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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ PM10 – PM2.5 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
TECORA ECHO PM LVS – LOW VOLUME SAMPLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Κατασκευαστής: TCR TECORA s.r.l., Via Alessandro Volta, 22/24 - 20094 Corsico, 

ΙΤΑΛΙΑ 
 
Τύπος: ECHO PM LVS – LOW VOLUME SAMPLER 
 
Στιβαρός compact δειγµατολήπτης χαµηλών παροχών για τον σταθµικό προσδιορισµό των 
αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα, τύπος Echo PM. Απόλυτα συµβατός µε τις 
προδιαγραφές των διεθνών προτύπων ISO 12341 (PM10) /  ISO 14907 (PM2.5) καθώς και των 
US EPA Methods (Η.Π.Α.). Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την µέτρηση PM1 και 
ολικής σκόνης µε χρήση κατάλληλων κεφαλών. 
 
Τεχνική περιγραφή 
 
Αντλία σταθερής παροχής καθ’όλη τη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Η αντλία ρυθµίζει την 
αναρρόφηφη και την κρατά σταθερή χωρίς να επηρεάζεται από την πτώση πίεσης που δέχεται 
κατά τη φόρτιση των φίλτρων. Αυτόµατη αποθήκευση δεδοµένων και αυτόµατη επανεκκίνηση 
σε περίπτωση διακοπών ρεύµατος. Προαιρετικά µε δυνατότητα διαδοχικής δειγµατοληψίας 
(2 γραµµές δειγµατοληψίας – sequential) για τοποθέτηση δύο κεφαλών π.χ. ΡΜ10 και ΡΜ2.5 
στην ίδια συσκευή. 
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Ηλεκτρονικός έλεγχος παροχής και αυτόµατη αναγωγή σε κανονικές συνθήκες. Μετρά αυτόµατα 
τον αναρροφώµενο όγκο ‘’ως έχει’’ και σε ‘’κανονικές συνθήκες’’ καθώς και βαροµετρική πίεση, 
θερµοκρασία και πτώση πίεσης. Η παροχή ρυθµίζεται ηλεκτρονικά και πολύ εύκολα µέσω του 
menu στην µεγάλη ευανάγνωστη ενσωµατωµένη οθόνη. 
 
∆υνατότητα χρονοπρογραµµατισµού των µετρήσεων από 1 λεπτό έως 168 ώρες δειγµατοληψίας. 
∆ιαθέτει µνήµη για >60 µετρήσεων τα δεδοµένα των οποίων ανακαλούνται στο display ή 
µεταφέρονται σε φορητό Η/Υ από τη θύρα RS232. Ενσωµατωµένη δυνατότητα διαδοχικών 
δειγµατοληψιών. Εξαιρετικά εύκολος προγραµµατισµός και λήψη δεδοµένων. ∆ιαθέτει µεγάλη 
φωτιζόµενη οθόνη, πληκτρολόγιο, ρολοϊ πραγµατικού χρόνου και ηµεροµηνία. 
 
Βασικός εξοπλισµός ECHO PM LVS (AA99-009-0000SP):  

 Αισθητήρας θερµοκρασίας περιβάλλοντος 
 Αισθητήρας βαροµετρικής πίεσης  
 Αισθητήρας διαφορικής πίεσης 
 Ανοξείδωτος σωλήνας δειγµατοληψίας 
 Φιλτροθήκη για φίλτρα 47 mm 
 Software και καλώδιο RS232 
 Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
 Εγχειρίδιο λειτουργίας 

 
Κεφαλές δειγµατοληψίας: 

 Κεφαλή PM10 TÜV Approved κατά EN12341 (AA99-010-0020SP) 
 Κεφαλή PM2.5 TÜV Approved κατά EN14907 (AA99-010-0025SP) 
 Κεφαλή PM1 (AA99-010-0027SP) 
 Κεφαλή ολικής σκόνης (TSP) (AA99-010-0015SP) 

 
Προαιρετικά: 

 ECHO PM LVS Sequential (AA99-009-0010SP), µε 2 γραµµές διαδοχικής δειγµατοληψίας και 
δυνατότητα προγραµµατισµού χρόνων εναλλαγής δειγµατοληψίας µεταξύ των δύο κεφαλών 

 Τρίποδας / stand αλουµινίου (AA99-009-9910SP) 
 Μετεωρολογικά αισθητήρια διεύθυνσης και ταχύτητας ανέµου για δειγµατοληψία σε συνθήκες 
που προγραµµατίζει ελεύθερα ο χρήστης (AA99-009-9907SP & AA99-009-9908SP) 

 ∆υνατότητα remote control µε GSM modem (AA99-009-9900SP) 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τύπος αντλίας: Περιστροφική έως 4.2 m3/h (Dry Rotary vane), χαµηλής στάθµης θορύβου 
Προστασία: IP 55 
Παροχή: Ρυθµιζόµενη 10 – 50 l/min (0,6 – 3 m3/h) 
Μνήµη; >30 δειγµατοληψιών 
Τροφοδοσία: 220V/50Hz 
∆ιαστάσεις: 340 x 250 x 440 mm (χωρίς τρίποδα) 
Βάρος: ~19 kg 
 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
Χρόνος παράδοσης: 4 – 6 εβδοµάδες από παραγγελία 


