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Obecné informace

• Měření – automaticky X manuálně

• Přístrojová technika pro AIM – umístění do monitorovacích stanic

• Automaticky je možné monitorovat následující látky: PM10, PM2.5, PM1, nano částice, plynné 
látky (SO2, NOx, CO, O3, BTEX)

• Speciální analyzátory: těžké kovy, CH4, NH3, H2S, CTRS, CO2, N2O a další skleníkové plyny
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Automatické měřící stanice

• Typy stanic: stacionární X mobilní

• Stacionární stanice: měřící kontejner X měřící skříň

• Mobilní stanice: přívěs X stanice na nohách X vestavba do dodávkového automobilu

• Vestavby + kontejnery + příslušenství – výroba a kompletace v ET
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Měřící kontejnery 4



Měřící kontejnery - vybavení 5



Měřící stanice 6



Mobilní stanice - vestavby 7



Mobilní stanice - přívěs 8



Mobilní stanice – hydraulické nohy 9



Prachové analyzátory

• Nejčastější ekvivalentní metody: optická, zeslabení beta radiace (radiometrie), TEOM

• Nutný test ekvivalence oproti gravimetrické metodě

• Běžně se používají koeficienty, aby bylo možné porovnávat různé metody
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Optické prachoměry

• Vysoké časové rozlišení, PM10, PM2.5 a PM1 současně, relativně nízké provozní náklady, měření počtu 
části na jednotku objemu

• Velký vliv – optická hustota částic

• Dopředný nebo zpětný rozptyl světla 

• Zdroj světla: LED nebo laser

• Palas Fidas 200, Grimm 180
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Optické prachoměry 12



„Beta“ - prachoměry

• Nízké časové rozlišení, PM10, PM2.5 a PM1 samostatně, relativně vysoké provozní náklady, bez měření počtu 
části na jednotku objemu, radioaktivní zdroj

• Historicky vyzkoušená zařízení

• Zeslabení beta záření 

• Radioaktivní zdroj: C14 (1,67 MBq)

• Environnement S.A MP101M, 
popř. CPM modul
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Plynové analyzátory

• Výrobci: Environnement S.A, Horiba, Thermo Electron, 
Teledyne API, Ecotech, Airpointer

• Každá látka – separátní analyzátor 
(popř. multikomponentní)

• Nová řada Environnement S.A 
– E-series – nízký odběr energie, servisní asistence uvnitř, 
nová technologie

• Rackové verze X outdoorové verze 

• Vzdálené ovládání
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Analyzátor SO2 – Environnement AF22e

• UV – fluorescence

• Možnost přidat konvertory pro měření H2S a TRS
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• Chemiluminiscence s konvertorem pro NO2 na NO

• Možnost přidat konvertor pro měření NH3

Analyzátor NO, NO2, NOx – Environnement AC32e
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Analyzátor O3 – Environnement O342e

• UV - fluorescence

• Opční položka – interní generátor ozónu
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Analyzátor CO – Environnement CO12e
• IR absorpce s korelačním kolem

• Možnost přidat měření CO2
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Analyzátory BTEX

• Plynový chromatograf

• PID nebo FID

• Výrobci: Environnement S.A, 
AMA Instruments, Chromatotec, 
Syntech Spectras

• Environnement S.A VOC72M, 
AMA Instruments GC 5000 BTX

• Poměrně dlouhý cyklus měření
- 15 min. – 3 hod.
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Analyzátor BTEX – Environnement VOC72M

• Pouze GC + PID

• Bez možnosti měření dalších látek
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Analyzátor BTEX – AMA Instruments GC 5000

• GC + FID i GC + PID

• Široké možnosti měření dalších látek

21



Senzorická měření

• Rychlý vývoj; budoucnost monitoringu 
(drony, smart cities, městské sítě, podnikové sítě)

• Prachové senzory – optický princip

• Plynové senzory – elektrochemická čidla

• Orientační měření – nutnost návaznosti 
na referenční metody

• Projekty na testování senzorů

• Cairpol, Alphasense, Plantower, 
Scentroid,…
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Materiál vznikl pro Edukační centrum v Projektu i-AIR Region.

více informací na adrese www.i-AIR Region.eu
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