„Smart City“ monitorovacie systémy ovzdušia
Skupina ECM je dodávateľom certifikovaných imisných monitorovacích systémov, na orientačné
meranie pre informovanie obyvateľstva miest môžu však tieto systémy byť zložité, nákladné
a pomerne náročné na údržbu.
Pre takéto aplikácie dodávame prístroje na báze kompaktných senzorových modulov.
Najčastejšie monitorované plynné nečistoty sú:
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Tieto stanice umožňujú monitorovanie plynných znečisťujúcich látok SO2,
NOX, NO2, O3, CO, CO2, VOC, H2S a tiež polietavého prachu PM10 a PM2.5.

AQM 65
Staničky sú vybavené na zvýšenie presnosti a stability merania
vnútornou klimatizáciou priestoru snímačov a ohrevu odberu
prachových zložiek na správne meranie aj počas hmlistých a daždivých
dní. Hodnovernosť merania plynných zložiek je zabezpečená
periodickou kalibráciou pomocou referenčných plynov z tlakových fliaš.

AQMesh
Monitorovacie moduly AQMesh sú kompaktné, umožňujú napájanie
z batérií alebo solárnych článkov.
Informácie zo snímačov sú mobilnou sieťou prenášané do centrálneho
servera, kde sa interpretujú na koncentrácie škodlivín a sprístupňujú
zákazníkom pomocou Internetu. Hodnovernosť merania sa overuje
porovnávaním s referenčnou monitorovacou stanicou, kedy upravia
interpretačné algoritmy v centrálnom serveri.

DustTrak
Pokiaľ je záujem len o meranie polietavého prachu, k dispozícii sú
zjednodušené verzie staničiek, ktoré merajú len prach, alebo prach
a jednu plynnú zložku.
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Zápach
Okrem jednotlivých plynných zložiek sa často stretávame aj so záujmom o meranie zápachov.
Ľudský nos je totiž citlivejší na niektoré zapáchajúce látky než väčšina prístrojov.
Na vyhodnocovanie zapáchajúcich látok slúžia olfaktometre a k dispozícii sú tiež analytické prístroje
na ich kontinuálne vyhodnocovanie.

Emisie z vozidiel
Výrazným problémom býva znečistenie ovzdušia pochádzajúce z dopravy. Nové analytické prístroje
umožňujú diaľkové meranie znečistenia z každého prechádzajúceho vozidla počas normálnej
premávky.

Odber vzorky pre laboratórnu analýzu
Zariadenia na odber referenčnej vzorky prachu alebo
plynných zložiek, umožňujú presné určenie koncentrácie
škodlivín, akými sú ťažké kovy, uhľovodíky a ďalšie
znečisťujúce látky v laboratóriách.
Dátové systémy
Dáta sú zbierané pomocou mobilných sietí, vyhodnocované, archivované a sprístupnené pomocou
informačných panelov alebo Internetu.

Bližšie informácie o riešeniach, ktoré Vás zaujímajú, Vám radi poskytneme na nižších adresách.
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