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K

omora typ 4017 służy do oznaczania emisji formaldehydu wg normy PN-EN 717-2:1999 metodą analizy gazowej. Komora badawcza o pojemności 4017 ml jest wykonana ze stali nierdzewnej. Komora jest zanurzona
w zbiorniku termostatu. Płyn w termostacie pracuje w hermetycznym obiegu zamkniętym. Zgodnie z normą
wewnątrz komory jest utrzymywana temperatura 60±0,2°C i ciśnienie w zakresie 1000÷1200 Pa. Wilgotność
dostarczanego powietrza jest <3% RH. Na wyjściu komory układ elektrozaworów służy do wybierania jednej z par
płuczek. Czas poboru próbki wg normy wynosi 1 h lub jest zadawany przez operatora (w minutach). Komora jest
wykonywana w wersji z rotametrem albo elektronicznym masowym regulatorem przepływu oraz czujnikiem temperatury, czujnikiem ciśnienia (ze świadectwami wzorcowania producenta).

System pomiarowo-sterujący z dotykowym pulpitem operatora (menu w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim) pozwala na autonomiczną pracę komory. Zapis stanu klimatu wewnątrz komory do pamięci wewnętrznej sterownika komory co 1 minutę (rejestracja 2000 rekordów: czas, temperatura, ciśnienie i przepływ, tj. przez
2000 minut). Możliwość wysyłania powiadomień mailowych o sytuacjach awaryjnych.
Komora jest dostarczana z komputerem typu notebook i oprogramowaniem do lokalnego i zdalnego monitorowania pracy komory. Oprogramowanie umożliwia zdalną konfigurację parametrów
pracy komory, wizualizację charakterystyk środowiskowych oraz
sygnalizację stanów awaryjnych.
Istnieje możliwość integracji komór w systemy wielokomorowe
(zestawy 2- lub 4-komorowe).

Zestaw jednokomorowy:
Zasilanie:

230 VAC, 50/60 Hz, ok. 250 W

Waga:

ok. 20 kg

Wymiary (S x W x G):

490 x 350 x 745 mm
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T

he 4017 chamber is intended for the determination of the emission of formaldehyde according to the PNEN 717-2:1999 method for gaseous analysis. The 4017 ml chamber, made of stainless steel, is submerged
in the chamber of the thermostat in which the liquid flows in a hermetic closed circuit. According to the
aforementioned norm, the temperature of 60±0.2°C and the pressure in the range of 1000÷1200 Pa are
maintained. The humidity of the air supplied equals <3% RH. The system of electrovalves located in the outflow
of the chamber is intended for the selection of one washers. The sample collection time according to the norm
amounts to 1 h or it can be manually set be the operator (in minutes). The chamber is made in two versions: with the
rotameter or an electronic mass flow regulator. The temperature and the pressure sensors as well as the rotameter
or the flow regulator have producer’s calibration certification.
The measurement-control system with the touch operator panel (menu in four languages: Polish, English, German,
Russian) allows for the automatic work of the chamber. The state of the atmosphere inside the chamber is recorded
into the internal memory of the controller every 1 minute (hence 2000 records concerning time, temperature and
the flow are obtained within 2000 minutes). The emergency states
can be notified via email.
The chamber is sent together with the notebook and the software
for local and remote monitoring of the work of the chamber. The
software enables remote configuration of the chamber work
parameters, visualization of environmental characteristics and
signaling of emergency states.
There is a possibility for the chamber to be integrated into a multi
chamber system composed of 2, or 4 chambers.
One chamber set:
Power supply:

230 VAC. 50/60 Hz, ca. 250 W

Weight:

ca. 20 kg

Dimensions (W x H x D): 490 x 350 x 745 mm
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