
Um dispositivo de medição para  
o monitoramento contínuo da  
concentração de partículas no ar  
ambiente (pós finos).

Opções

● Mais entradas de amostras:

● PM-2.5 (de acordo com a EN12341)

● PM-10 (de acordo com a EN 12341)

● Particulado total (de acordo com a VDI 2463)

Princípio de medição

O princípio de medição do monitor de particu-
lado ambiente F-701-20 baseia-se na absorção  
dos raios beta (elétrons) emitidos por um emis-
sor radioativo e coletados pelas partículas em  
um fluxo de ar ambiente. No F-701-20, a absor-
ção de radiação no filtro é medida antes de cada  
ciclo de coleta, e então o particulado é coletado  
exatamente nesta área do filtro durante um  
período pré-definido, e finalmente a radiação  
absorvida pelo filtro e pelo particulado retido é  
medida. A diferença entre as duas medições é  
avaliada no dispositivo e exibida como concen-
tração de particulado em μg/m3.

Características

• Método C-14, decréscimo de atividade 
não  mensurável

• Menor nível radioatividade de todos os
medido- res beta em uso, não há necessidade 
de licença  especial ou cuidados especiais para 
odescarte

• Correção automática de zero

• Pré-calibrado, não necessita de nenhuma 
cali- bração especial emcampo

• Vazão mássica de amostragem
controlada  1m3/h

• Extração constante de amostra, 
independente- mente da temperatura
ambiente

• Coletas podem ser repetidas no mesmo
ponto, partículas coletadas disponíveis para
análise de metaispesados

• Interface serial RS-232 e saídas analógicas, 
sinais  destatus

Aplicações

• Sistemas de medição de imissões para o
monito- ramento de pósfinos

• Medidor movel deimissões

• Medição de particulado em aplicações de
segu- rança e saúde ocupacional

• Medições de particulado em ambientes
confi- nados

• Coleta de partículas para análise de
metais  pesados

• Estudos históricos de longo prazo para
concen- tração de particulado ambiental

• Medição e coleta de particulado em locais 
pro- blemáticos e repositórios

• Medição de particulado para emissão
secundária  de repositórios (p.ex.carvão)

• Medição de particulado em ar de alimentação
e  dutos de exaustão.

Aprovações

• Testado em relação a adequabilidade pela 
TÜV  de Colônia, relatório de teste720349

• Relacionado na lista de dispositivos de
medi- ção homologados para medição
contínua de emissões
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medições concentração de particulado precisão <2% da faixa de medição

faixas demedição 0–0,1 ... 0–10 mg/m3 limite de detecção <0,001 mg/m3

princípiode  
medição

absorção de raiosbeta desvio de span <1% da faixa demedição/mês

temperatura  
ambiente

0 até+50°C desvio dezero correção automática de pontozero

proteção IP20 alimentação  
elétrica

230 VAC / 50 Hz, 110 V / 60 Hz,

400VA

saídas demedição 2 x 0 / 4–20 mA / 500Ohm dimensões  
(A x L xP)

320 x 450 x 500 mm, montagem  em 
gabinete de 19“ / para bancada

saídas digitais 8 saídas a relê, carga permissível de  
24 V / 12 VA

peso 26kg

entradas digitais 3 entradas livres depotencial comprimentodo  
tubo da sonda

padrão de 2 m 0,5–5 m possível
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Assistência técnica  e Representação

Monitor beta de  particulado em ar  ambiente


