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AKTUALNOŚCI  

Wesołych Świąt Wielkanocnych 

 

 

NOWOŚĆ!!!  Wynajem długoterminowy analizatorów laboratoryjnych 

 

 Oferujemy wynajem urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do pomiarów granulacji i kształtu materiałów 
suchych i wilgotnych. 
Do Państwa dyspozycji są dwa typy naszych analizatorów: 

IPS UA:  

 urządzenie do określenia granulacji;  

 pomiar w zakresie 0,5 ÷ 2 000 μm;  

 wyposażony w dwa dozowniki: ultradźwiękowy i AUTO. 

AWK 3D: 

 urządzenie do pomiaru uziarnienia i kształtu cząstek; 

 pomiar w zakresie 0,2 ÷ 31,5 mm; 

 wyniki pomiarów umożliwiają określenie zawartości kształtu ziaren w postaci kul, dysków, walców, 
prostopadłościanów oraz procentowej objętości uszkodzonych i nieforemnych ziarn.  

więcej informacji znajdą Państwo klikając tu: WYNAJEM 

lub pod nr telefonu: +48 22 666 85 68 

starsze  

 

PUBLIKACJE 
 

Badania aerosolu 

ABSTRAKT 

Na stanowisku pomiarowym składającym się z generatora aerosolu i analizatora IPS T wykonano badania w celu 
określenia prawidłowego sposobu pomiaru koncentracji cząstek zawieszonych w powietrzu. 
Analizator IPS T jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru koncentracji aerosolu wyrzucanego z „dyszy 
mgłowej”, zaprojektowanym do badania wyposażenia gaśniczego straży pożarnej. 

czytaj więcej  

 

zapoznaj się z naszymi publikacjami 

W OFERCIE  

Analizator IPS K  

 

ZAKRES POMIAROWY:  0,4 - 300 µm 

 PRZEZNACZENIE  

 do pomiaru ,"on-line" zanieczyszczenia powietrza lub spalin 
przepływających przez kominy lub kanały; 

 pomiar granulacja od 0,4 do 300 µm z podziałem na 256 
równych klas, 

 pomiar analizatorem jest izokinetyczny, przeprowadzany 
jednorazowo dla zaprogramowanej objętości powietrza lub 
powtarzać automatycznie w sposób ciągły;  

 monitoring nie jest ograniczony czasowo;   

 koncentracja liczbowa i wagowa w m3 dla dowolnie 
wybranych wartości pyłu PM np. PM10, PM5, PM2.5 i innych; 

 przyrząd w automatyczny sposób mierzy zgodnie z normami 
PN-Z-04030-7 i EN 13284-A1 możliwość pomiaru na filtrze filtr 
Φ50 równolegle z pomiarem optycznym. 

. . . czytaj więcej 

 
Oferujemy również 
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