
Protinus 1000Protinus 1000
ANALIZATOR MONITORUJĄCY ZAPYLENIE W CZASIE 
RZECZYWISTYM

Idealnie nadaje się do zastosowania w kopalniach, kamieniołomach, oraz we 
wszystkich innych gałęziach przemysłu generujących pyły (przemysłowe). 
Protinus 100 wykorzystuje dwie metody pomiarowe zapewniając dokładność 
pomiaru zapylenia poszczególnych frakcji: TSP, PM10 oraz PM2.5 w czasie 
rzeczywistym. Metoda mierzenia światła rozproszonego do przodu zapewnia 
dokładne  i  szybkie  wyniki  pomiaru  pyłu,  gdyż  jest  ona  korelowana  w  oparciu  o  metodę 
grawimetryczną. 
W metodzie grawimetrycznej próbka jest pobierana na wewnętrzny filtr o 
średnicy 47 mm w celu umożliwienia późniejszej korelacji metody pomiaru 
światła rozproszonego. Jednocześnie filtr może być w późniejszym czasie 
poddany dodatkowym analizom chemicznych np.  rentgenowskiej  analizie 
fluorescencyjnej  XRF  służącej  do  określenia  stężenia  metali  ciężkich  w 
pyle.
Niedokładności  pomiarowe  związane  z  wilgotnością  względną  powietrza 
otoczenia  zostały  wyeliminowane przez  wbudowanie  w  aparacie 
podgrzewacza próbki  na wlocie.  Układ ten jest  kontrolowany za pomocą 
sensora wilgoci. 

Protinus może być dodatkowo wyposażony w:
- panele solarne,
- wiatromierz i czujnik kierunku wiatru,
- modem,
-  oprogramowanie  do  zapisu  danych  –  idealne  narzędzie  do  zdalnego 
pozyskiwania danych niezależnie od lokalizacji aparatu.

STABILNE ORAZ DOKŁADNE POMIARY
• pomiar  TSP, PM10 oraz PM2.5,
• automatyczna kontrola przepływu,
• programowalne auto zerowanie / ustawienie spanu,
• dioda  laserowa  zapewniająca  precyzyjny  mechanizm  optycznego 

pomiaru zapylenia

SOLIDNA OBUDOWA
• zastosowano  system  powietrza  osłonowego  (sheath-air)  chroniący  optykę  przed 

zanieczyszczeniem,
• obudowa wodoodporna wykonana z aluminium,
• całkowicie samowystarczalny,
• wbudowany rejestrator danych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakresy stężeń : 0-0,5 mg/m3, 0-1 mg/m3, 0-10 mg/m3, 0-65 mg/m3

Czułość: 1 μg/m3

Zakres wielkości wykrywanych cząstek: 0,1-100  μm

Dokładność: 3 μg/m3 lub 2% 

Stabilność długoterminowa: 5%

Częstość pobierania próbki: 1 na sekundę

Prędkość przepływu próbki: 2 l/min.

Dostępne głowice wlotowe: TSP,  PM10, PM2.5, PM1

Zakres temperatury pracy: -10ºC do 50ºC

Wymiary: 267x235x145 mm

ZASILANIE
Zużycie prądu
350 mA (bez podgrzewacza)
1,1 A (z podgrzewaczem)
Bateria (wyposażenie opcjonalne)
12 VDC 12 amperogodzin
Czas pracy z baterii : bez podgrzewacza > 30 godzin, z podgrzewaczem: 10 godzin

REJESTRACJA DANYCH
Standardowa częstotliwość zapisu danych: możliwość ustawienia od 1 do 60 minut 
Wyświetlacz: 4x20 LCD
Wyjścia analogowe: 0-1, 0-2,5, 0-5 VDC, RS232
Pojemność: 12 000 zapisów

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• ładowarka uniwersalna,
• podgrzewacz na wlocie,
• głowica TSP
• uchwyt na filtr o średnicy 47mm,
• wewnętrzna ładowarka do baterii,
• oprogramowanie do obsługi pobornika „Comet”
• kabel do połączenia z komputerem (transmisja cyfrowa)
• instrukcja obsługi.

OPCJE:
• cyklon odcinający dla frakcji: PM10, PM2.5, PM1,
• statyw trójnożny,
• modem (radio lub 3G),
• wiatromierz/ czujnik kierunku wiatru,
• wilgotnościomierz dla powietrza otoczenia,
• akumulator,
• kabel  do podłączenia zewnętrznego akumulatora,
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