KÁLMÁN SYSTEM KFT

H-1125 BUDAPEST,

E-mail : kalman@kalman.kfkipark.hu

TRENCSÉNI U. 16.

TELEFON / FAX : ( 00 36-1 ) 392-2260 ; 355-7683

.

KS-306.50-WI

MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ, FOLYAMATOS ÜZEMŰ, KISTÉRFOGATÁRAMÚ AEROSZOL, SZILÁRD RÉSZECSKE MINTAVEVŐ
PM10 ÉS PM2,5 ELŐLEVÁLASZTÓVAL IMMISSZIÓS ÉS MUNKAHELYI
MÉRÉSEKRE
CSEPEGŐVÍZ ELLEN VÉDETT- HORDOZHATÓ KIVITEL

ISO 12884

EN 12341 STANDARD

KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976
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A Nemzeti Mérésügyi Hivatal által bevizsgált és kalibrált térfogatáram-mérő.
Széles mintavételi mérési tartomány.
Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő.
Mintavételi térfogatáram stabilizálás, a beállított értékre történő folyamatos szabályzás.
Mintavétel Ø 50 [mm] szűrőre, 2x2 fokozatú PM10 és PM2,5 impaktorra.
Mikroprocesszor vezérlés, PC csatlakozási lehetőség adatlekérdezéshez.
Beavatkozás elleni védelem. Adatvédelem és tárolás, áramszünet esetén újra indul..
Teljes körű LCD kijelzés az összegzett térfogat és a térfogatáram ellenőrzésére.
Hordozható, könnyű kivitel és kezelhetőség,
230 [V] hálózatról vagy akkumulátorról is üzemeltethető.
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1. Rendeltetés
A KS-306.50-WI típusú mintavevő

a levegőben található szilárd részecskék, aeroszolok,

folyamatos - 24 órás vagy hosszabb idejű - egy vagy három fokozatú, frakcionált mintavételezésére
alkalmas /1.ábra/.
A mintavevővel összeépített kamrásrendszerü, körgyűrűs résfúvókás, 2x2 fokozatú impaktorral
naponta kb. 70-100 [m³] levegőben lévő aeroszol, szilárd részecske három fokozatú kiszűrését teszi
lehetővé. Ez a levegő mennyiség a szennyezőanyagok nagypontosságú analíziséhez elegendő
feldúsított mintát ad. Így 24 - 96 órás mintavétel után - megfelelő analitikai háttérrel - kimutathatók
a porhoz tapadó nehéz fémek, a genetikai elváltozásokat okozó és az ipari technológiák által a
lakóterületre kibocsátott egyéb toxikus anyagok.
A mintavevő PM10 - 10 [µm]-os cut-off méret -

PM2,5 - 2,5 [µm]-os cut-off méret -

kaszkádimpaktorral, elöleválasztóval, végszűrővel van ellátva.
A beszívó szerkezet és a térfogatáram-mérő egy egységet alkot. A mérési pontosság növelésére a
mintavevőbe hőmérsékletmérő szondát építettünk be.
A vezérlő elektronika minden mérési adatot tárol és RS 232 porton PC-vel összeköthető.
A mérési adatok file-ban vagy nyomtatva megjeleníthetők. A PC-vel való kapcsolat és a szükséges
kommunikációs szoftver opcióként rendelhető.
A mérési módszer megfelel az ISO 12884 és az EN 12341 szabvány előírásainak is.
A KS-306.50-WI típus mintavevő csepegővíz ellen védett, hordozható kivitel.
2. Összefoglaló műszaki leírás, térfogatáram mérés
Az 1. ábrán bemutatott u.n. közepes térfogatáramú mintavevő, a következő főbb részegységekből
áll:
• A térfogatáram mérővel összeépített beszívószerkezet.
• 2x2 fokozatú impaktorfokozat és végszűrőtartó ház csatlakozó toldattal.
• Vákuum szivattyúval összeépítve, csatlakozó kábelekkel villamos szerelvényekkel.
• Mérő, vezérlő egység nyomásjel jel továbbító kábellel, hőmérséklet mérővel.
A külső légtérből az EPA ajánlásoknak megfelelően kialakított, a szélerősség és szélirányváltozás
befolyását csökkentő terelőoszlopokkal és áramlási sebesség csökkentő térrel ellátott mintavevő
beszívószerkezeten /1/ 1. ábra, rövid egyenes csőszakaszon, /2/ keresztül áramló levegőből a
nagyobb méretű porrészecskék a kétszer két fokozatú impaktor /3/ felfogó lemezein válnak ki.
A kisebb részecskéket a szűrőházban - /4/ elhelyezett 60 [mm] átmérőjű síkszűrő fogja fel. A nagy
tisztaságú levegő a vákuum szivattyún, venturi térfogatáram mérőn, kifúvónyíláson át a külső
légtérbe kerül. A térfogatáram mérő- kiértékelő egység /5/ a beszívott levegő hőmérsékletével
arányos villamosjelet
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a venturimérő nyomásjelét /6/ feldolgozva méri az átszívott levegő mennyiségét [ml/h], a
mintavétel alatt átszívott összes térfogatot [m³] - ben és a mintavétel időtartamát.
A szűrő eltömődéséből származó lassú térfogatáram változás - kívánt értékre való - beállítását a az
energiatakarékos elektronikus fordulatszám szabályzó automatikusan végzi. A mérő és szabályozó
egység illetéktelen beavatkozás és csepegővíz elleni védelmét korrózióálló, könnyűszerkezetes
burkolat biztosítja.
A térfogatáram-mérő nyomáskiadásából / Dpv/ a térfogatáram /q/ a következő egyenlettel
számítható
q = kv * Dpv/pst * (t + 273,16 )

q

-

térfogatáram [m³/h]

kv

-

a pontossági vizsgálattal bemért állandó

Dpv -

térfogatáram-mérő nyomáskiadása [mbar] diff.

pst

a barometrikus nyomás [bar] absz.

t

-

a beszívott levegő hőmérséklete [°C]

3. Technikai adatok
•

Mintavevő osztálya

alacsony térfogatáramú pormintavevő

•

Rendeltetés

légtérben lévő részecskék mintavételezése

•

Alkalmazási terület

légtérben lévő PM10 és PM2,5

koncentráció 24 órás mintavételezése
•

A mintavételi módszer

gravimetrikus

•

Üzemeltetés

magárahagyható, folyamatos 1 hét

•

Előleválasztó PM10 és PM2,5

kaszkád impaktor

•

Mintavevôfej, impaktor anyagminôség

titán vagy Al.Mg.h3 teflon bevonattal

•

Mérési módszer

félautomatikus

•

Üzemeltetési ido

folyamatos

•

Mintavételi mód

automatikus vagy manuális

•

Mintavételi mód váltás

1-24 óra programozható

•

A mintavevő anyagminősége

korrózióálló ahol szükséges

•

A mintavevő használata

könnyen kezelhető, egyszerű
üzebehelyezés

•

Felfogólemezek és végszűrő cseréje

a mérés helyszínén egyszerűen cserélhető

•

Szállíthatóság

könnyen hordozható, 1- 2 személy
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Illetéktelen beavatkozás elleni védelem

.

zárható csepegovíz ellen védett muszerház,
jelszavas tasztatura zár

•

Adatkijelzés

alfanumerikus LCD kijelzo a fobb
paraméterekre

•

A beszívott térfogatáram mérési tartománya

q = 1 - 4 [m³/h]

•

A térfogatáram szabályzás pontossága

± 2 [%]

•

Hálózati feszültség és frekvencia

230 [V], 50 [Hz] ,
akkuról táplálva min. 30 óra

•

Mintavételi adatok kijelzése csatornánként

[ m³/h ] , [ m³] , [°C] , [ bar]

•

Adattárolás áramkimaradás esetén

Min. 120 óra

•

Adatok tárolása és nyomtatása

AR-COM szoftver, RS232

•

Teljesítmény felvétel max.

250 [VA]

•

Fordulatszám

48 [1/s]

•

Mintavevô tömege

14 [kg]

•

A motor fordulatszám szabályzás

elektronikus

•

A beállított térfogatáram értékre szabályzás

automatikus

•

Helyszükséglet

cca. 400 x380 [mm]

•

Védettségi fok

IP20

•

Érintésvédelmi osztály

I. MSZ 94

2 *2 STAGE CASCAD IMPACTOR PRESEPARATOR
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3. ábra
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4. ábra

SERIES KS-306.60-W
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