
 

 

 

 

 

 

Analizator Węgla Całkowitego TCA08 

Główne Cechy:    

• Ciągła analiza Węgla Całkowitego w aerozolu   

• W połączeniu z Etalometrem® otrzymujemy OC/EC 

• Czas pobierania próbek: 15 min – 24 godzin 

• Używa otaczającego powietrza jako gazu nośnego 

• Solidna, w pełni stalowa konstrukcja 

• Łatwa instalacja, obsługa i utrzymanie urządzenia 

 

Aplikacje: 

• Monitorowanie jakości powietrza 

• Ocena wpływu na zdrowie, badania nad 

zmianami klimatu 

• Testowanie i ocena emisji  

 

Pomiar Węgla Całkowitego w 

czasie rzeczywistym 

 



 Specyfikacja urządzenia: 

SPOSÓB POMIARU 

Dwa jednakowe kanały przepływu dla pobierania próbek i analizy. Próbka pobierana jest na kwarcowy filtr o średnicy 47-mm, 

w (wykonanej ze stali nierdzewnej) komorze spalania. Po zakończeniu pobierania próbki przez pierwszy kanał, system przełącza 

się na pobieranie próbki przez drugi kanał, w tym czasie wyniki z pierwszego kanału są analizowane.  Zebrana próbka jest 

błyskawicznie podgrzewana, aby zamienić cały węgiel na CO2. Jako gaz nośny (o małym przepływie) jest używane powietrze 

atmosferyczne. Poziom stężenia CO2 w powietrzu otoczenia jest mierzony przed oraz po cyklu podgrzewania próbki. Stężenie 

węgla całkowitego w próbce jest wyliczane po scałkowaniu dużego wynikowego piku CO2 i odjęciu wartości CO2 zmierzonej w 

powietrzu atmosferycznym. 

 

BEZ SZKŁA, BEZ GAZU 

Bez szkła. Komory zbudowane są w całości ze stali nierdzewnej. Wykorzystano również wytrzymałe elementy grzejne 

wykonane z ceramiki oraz chromoniklu. 

Bez gazu. Urządzenie używa otaczającego powietrza jako gazu nośnego. Żaden dodatkowy gaz nie jest potrzebny. 

  

OKREŚLENIE STĘŻENIA WĘGLA ORGANICZNEGO I ELEMENTARNEGO 

Podstawowe dane z Etalometru są wykorzystywane dla określenia stężenia węgla elementarnego. Stężenie węgla 

organicznego określane jest z różnicy: węgiel organiczny OC = węgiel całkowity TC – węgiel elementarny EC.  

Stosunek zmierzonych stężeń węgla całkowitego TC do węgla organicznego EC zależy od wybranego protokołu pomiarowego 

(czyli np. Temperatur grzania próby) ale także od składu aerozolu.  

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z ETALOMETREM AE33 

Połączenie kablowe: Oprogramowanie otrzymuje dane z etalometru. 

 

POBIERANIE PRÓBKI 

Standardowa wartość przepływu  16.7 m3/h jest utrzymywana przez wbudowaną pompę sterowaną w układzie sprzężenia 

zwrotnego. Wraz z urządzeniem dostarczany jest zabudowywany na wlocie próby standardowy impaktor PM 2.5. Pobierane 

powietrze nie może ulegać kondensacji (RH < 90%) w temperaturze pracy aparatu. 

Instrument może pracować w zakresie wysokości n.p.m: 0-3000m.  

  

W celu kontroli warunków meteorologicznych oraz przeliczania objętości przepływu w zależności od tych warunków, 

dołączony jest sensor meteorologiczny (P,T,RH). 

 

CZAS POBIERANIA PRÓBKI 

Czas pobierania i analizy próbki może być ustawiony w przedziale [15min-24h]. Ustawienie domyślne to 1 godzina. 

 

INTERFEJS OPERATORA 

8,4” kolorowy, ekran dotykowy z diodami LED sygnalizującymi statusy aparatu. 

 

 



 PARAMETRY ANALITYCZNE 

Czułość: <0.5 µg C. 

Limit detekcji: <0.1 µg C/m3 dla 1-godzinnej podstawy czasu i przepływu 16.7 m3/h. 

Zakres pomiarowy: <0.03 µg/m3 do 300 µg/m3 węgla całkowitego. 

 

ZDALNA KONTROLA 

Urządzenie jest wyposażone w możliwość zdalnego sterowania i transferu danych. 

 

KOMORA POMIAROWA ZBUDOWANA Z SZYBKO WYMIENIALNYCH ELEMENTÓW 

Modułowa konstrukcja komory zapewnia możliwość jej szybkiego serwisu, prostej – rutynowej – zmiany 

filtra kwarcowego  oraz łatwej wymiany grzałek. 

 

WAGA / WYMIARY / ZASILANIE / SPOSÓB ZABUDOWY 

• Urządzenie przeznaczone jest do zabudowy w 19-calowym stelażu; 

• Wymiary (Wys.x Szer. x Głęb.): 42x48x60cm; 

• Wysokość wymagana do montażu: 120cm; 

• Waga: 35kg; 

• Zasilanie elektryczne 100-240VAC, 50/60 Hz; 

• Moc (maksymalna): 100 W (pobieranie próbki), 600 W (grzanie próbki – zazwyczaj – 1 minuta); 

• Wewnętrzna pompa do pobierania próbek: podwójna membrana, bezszczotkowy silnik sterowany prądem 

stałym, stabilizowany przepływ; 

• Modułowa konstrukcja ułatwiająca serwisowanie; 

• Aparat zabudowany w zwartej, zamkniętej obudowie przeznaczonej do instalacji w standardowym stelażu. 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Do zabudowy wewnątrz pomieszczeń lub w laboratoriach. 

Aparat może być zainstalowany w stelażu lub postawiony na stole. 

 

AKCESORIA 

• Wlot PM2.5 

• Skrzynia transportowa antywstrząsowa i wodoodporna 

• Kalibrator przepływu powietrza (BGI TetraCal) 

• Przewody do połączeń pneumatycznych 

• Rozdzielacz przepływu 

• System doprowadzania próby powietrza (rurki o różnych długościach, krzywiznach, średnicy 14/18mm) 

• Filtr powietrza (do wykonywania testów na powietrzu zerowym) 

  

MATERIAŁY ZUŻYWALNE I CZĘŚCI ZAMIENNE 

filtry z włókna kwarcowego o śr. 47-mm (pakiet 25 sztuk), 

filtr jednorazowego użytku, 

filtr kapsułowy. 

 

KOMPONENTY DO WYMIANY PODCZAS SERWISU 

Wkład Denudera dla Lotnych Związków Organicznych, Zespół komory analitycznej 

 

 

 


