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DustTrak II - Aerosol Monitor 
TSI - 8530, 8531 e 8532
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DUSTTRAK™ II Monitor Aerosol
Modelos 8530, 8531, e 8532 Unidades de mesa ou portáteis para qualquer ambiente, 

Qualquer aplicação Os novos Monitores Aerosol D USTTRAK II são fotômetros a laser a ba-

teria, de registro de dados e de dispersão de luz, que fornecem leituras de massa de aeros-

sol em tempo real. Eles usam um sistema de bainha de ar que isola o aerossol na câmara 

óptica para manter a ótica limpa para maior confiabilidade e baixa manutenção. Adequa-

do para ambientes de escritório limpos, bem como para locais de trabalho industriais, locais 

de construção e ambientais agressivos e outras aplicações externas. Os monitores DUST-

TRAK II medem os contaminantes do aerossol, como poeira, fumaça, vapores e névoas. 

 

Aplicações
-Pesquisas de higiene industrial/ocupacional

-Investigações da qualidade do ar interior

-Monitoramento ambiental ao ar livre

-Tendência de linha de base e triagem

-Monitoramento de fonte pontual

-Avaliações de controle de engenharia

-Estudos de engenharia

-Monitoramento remoto

-Monitoramento de processos

-Monitoramento de emissões

-Estudo de pesquisa em aerossol

 

Fácil de Programar e Operar
A nova interface gráfica do usuário com tela tátil colorida coloca tudo na ponta de seus dedos. 

O visor de fácil leitura mostra a concentração de massa em tempo real e dados gráficos, bem 

como outras informações estatísticas juntamente com a bomba do instrumento, estado do laser e 

do fluxo, e muito mais. Realize pesquisas rápidas ou programe os modos avançados de registro 

do instrumento para investigações de amostragem a longo prazo. Programar horários de início, 

tempos totais de amostragem, intervalos de registro, setpoints de alarme e muitos outros parâ-

metros. Você pode até mesmo configurar o instrumento para operação contínua sem supervisão. 

Manual - E-SAMPLER – MET ONE
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Modelos de mesa de trabalho: 
Ideal para pesquisas de longo prazo e Aplicações de monitoramento remoto 

Funções manuais e programáveis de registro de dados também fazem do D USTTRAK II 

monitores de mesa ideais para aplicações desacompanhadas. Eles vêm com USB (dispositi-

vo e host), Ethernet, e saídas analógicas e de alarme permitindo acesso remoto aos dados. 

Pontos de ajuste de alarme ajustáveis pelo usuário para ou limite de excursão de 15 mi-

nutos (STEL) estão disponíveis no desktop modelos. A saída de alarme com setpoint defini-

do pelo usuário alerta você quando As condições de perturbação ou mudança ocorrem. 

 

Todos os monitores de mesa D USTTRAK II têm três características únicas:
Capacidade de amostragem gravimétrica usando um cassete de filtro de 37 mm que pode ser 

inserido em linha com o fluxo de aerossol, permitindo que você realize uma análise gravimétrica 

integral para calibrações de referência personalizadas. Eles podem ser zerados automaticamen-

te usando o módulo externo de zeragem. Este acessório opcional é usado quando a amostra-

gem é feita em períodos prolongados. do tempo. Ao zerar o monitor durante a amostragem, o 

efeito de zero A deriva é minimizada.  Recurso de alarme STEL para rastrear massa média de 15 

minutos quando o setpoint de alarme tiver sido atingido para aplicações como o monitoramento 

de emissões fugitivas em locais de resíduos perigosos.

 

Modelos de mão: 
Perfeito para pesquisas de passagem e aplicações de coleta de dados 
com um único ponto
Os modelos de mão DUSTTRAK II são leves e portáteis. Eles são perfeito para pesquisas de 

higiene industrial, monitoramento da localização da fonte pontual, investigações da qualidade 

do ar interior, avaliações de controle de engenharia/validação, e para a criação de tendências 

básicas e triagem. Como a área de trabalho têm funções de registro de dados manuais e pro-

gramáveis. Em Além disso, eles têm capacidade de registro de dados de ponto único. Dados 

de um único ponto é utilizada para pesquisas de higiene industrial e em ambientes fechados. 

investigações da qualidade do ar.

 

O novo software torna o monitoramento mais fácil do que nunca
TRAKPRO™ O software de análise de dados permite que você configure e programe di-

retamente de um PC. Uma nova característica é a capacidade de programação remota e 

aquisição de dados de seu PC via wireless (922 MHz ou 2,4 GHz) comunicações ou atra-

vés de uma rede Ethernet. Como sempre, você pode imprimir gráficos, tabelas de da-

dos brutos e relatórios estatísticos e abrangentes para fins de manutenção de registros. 
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Características do Monitor Aerosol DUSTTRAK II

Todos os modelos 

 Baterias recarregáveis de íons de lítio 

 Capacidade de carga de bateria interna e externa 

 Porta de saída para aplicações de amostragem isocinética 

 Fluxo de bainha e filtros de bomba que podem ser reparados pelo usuário 

 Característica de pausa e reinício do teste logado 

 Programação de teste logada 

 - Tela sensível ao toque colorida - seja modo manual ou modo de programa 

 - T RAKPRO™ Software de análise de dados através de um PC 

 Configurações de calibração personalizadas ajustáveis pelo usuário 

 Ajustes de alarmes instantâneos com avisos visuais e sonoros 

 Visualização de gráficos em tempo real 

 Ver informações estatísticas durante e após a amostragem 

 Indicadores de status do instrumento na tela: FLOW, LASER e FILTER 

 Indicador de serviço de filtro para manutenção preventiva do usuário

 

Todos os modelos de mesa 

 Baterias intercambiáveis a quente 

 Capacidade de amostragem de referência gravimétrica 

 Bomba interna de longa vida útil 10.000 horas 

 TRAKPRO Software de análise de dados 

 Módulo de zeragem automática (acessório opcional) 

 Ponto de ajuste do alarme STEL

Todos os modelos de mão 

 Bomba interna de longa vida útil 2.500 horas 

 Coleta de dados com um único ponto para pesquisas a pé 

 TRAKPRO Software de análise de dados
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Performance da Bateria
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Especificações

Models 8530, 8531, and 8532 DUSTTRAK™ II Aerosol Monitor
Sensor Type

90° light scattering

Particle Size Range

0.1 to 10 μm

Aerosol Concentration Range

8530 Desktop  0.001 to 150mg/m³

8531 Desktop High Conc. 0.001 to 400mg/m³

8532 Handheld  0.001 to 150mg/m³

Resolution

±0.1% of reading or 0.001 mg/m 3 , whichever is greater

Zero Stability

±0.002 mg/m 3 per 24 hours at 10 sec time constant

Flow Rate

3.0 L/min set at factory, 1.40 to 3.0 L/min, user adjustable

Flow Accuracy

±5% of factory set point, internal flow controlled

Temperature Coefficient

+0.001 mg/m 3 per °C

Operational Temp

32 to 120°F (0 to 50°C)

Storage Temp

-4 to 140°F (-20 to 60°C)

Operational Humidity

0 to 95% RH, non-condensing

Time Constant

User adjustable, 1 to 60 seconds

Data Logging

5 MB of on-board memory (>60,000 data points)

45 days at 1 minute logging interval
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Log Interval

User adjustable, 1 second to 1 hour

Physical Size (HWD)

Handheld  4.9 x 4.8 x 12.5 in.

  (12.5 x 12.1 x 31.6 cm)

Desktop   5.3 x 8.5 x 8.8 in.

  (13.5 x 21.6 x 22.4 cm)

Weight

Handheld 2.9 lb (1.3 kg), 3.3 lb (1.5 kg) with battery

Desktop 3.5 lb (1.6 kg), 4.5 lb (2.0 kg)–1 battery,

5.5 lb (2.5 kg)–2 batteries

Communications

8530/31  USB (host and device) and Ethernet. Stored data

 accessible using flash memory drive

8532 USB (Hose and device). Stored data accessible

 using flash memory drive

Power–AC

Switching AC power adapter with universal line cord included, 115–240 VAC

Analog Out

8530/31  User selectable output, 0 to 5 V or 2 to 20 mA

 User selectable scaling range

Alarm Out

8530/31  Relay or audible buzzer

 Relay

  Non-latching MOSFET switch

  User selectable set point

  –5% deadband

  Connector 4-pin, Mini-DIN connectors

8532  Audible buzzer

Screen

8530/31   5.7 in. VGA color touchscreen

8532   3.5 in. VGA color touchscreen

Gravimetric Sampling

8530/31 Removable 37 mm cartridge
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+55 (11) 5096 4654

Contato

vectus@vectus.com.br

http://www.vectus.com.br

Transmissores de Vazão de Ar, Anemômetros, Micromanômetros, Ba-
lômetros, Termômetros, Termohigrômetros, Transmissores de Pressão, 
Registradores, Sistemas Inteligentes de Medição e Controle de Vazão de 
Ar em Ventiladores, Fan-Coils, AHUs, Capelas de Fluxo

Rua Carlos Buzzi 14
Jd das Acácias
São Paulo, SP, Brasil
CEP: 04703-040


