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K

omory przeznaczone są do badania emisji lotnych
związków organicznych (ang. VOC – Volatile Organic
Compounds), pochodzących z materiałów meblarskich,
budowlanych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych, wyrobów drewnopochodnych, izolacyjnych, lakierniczych i innych.
Komory są wykonywane ze szkła hartowanego, odpornego na
działanie badanych związków. Konstrukcja komór i ich wyposażenie są zgodne z normą DD ENV 13 419-1:1999. Komory są
wyposażone w czujniki temperatury i wilgotności. Istnieje możliwość wykonania wersji opcjonalnych na zamówienie, zgodnie
z wymaganiami użytkownika.

Zakres regulacji,
prędkości przepływu
powietrza nad próbką: 0,1÷0,3 m/s
Zakres temperatury
w komorze:

23÷25°C

Zakres wilgotności
w komorze:

40÷60%RH

Tło komory:
		

powietrze o czystości
poniżej <10 μg/m3 (TVOC)

Komora 1000 dm3 z zespołem przygotowania powietrza

Temperatura otoczenia: ok. 23°C
Pojemność komory:
		

100 dm3, 225 dm3
i 1000 dm3 (do 12 m3)
Zespół komór 225 dm3
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licencja
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T

he chambers are intended for the testing of VOC
emissions from furniture and building materials as well
as products made of plastic, wood-based, insulating,
varnish and others. The chambers are made of hardened
glass resistant to tested compounds used in operation. The
chambers construction and their equipment are designed in
accordance with the DD ENV 13419-1: 1999 standard.
There is a possibility of designing optional versions to order in
accordance with user requirements.

Range of airflow
speed control
over a sample:

0.1÷0.3 m/s

Temperature range
in chamber:

23÷25°C

Humidity range
in chamber:

40÷60%RH

1000 dm3 chamber with air preparation system

Chamber background: air purity below
		
<10 μg/m3 (TVOC)
Ambient temperature: about 23°C
Chamber capacity:
		

100 dm3, 225 dm3
and 1000 dm3 (to12 m3)
Set of 225 dm3 chamber
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