. Tento 
meraný prúdový signál je priamo úmerný koncentrácii počtu častíc a 
ich rozmeru, a tým dáva koncentráciu počtu častíc a rozmerové 
triedenie v reálnom čase. Pri vypnutej vysokonapäťovej koróne sa 
ELPI®+ môže použť na merania rozloženia náboja častíc.

Popis

Princíp činnosti

Dekati® ELPI®+

Displej ELPI®+ zobrazuje rozmerové rozdelenie častíc v reálnom čase



Excelentnosť v meraní častíc

ELPI®+ Vlastnosti 
Triedenie častíc podľa rozmeru a ich celková koncentrácia v 
reálnom čase

• Veľký rozsah rozmerov častíc; 6nm - 10μm

• 14 rozmerových frakcií  (až do 500 veľkostných frakcií so 
softvérom High Resolution ELPI®+)

• Dáta o početnej koncentrácii, aktívnom povrchu a         
hmotnostnej koncentrácii v reálnom čase (10Hz)

• Možnosť chemickej analýzy vzoriek veľkostne klasifikovaných 
impaktorom po meraní.

• Automatizované merania rozloženia náboja častíc

• Široký rozsah pracovných koncentrácií

• Necitlivosť na variácie v tlaku vzorky

• Vzorkovanie až do 180°C  s High Temperature ELPI®+

• Sofistikovaná kalibrácia každej vyrobenej jednotky

• Integrované riadenie prietoku a nastavenie tlaku

• Samostatná prevádzka alebo ovládanie cez laptop použitím    
softvéru ELPI®+VI

• Veľký 7” displej s grafickým rozhraním

• Hliníkové a polykarbonátové odberové fólie 25 mm
• Odberový substrát v spreji (DS-515) so šablónou (DS-125)
• Vákuové pumpy
• Sady náhradných impaktorových a odberových dosiek
• Sada pórovitých odberových dosiek pre merania veľkých

koncentrácií

• High Resolution ELPI®+ softvér pre vylepšenie rozlíšenia veľkostí
častíc

• High Temperature ELPI®+ pre priame vzorkovanie horúceho aerosolu
• Dekati® riediace systémy na prípravu vzorky zo spalín a 

automobilových výfukov
• Dekati® Dryer (DD-600) pre odstránenie vlhkosti z okolitého aerosolu
• Odberové hlavice pre merania kvality ovzdušia

ELPI®+ je zariadenie vhodné na rôzne typy meracích aplikácií, pri 
ktorých sa vyžaduje široký rozsah rozmerov častíc a rýchla 
odozva. Spolu s prístrojmi Dekati® Sample Conditioning je 
Dekati schopné poskytnúť kompletné meracie riešenia pre 
mnoho rôznych typov aplikácií.

Typické aplikácie pre ELPI®+ zahzahŕňajú: 

• Výskum spaľovania
• Vonkajšie a vnútorné merania kvality ovzdušia
• Zdravotné štúdie
• Merania automobilových výfukových plynov
• Merania opotrebovania bŕzd
• Merania motorových plynov
• Výskum farmaceutických inhalátorov

• Merania rozloženia náboja častíc
• Šrúdie stupňa účinnosti filtrov
• Merania nanočastíc

ELPI®+ Príslušenstvo

ELPI®+ Aplikácie

Pre ovládanie prístroja je možné použiť ELPI®+VI software

High Resolution ELPI®+ softvér dáva až 500 veľkostných kanálov.



Dekati Ltd.
Tykkitie 1
FI-36240 Kangasala, Finland
Tel. int. +358 3 3578 100
E-mail sales@dekati.fi
www.dekati.fi
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SSStttuuupppeeeňňň   DDD555000%%%   DDDiii   PPPooočččeeettt   mmmiiinnn   PPPooočččeeettt   mmmaaaxxx   
[[[μμμmmm]]]   [[[μμμmmm]]]   [[[111///cccmmm333]]] [[[111///cccmmm333]]]

MMMaaassssss   mmmiiinnn         HHHmmmoootttnnnooosssťťť      mmmaaaxxx
[[[μμμggg///mmm333]]]   [[[mmmggg///mmm   333]]]   

15 10 
14 5,3 7,3 0,1 1,7E+05 11 3400
13 3,6 4,4 0,1 3,0E+05 4 1300
12 2,5 3,0 0,16 5,2E+05 2,3 730
11 1,6 2,0 0,3 9,7E+05 1,3 400
10 0,94 1,2 0,6 2,0E+06 0,6 195

9 0,60 0,75 1,2 3,9E+06 0,3 85
8 0,38 0,48 2 6,8E+06 0,12 38
7 0,25 0,31 4 1,2E+07 0,06 17
6 0,15 0,19 6 2,0E+07 0,03 7,7
5 0,094 0,12 12 3,7E+07 0,01 3,2
4 0,054 0,071 21 7,0E+07 0,004 1,3
3 0,030 0,040 42 1,4E+08 0,0015 0,47
2 0,016 0,022 90 3,0E+08 0,0005 0,16
1 0,006 0,010 240 7,9E+08 0,0002 0,03

Pre viac informáciií prosím kontaktujte: sales@dekati.fi

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.

ELPI®+ impaktor a 
na bíjacia 
jednotka.
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Dekati® ELPI®+ 
ELPI®+   Špecifikácie
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