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Thermo Scientific ADR-1500 
Monitor de Poeira Suspensa
 Monitor de poeira suspensa em tempo real 

projetado para operação contínua
 

 

Monitor de poeira Suspensa 

• Controle volumétrico de vazão de amostra
• Filtro HEPA primário de longa duração para 

baixa manutenção
• Capacidade múltipla de alimentação elétrica e 

comunicação de dados
• Gabinete IP65 durável à prova de intempéries
• Projetado para facilitar o transporte e instalação

A intensidade da luz espalhada por partículas 
transportadas pelo ar, passando através da 
câmara de detecção, é linearmente 
proporcional à sua concentração. Esta 
configuração óptica produz uma ótima 
resposta às partículas, fornecendo medições 
contínuas das concentrações de partículas 
no ar para partículas totais e pontos de corte 
variando de PM-10 até PM-1.

O monitor ADR-1500 incorpora um sensor 
acoplado de temperatura e humidade 
relativa (HR) com um aquecedor interno para 
mitigar polarização positiva com elevada HR 
de ambiente. Além disso, o controle de 
vazão é verdadeiramente volumétrico e sua 
manutenção é feita por meio de feedback 
digital do sensor barométrico de pressão 
acoplado, sensor de temperatura e de 
pressão diferencial e calibrado através de 
um orifício de precisão. Os princípios de 
vazão volumétrica real, incorporados pelo 
monitor ADR-1500, resultam em um volume 
de amostra exato e ponto de corte de 
partículas preciso.

A concentração medida de material 
particulado é exibida em tempo real no 
visor LCD de duas linhas. Valores 
adicionais podem ser exibidos, como data 
e hora de início de execução, tempo médio 
de concentrações, tempo de execução 
decorrido e muitos mais.

As capacidades flexíveis de energia 
permitem que o monitor ADR-1500 opere 
em AC, DC externo ou uma bateria interna. 
Opções de comunicação estão disponíveis 
para USB, RS-232, recursos analógicos e 
sem fio.

O monitor ADR-1500 está acoplado a um 
gabinete IP65 à prova de intempéries, 
produzindo um aparelho compacto e 
durável pronto para rápida implantação e 
operação autônoma.

O monitor de poeira suspensa Thermo Scientific TM 
ADR-1500 utiliza uma tecnologia de espalhamento de 
luz (nefelômetro) altamente sensível, conforme 
utilizado também nos monitores portáteis de poeira 
em suspensão da série Thermo Scientific PDR.






