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O Novo Padrão em monitoramento em tempo-real de Aerossol
O E-SAMPLER é o mais dispersão de luz com características Monitor de aerossol disponível. 

Qualquer que seja seu monitoramento o E-sampler irá ser preciso, confiável e dados relevantes.

Características
 Auto-Zero programável

 Auto-espaço programável

 Auto-ranging (1 a 65000 μm/m3)

 Protocolo de controle de fluxo automático

 Bateria interna (30 horas de operação sem aquecedor & 10 horas com aquecedor).

 Diodo Laser Óptico Preciso Motor

 Filtro de análise integral de 47mm

 Pressão ambiente e Temperatura

 Registrador de dados interno

 PM10, PM2.5, PM1, TSP Monitoramento

 Alumínio à prova de intempéries Anexo

 Óptica protegida por bainha-ar

 Completamente autocontido

 Sem substituição do filtro de ferramentas

Aplicações
 Monitoramento do ar ambiente

 Perímetro do local de remediação Monitoramento

 Monitoramento da Qualidade do Ar Interior

 Monitoramento da fonte

 Monitoramento da visibilidade

 Monitoramento móvel
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Técnologia Dupla
O E-SAMPLER é um instrumento de tecnologia dupla que combina a inigualável medição em 

tempo real da dispersão de luz com o padrão de precisão dos métodos de filtragem. O pro-

cesso simples de carregamento do filtro atesta a combinação perfeita de ambas as tecnolo-

gias. Os filtros podem ser extraídos e substituídos em menos de um minuto e o meio filtrante 

pode ser selecionado com base na análise de laboratório. A carga de partículas no filtro não 

reduz o desempenho devido ao protocolo de controle de fluxo real Met One. A temperatura e 

pressão ambiente são medidas e o fluxo real é calculado e controlado pelo microprocessador 

E-SAMPLER, independente do troca de carga do filtro.

Princípio
O E-SAMPLER fornece medidas de partículas em tempo real através da dispersão de luz 

quase em frente. Uma bomba de palhetas giratória interna aspira ar a 2 LPM na câmara de 

detecção onde passa através da luz visível do laser. Aerossóis na luz de dispersão do ar em 

proporção à carga de partículas no ar. A luz dispersa é coletada por uma óptica de vidro 

precisa e focalizada em um diodo PIN. A robusta eletrônica de última geração mede a in-

tensidade da luz focalizada e emite um sinal para a CPU. A saída é linear às concentrações 

superior a 65.000 ug/m3. Cada E-SAMPLER é uma fábrica calibrado usando esferas de látex 

de poliestireno de índice conhecido de refração e diâmetro em vários pontos para validar o 

revestimento avidez.

Manutenção
Cada E-SAMPLER tem dois filtros internos (não o filtro de análise de 47 mm) para proteger a 

óptica sensível e evitar danos aos componentes do fluxo. Ambos os filtros são acessíveis a partir 

de ser usado em ambientes adversos sem degradação do desempenho. Mesmo em condições 

adversas, o E-SAMPLER funcionará de acordo com as especificações por 2 anos sem necessi-

dade de recalibração.
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Operação
O E-SAMPLER é robusto, portátil e fácil de usar. O invólucro todo de alumínio não é apenas 

robusto, mas oferece estabilidade eletrônica por meio de filtragem. interferência potencial 

de RF. A configuração é um instantâneo com o sistema de conexão rápida que funciona com 

o tripé EX-905. Para outras aplicações de montagem, são fornecidos furos para fixação em 

qualquer estrutura. Basta ligar o monitor para iniciar uma amostra usando os parâmetros 

mais recentes. A unidade continuará a operar até a intervenção do usuário ou falha da 

bateria. O Auto-Zero e o Auto-Span garantem que os dados coletados serão da mais alta 

qualidade. Tanto Zero como Span podem ser operados manualmente ou individualmente 

programados em bases de tempo variáveis (15 minutos a 24 horas). O E-SAMPLER também 

pode ser configurado para horas de início/parada, períodos de gravação, tempo médio e 

outros parâmetros.

Coleta de dados e software
O MicroMet Plus opcional é uma ferramenta completa de comunicação, coleta de dados e 

relatório de dados. Este software suporta modem, rádio, conexão direta e gera relatórios 

resumidos, assim como gravações e gráficos. Inclui software Comet que pro vides terminal 

fácil de usar acesso aos dados do E-Sampler
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Especificações
Faixas de concentração (Auto-ranging)

Laser

Sensibilidade

Período de amostragem

Taxa de fluxo da amostra

Tipo de Bomba

Precisão

Precisão

Faixa de sensibilidade do tamanho da partícula

Estabilidade a longo prazo

Tipo de sensor

Período médio

Mostrar

Batedor Interno (Opção)

Consumo de energia

Funcionamento com bateria | Sem aquecedor

Funcionamento a bateria | com aquecedor

Tipo de bateria

Tamanho

Período de Serviço MOI

Auto-Zero programável

Auto-espaço programável

Testes rastreáveis

Aquecedor de Linha de Amostra

Saídas

Capacidade de armazenamento de dados

Compensação de temperatura

Faixa de temperatura

Medição RG

Temperatura ambiente

Pressão ambiente

Alarme

0-0.5, 0-1, 0-10 0-65

mg/m³

670 nm, 5 mW

0,001 mg/m³

1 segundo

2LPM

Diafragma 10.000 hr

8% de NIOSH 0600

0,003 mg/m³ ou 2%

lendo

0,1-100 mimcron

5% de leitura

Dispersão da luz para a frente

1-60 minutos

4x20 LCD

12 VDC 12 Amp-Hr,

ácido de chumbo

350mA (sem aquecedor)

1.1 A (c/ aquecedor)

>30 Horas

10 Horas

Ácido de chumbo

10.5 (267) x 9.25

(235) x 5.7 (145)

polegadas (mm)

2 anos

15 min a 24 horas

15 min a 24 horas

Gravimétrico

RH configurável Con

trolled

Analógico 0-1, 0-2,5,

0-5VDC, RS232

12000 Registros

Padrão

-10 graus a 50 graus C

Interno

-30 graus a 50 graus C

1040 a 600 mbars

Contate o CLosure

TSP, PM10, PM2.5,

PM1

Equipamento padrão

Fonte de Alimentação de Tensão Universal

Carregador de bateria interno

Suporte do filtro de 47mm

Software de Cometa

Entrada de TSP

Cabo de saída digital do aquecedor de entrada

Manual de Instruções

Opções

PM10, PM2.5, PM1 Ciclone Sharp-Cut

Suportes de filtro extra 47mm

Tripé de alumínio

Software MicroMet

Modem de rádio

Telefone MOdem

Satelite

Sensor de Velocidade/Direção do Vento

RH ambiente

Cabo de bateria externa

Bateria
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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
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