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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

TSI SIDEPAK AM520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Κατασκευαστής: TSI Inc., 500 Cardigan Rd., Shoreview, MN 55126, ΗΠΑ 
 
Τύπος: SIDEPAK AM520 

 
Φορητό / προσωπικό όργανο μέτρησης σκόνης σε χώρους εργασίας, τύπος SidePak 
AM520 με ψηφιακή, άμεση ένδειξη της συγκέντρωσης. 
 
Τεχνική περιγραφή 

Το νέο φορητό-προσωπικό monitor μέτρησης συγκέντρωσης σκόνης είναι μικρών διαστάσεων για 
να προσαρμόζεται εύκολα πάνω στον εργαζόμενο. Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
για 20 περίπου ώρες, με χρόνο επαναφόρτισης 4 ωρών. Μετρά συνεχώς και καταγράφει την 
συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, ανάλογα με τον προδιαχωριστή που θα προσαρμόσει ο 
χρήστης, στα κλάσματα PM10 - PM2,5 - PM5 - PM4 – PM1 - PM0,8 (Diesel Particulate Matter).  

Η εσωτερική μνήμη επαρκεί για περίπου 80.000 μετρήσεις (π.χ. 55 ημέρες με καταγραφή μέσου 
όρου λεπτού), και η ανάκτησή τους γίνεται με freeware από Η/Υ (USB θύρα). Ο χρήστης μπορεί να 
ορίζει ελεύθερα ένα όριο συγκέντρωσης πάνω από το οποίο δίδεται οπτικοακουστικός 
συναγερμός. 

Η συσκευή διατίθεται και σε έκδοση με αντιεκρηκτική πιστοποίηση ATEX, καθιστώντας την 
ιδανική για μετρήσεις σκόνης σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης (υπόγεια έργα, ΧΥΤΑ, 
διυλιστήρια κ.α.) 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Αρχή μέτρησης Περίθλαση με δέσμη/ακτίνα laser 

Καταλληλότητα για μέτρηση πάνω στον εργαζόμενο ή σε χώρο 

Περιοχή σωματιδίων 0.1 - 10 μm 

Δυνατότητα χωριστής 
μέτρησης των 
κλασμάτων 

PM10 (ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρος < 10 μm), 
PM5 (ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρος < 5 μm), 

respirable (ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρος < 4 μm), 
PM2,5 (ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρος < 2,5 μm), 

PM1 (ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρος < 1 μm), 
PM0.8 (Diesel Particulate Matter)  

Περιοχή μέτρησης 
0,001 - 100 mg/m3  

(βαθμονόμηση κατά ISO 12103-1, A1 test dust) 

Ανάλυση 0,001 mg/m3  

Παροχή αντλίας ρυθμιζόμενη 0 - 1,8 l/min 

‘Ενδειξη 
Άμεση on-line ένδειξη της συγκέντρωσης  

στην ψηφιακή οθόνη του οργάνου 

Μνήμη Data logger 
~80.000 σετ μετρήσεων  

(π.χ. 55 ημέρες με καταγραφή μέσου όρου λεπτού) 

Συχνότητα 
αποθήκευσης 

ανά ένα δευτερόλεπτο έως ανά μία ώρα,  
επιλεγόμενη από τον χρήστη 

Alarm 
Οπτικοακουστικός συναγερμός για όριο συγκεντρώσεων 

ρυθμιζόμενος από τον χρήστη 

Έξοδοι επικοινωνίας Micro USB θύρα 

Ηλεκτρική Τροφοδοσία 
Eπαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion 5400 mAH 

(20 ώρες αυτονομίας με χρόνο επαναφόρτισης 4 ωρών) 

Οθόνη Color OLED, 160 x 128 pixels 

Σήμανση -
Πιστοποιητικά 

CE, EN 61326-1:2013, EN 61326-1:2013 Class B, 
IEC 61010-1:2010, IEC 60825-1:2014 

Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

0 – 50οC 

Διαστάσεις 130 x 94 x 78 mm 

Βάρος 620 gr (με μπαταρία) 

Μεταφορά Μαλακή θήκη για το όργανο 

 
Η συσκευή SidePak AM520 παραδίδεται πλήρες, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion 5400 
mAH και τροφοδοτικό ρεύματος 230V/50Hz με φορτιστή, προδιαχωριστές 0.8, 1, 2.5, 4, 5 και 10 
μm (PM0.8, PM1, PM2.5, respirable, PM5, PM10), λογισμικό και καλώδιο Micro USB για σύνδεση 
με Η/Υ, απόλυτο φίλτρο βαθμονόμησης μηδενός, σωληνάκι δειγματοληψίας, κιτ εργαλείων, 
πιστοποιητικό βαθμονόμησης, εγχειρίδιο λειτουργίας, γρήγορο οδηγό χειριστή (quick reference 
guide) σε μαλακή θήκη μεταφοράς και με διετή εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας. 
 
Η συσκευή είναι βαθμονομημένη με πρότυπη σκόνη κατά ISO 12103-1, A1 test dust. 
Βαθμονόμηση σε όλα τα είδη σκόνης μπορεί εύκολα να γίνει με παράλληλη μέτρηση με πρότυπο 
σταθμικό σύστημα κατά EN 12341 (μπορεί να γίνει από την εταιρεία μας). 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 

 
Χρόνος παράδοσης: 3 – 5 εβδομάδες από παραγγελία 


