
DWUKANAŁOWY ZINTEGROWANY SYSTEMU DODWUKANAŁOWY ZINTEGROWANY SYSTEMU DO  
POMIARU  PYŁU ZAWIESZONEGO SWAM 5APOMIARU  PYŁU ZAWIESZONEGO SWAM 5A

SWAM 5A SWAM 5A 
Pyłomierz automatyczny i dwukanałowy automatyczny pobornik próbPyłomierz automatyczny i dwukanałowy automatyczny pobornik prób  

pyłu zawieszonego w jednym aparaciepyłu zawieszonego w jednym aparacie

 Pomiar PM10, PM2.5, PM10-2.5 z jednoczesnym pobieraniem próbkiPomiar PM10, PM2.5, PM10-2.5 z jednoczesnym pobieraniem próbki
 Posiada certyfikat TUV równoważny z certyfikatem AMS. Posiada certyfikat TUV równoważny z certyfikatem AMS. 

Pobornik referencyjny - zgodny ze standardami EUPobornik referencyjny - zgodny ze standardami EU
 Zaprojektowany w celu zminimalizowania niepewności pomiaru stężenia Zaprojektowany w celu zminimalizowania niepewności pomiaru stężenia 

pyłu zawieszonegopyłu zawieszonego
 Zapewnia stabilność pomiarów niezależnie od warunków Zapewnia stabilność pomiarów niezależnie od warunków 

atmosferycznychatmosferycznych



Firma  FAI  prezentuje  nowy  system  do  ciągłych  pomiarów  pyłu  zawieszonego,Firma  FAI  prezentuje  nowy  system  do  ciągłych  pomiarów  pyłu  zawieszonego,   
zapewniający  w  pełni  zautomatyzowany  monitoring  zapylenia  oraz  służący  dozapewniający  w  pełni  zautomatyzowany  monitoring  zapylenia  oraz  służący  do  
automatycznego pobierania próbek pyłu (PM).automatycznego pobierania próbek pyłu (PM).
Dwukanałowy  pobornik/pyłomierz  model  SWAM  5A łączy  w  sobie  skuteczną  metodęDwukanałowy  pobornik/pyłomierz  model  SWAM  5A łączy  w  sobie  skuteczną  metodę   
absorpcji  promieniowania  absorpcji  promieniowania  ββ z  jednoczesnym dwukanałowym niezależnym  pobieraniem z  jednoczesnym dwukanałowym niezależnym  pobieraniem  
próbek pyłu na filtry. W rezultacie uzyskiwany zostaje pomiar  masy pyłu zawieszonegopróbek pyłu na filtry. W rezultacie uzyskiwany zostaje pomiar  masy pyłu zawieszonego  
mierzony w ciągu 1 godziny dla dwóch z  wybranych frakcji  PM10,  PM2.5,  PM10-2.5.mierzony w ciągu 1 godziny dla dwóch z  wybranych frakcji  PM10,  PM2.5,  PM10-2.5.   
Głowice  separujące   PM10,  PM2.5  posiadają  certyfikat  TUV  i  spełniają  europejskieGłowice  separujące   PM10,  PM2.5  posiadają  certyfikat  TUV  i  spełniają  europejskie   
standardy EN12341 oraz EN14907.standardy EN12341 oraz EN14907.

Dwukanałowy pobornik sekwencyjnyDwukanałowy pobornik sekwencyjny

•• dwa niezależne, i jednocześnie równolegle działające 
kanały poboru próby
Możliwość wyboru dowolnej głowicy spośród : (TSP, 
PM10, PM2.5, PM1). Głowice mogą być wykonane 
według standardu europejskiego lub amerykańskiego.

•• możliwość wyboru natężenia przepływu w aparacie:
2,3 m3/h lub 1 m3/h 

•• membrana filtracyjna o średnicy 47 mm
•• możliwość  wykorzystania  membran  filtracyjnych 

wykonanych z różnych materiałów m. in. z teflonu, 
kwarcu, włókna szklanego itp.

•• prosta  obsługa  uchwytów  na  membrany  filtracyjne 
oraz  łatwe  przepakowywanie  pojemników 
magazynujących filtry

Obie  linie  pomiarowe  są  kontrolowane  niezależnie  oraz 
działają  równolegle.  W  przeciwieństwie  do  innych 
poborników  pyłu  pracujących  w  sposób  ciągły  aparat 
SWAM  5A  zapewnia  w  pełni  reprezentatywny  okres 
próbkowania. W sposób aktywny pobiera powietrze przez 57 
minut  w ciągu  godzinnego  okresu  pracy.  Analiza  masowa 
membran  filtracyjnych  następuje  natychmiast  po  okresie 
pobierania  próbki  bez  zakłóceń  oraz  wydłużenia  czasu 
jednego  cyklu  pomiarowego.  Pojemnik  na  membrany 
filtracyjne  w  przypadku  pełnego  napełnienia   dostarcza 
automatycznie  membrany  pozwalające  na   nieprzerwaną 
pracę pobornika przez okres od 16 do 48 dni (w zależność od 
wybranych ustawień okresu pomiarowego).



Wieloetapowa analiza próbki podczas pomiaru Wieloetapowa analiza próbki podczas pomiaru 
stężenia pyłu metodą pomiaru absorpcji stężenia pyłu metodą pomiaru absorpcji β.β.

Na jeden cykl pracy pyłomierza automatycznego składają się następujące etapy :Na jeden cykl pracy pyłomierza automatycznego składają się następujące etapy :

(A.) Pomiar liczby zliczeń (A.) Pomiar liczby zliczeń promieniowaniapromieniowania  β dla czystego powietrzaβ dla czystego powietrza
Ocenia zmiany gęstości powietrzaOcenia zmiany gęstości powietrza
(B.) Pomiar liczby zliczeń (B.) Pomiar liczby zliczeń promieniowaniapromieniowania  β β dla próby przesłoniętejdla próby przesłoniętej
Pomiar promieniowania tła w powietrzuPomiar promieniowania tła w powietrzu  
(C.) Pomiar liczby zliczeń (C.) Pomiar liczby zliczeń promieniowaniapromieniowania  β dla β dla pustej membrany filtracyjnejpustej membrany filtracyjnej
Pomiar filtra przed pobraniem próbkiPomiar filtra przed pobraniem próbki
(D.) Pomiar liczby zliczeń (D.) Pomiar liczby zliczeń promieniowaniapromieniowania  β dla β dla pustej membrany filtracyjnej po jej zaciemnieniupustej membrany filtracyjnej po jej zaciemnieniu
Pomiar promieniowania tła w próbcePomiar promieniowania tła w próbce
(E.) Pomiar liczby zliczeń (E.) Pomiar liczby zliczeń promieniowaniapromieniowania  β dla β dla membrany filtracyjnej z zebraną próbkąmembrany filtracyjnej z zebraną próbką
Pomiar masy pobranej próbki Pomiar masy pobranej próbki 

Aparat SWAM 5A  zapewnia  Aparat SWAM 5A  zapewnia  bezprecedensową  zgodność  z  metodami  referencyjnymi dzięki 
wyeliminowaniu niepewności w pomiarze masy próbki.  Opatentowana wieloetapowa analiza w 
trakcie pomiarów dodatkowo wprowadza poprawki ze względu na wpływ takich parametrów jak 
wilgotność powietrza otoczenia oraz promieniowanie tła w czasie każdego cyklu.

WIDOK Z BOKU NA UKŁAD ŹRÓDŁO/DETEKTOR

Moduł detektora zaprojektowany specjalnie w celu eliminacji wpływu zmian geometrii układu naModuł detektora zaprojektowany specjalnie w celu eliminacji wpływu zmian geometrii układu na   
idealną powtarzalność pomiaru masy przy częstych powtórzeniach procedury pomiarowej. idealną powtarzalność pomiaru masy przy częstych powtórzeniach procedury pomiarowej. 



OCENA WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCHOCENA WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Pomiar  tła  promieniowania  β  może  być  dodatkowo  wykorzystywany  do  pozyskaniaPomiar  tła  promieniowania  β  może  być  dodatkowo  wykorzystywany  do  pozyskania   
informacji na temat stabilności warunków atmosferycznych. W połączeniu z informacjamiinformacji na temat stabilności warunków atmosferycznych. W połączeniu z informacjami   
dotyczącymi  lokalnego zanieczyszczenia  powietrza  może  pomóc w określeniu  czynnikówdotyczącymi  lokalnego zanieczyszczenia  powietrza  może  pomóc w określeniu  czynników   
mających wpływ na zanieczyszczenie powietrza.mających wpływ na zanieczyszczenie powietrza.



Na wykresie widoczna jest wyraźna zależność pomiędzy zmianami natężenia promieniowania tła aNa wykresie widoczna jest wyraźna zależność pomiędzy zmianami natężenia promieniowania tła a   
stężeniem ozonu w badanym powietrzu.stężeniem ozonu w badanym powietrzu.

KONTROLA JAKOŚCI ORAZ ZAPEWNIENIE JAKOŚCIKONTROLA JAKOŚCI ORAZ ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

•• dwa (jeden na kanał) wbudowane przepływomierze do precyzyjnego dwa (jeden na kanał) wbudowane przepływomierze do precyzyjnego 
pomiaru ilości  przepływającego powietrza,pomiaru ilości  przepływającego powietrza,

•• kontrola szczelności układu oraz dwupunktowa kontrola stabilności kontrola szczelności układu oraz dwupunktowa kontrola stabilności 
źródła β,źródła β,

•• aktywny monitoring sprawności układu pneumatycznegoaktywny monitoring sprawności układu pneumatycznego
•• aktywny monitoring układu analitycznegoaktywny monitoring układu analitycznego
•• ustawienia alarmów modyfikowane przez użytkownika (w celu ustawienia alarmów modyfikowane przez użytkownika (w celu 

zapewnienia odpowiedniej kontroli jakości pomiarów)zapewnienia odpowiedniej kontroli jakości pomiarów)



Schemat obiegu powietrza w poborniku.Schemat obiegu powietrza w poborniku.

ŁĄCZNOŚĆ I ZDALNE STEROWANIEŁĄCZNOŚĆ I ZDALNE STEROWANIE

•• wbudowane układy cyfrowej transmisji danychwbudowane układy cyfrowej transmisji danych
•• zdalne sterowanie za pomocą dołączonego oprogramowaniazdalne sterowanie za pomocą dołączonego oprogramowania

Wszystkie dane pomiarowe Wszystkie dane pomiarowe ii dane obliczeniowe są gromadzone przez urządzenie w dane obliczeniowe są gromadzone przez urządzenie w  
celach diagnostycznych celach diagnostycznych oraz daje możliwość ichoraz daje możliwość ich ponownego przeglądnięcia. Dane są ponownego przeglądnięcia. Dane są  
dostępne  bezpośrednio  w  urządzeniu  oraz  zdalnie  przez  zewnętrzny  rejestratordostępne  bezpośrednio  w  urządzeniu  oraz  zdalnie  przez  zewnętrzny  rejestrator  
danych lub przy użyciu oprogramowania do zarządzania.  Opcjonalnie dostarczanydanych lub przy użyciu oprogramowania do zarządzania.  Opcjonalnie dostarczany  
jest zestaw modemów do transmisji danych poprzez sieć komórkową GSM.jest zestaw modemów do transmisji danych poprzez sieć komórkową GSM.

Wstępna  walidacja  danych  pomiarowych  jest  wykonywana  przez  aparatWstępna  walidacja  danych  pomiarowych  jest  wykonywana  przez  aparat  
automatycznie.   Weryfikacji  poddawanych  jest  ok.  60  parametrów  mierzonych  iautomatycznie.   Weryfikacji  poddawanych  jest  ok.  60  parametrów  mierzonych  i  
rejestrowanych  w  aparacie  dla  każdego  kanału  w  poszczególnym  cyklu.rejestrowanych  w  aparacie  dla  każdego  kanału  w  poszczególnym  cyklu.  
Natychmiastowe powiadomienie (np. wysłanie SMS) może zostać  wygenerowane wNatychmiastowe powiadomienie (np. wysłanie SMS) może zostać  wygenerowane w  
przypadku przekroczenia limitów zadanych przez użytkownika.przypadku przekroczenia limitów zadanych przez użytkownika.



Przedstawiciel w Polsce:Przedstawiciel w Polsce:

ECO Monitoring
Warzywna 27
40-545 Katowice
Tel./Fax: +48-32-247 01 52 
www.ecomonitoring.pl
ecmpol@ecomonitoring.pl

http://www.aeroqual.com/

