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SPECIFIKACE 

• real-tlme měl'ení aerodynamického průměru 
částic v rozsahu 0,5 µmaž 20 µm s wsokým 
rozlišením velikosti v celém rozsahu 

• současné měfení Intenzity rozptýleného světla 
na částicích v ekvivalentním rozsahu 
0,4 µm až 20 µm 

• měYitelný rozsah koncentrace částic 
0,001 až 10.000 /cm3 

• druh částic: atmosférické pevné aerosoly a ne
prchavé kapalné aerosoly 

• rozlišení aerodynamického pílJměru 0,02 µm 
při velikosti 1,0 µm, 0,03 µm při velikosti 1 O µm 

• maximální měfrcí frekvence > 200.000 
částic/sec 

• vzorkovací čas programovatelný od 1 sec 
do 18 hod. na vzorek 

• Aerosol Instrument Manager Software pro měře
ní a analýzu dat 

• k dispozici je i kompatibilní dilutor aerosolu 
TSI 3302A 

• lze kombinovat se Scannlng Mobility Partlcle 
Sizer Spectrometer 3936 (k dispozici na 
pracovišti) a Condensation Particle Counter 
Model 3007 

•Výsledek mě'fenf monodlsperzních částic 
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INVESTICE DO ROZVOJE vzoELAVANf 

Aerodynamický spektrometr částic 
TSI - APS 3321 
Aerodynamický spektrometr částic TSI 3321 (Aerodynamic particle sizer; 
APS) slouží pro přesné měřeni aerodynamického prOměru aerosolových 
částic. Tento kompaktní pfenosný pfístroj je určen pro všeobecné použití 
v oblasti měfenf velikosti aerosohl v laboratorních i provozních podmfnkách. 
Aerodynamický prOměr je měřený na bázi sofistikované .time-of-flight" tech
niky. Aerodynamický prQměr je vellkostnf charakteristika částice, která vy
povfdá o jejfm chováni pfi pohybu ve vzduchu. Aerodynamický spektrometr 
současně měří aerodynamický prOměr a ekvivalentní prOměr určený na zá
kladě Intenzity rozptýleného světla. 
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• APS s dilutorem TSI 3302A 

• I 

TYPICK~ POUŽITÍ 

• zkoušení filtrů a čističek vzduchu 
• studie v oblasti inhalační toxikologie a dodávky IMiv 
• výzkum biologického aerosolu 
• atmosférické studie 
• monitorování okolního vzduchu 
• testovánf kvality vzduchu v místnostech 
• měření velikosti prachových částic a aerosolu pro testování 
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