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Deze uiterst nauwkeurige snelle en betrouw-
bare deeltjesteller met tablet is zeer eenvou-
dig in gebruik en vraagt weinig onderhoud.
Deze deeltjesteller voldoet aan de vereisten 
van de Belgische wetgeving.



Hoofdeigenschappen

De meting wordt uitgevoerd bij stationair toerental in minder dan 30 seconden 
zonder dat vrije acceleratie nodig is, wat vervuilend, lawaaierig en belastend is 
voor de motoren of de werknemers.

De CAP3070 maakt gebruik van Ext DC-technologie zonder roetvorming. Het 
ontwerp met rechte doorvoer houdt de sensor schoon voor langdurig gebruik.
EXTENDED DIFFUSION CHARGING
BETROUWBAARHEID EN HERHAALBAARHEID
De ExTDC houdt in dat de deeltjes elektrisch worden opgeladen door een 
hoge dichtheid van (positieve) ionen te verspreiden, die in een ionisatiekamer 
worden gecreëerd door het corona-effect.
De belasting van geladen deeltjes wordt gemeten als ze de sensor verlaten, de 
meting komt overeen met een lekstroom per tijdseenheid. Deze lekstroom is 
evenredig met het deeltjesvolume (en hun specifieke oppervlak) dat de sensor 
per seconde verlaat.
Dit maakt het gemakkelijk om het deeltjesvolume en de massa te traceren.

Gepatenteerde oplossing zonder verstoppingen
De uitlaatgasdeeltjes worden door het Venturi-effect aangezogen via een 
schone luchtstroom en worden elektrostatisch geladen (15 KV) aan de senso-
rinlaat. Geen risico op verstopping van het filter en de pomp.

VOORDELEN
• Geen verstopping door het roet
• Geen ontvlambare bedrijfsvloeistof
• Ongevoelig voor trillingen
• Onafhankelijke positionering tijdens de meting
• Geen verdunning
• Geen perslucht nodig



Technische gegevens

Detectiegrens

Meetbereik

Indicatieresolutie 

Reactietijd

Voeding

Detectie-efficiëntie / grootte partikels

1 000 partikels/cm3

5 000 tot 5 000 000 partikels/cm3

100 partikels/cm3

< 7s (T0 bis T95)

100-260 VAC - 50-60hz

20 - 60 % / 23 nm +/- 5 %

60 - 130 % / 50 nm +/- 5 %

70 - 130 % /80 nm +/- 5 %


