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Hanuman 
Systém sběru, zpracování a vyhodnocení naměřených dat

Novinky softvérové řešení

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. momentálně 
dokončuje vývoj nového systému sběru, zpracování a 
vyhodnocení naměřených dat – jednotka HANUMAN. Toto 
zařízení je vyvíjeno ve 2 základních variantách.

• Meteo-datalogger – umožňující připojení všech 
standardních meteorologických čidel

• Systém DAS pro imisní monitorovací stanice - 
umožňující připojení všech standardních měřících 
zařízení stanice AIM a komunikaci s nadřazenou 
centrální stanicí

Jednotka HANUMAN je postavena na hardwaru od 
společnosti Unipi – verze PATRON, která disponuje 
dostatečným počtem vstupů i výstupů potřebných 
pro ovládání všech připojených zařízení. Pro jednotku 
HANUMAN byl vyvinut řídící, komunikační a ovládací 
software, který je uživatelsky přátelský a intuitivní. Uživatel 
s jednotkou komunikuje pomocí webového rozhraní, které 
tak umožňuje připojení prakticky odkudkoliv.

Jednotka HANUMAN je velmi flexibilní, co se týká připojení 
dalších měřících zařízení a její využití v budoucnu tak může 
být mnohem širší než jn v oblasti měření kvality ovzduší.

Diagnostika stanice
Snadná konfigurace 
Možnost odesílání zpráv pomocí SMS
Přehledné zobrazení naměřených hodnot
Připájení ďalších zařízení

www.envitech.eu
ENVItech Bohemia s.r.o.



SMARTENVI
Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. v současné době 
vyvíjí nový webový nástroj pro prezentaci naměřených 
dat na internetu pro širokou veřejnost – SMARTENVI. 
Tento portál je přizpůsobený jak pro zobrazování dat 
ze senzorických jednotek, tak i z profesionálních imis-
ních monitorovacích stanic AIM.

Webová aplikace pro prezentaci naměřených dat na internetu 
pro veřejnost 

Novinky senzorické řešení 

www.envitech.eu

Nová generace senzorických jednotek enviDUST a enviSENS
Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. proved-
la upgrade senzorických jednotek enviDUST a 
enviSENS na základě závěrů z dlouhodobého 
testování a vývoje v rámci projektu financova-
ného TAČR. Úpravy se týkají především systé-
mu sběru a zpracování naměřených dat, soft-
warového rozhraní pro konfiguraci a správu 
měřících jednotek, GPS modul pro identifikaci 
polohy zařízení, designu jednotek a dalších 
drobných detailů. 

envitech MULTISENSE



Měřič respiračních aerosolů – rychlá detekce částic ve vydechovaném vzduchu velikost zdrojů, jako je Covid-19.
Identifikace potenciálně vysoce infekčních osob (superpřenašečů) rychlým a jednoduchým měřením částic ve vydechovaném vzdu-
chu. Viry jako Covid-19 nebo viry chřipky se šíří jako aerosoly a infikují další lidi dýchacími cestami. Superpřenašeči jsou lidé, kteří 
vydechují obzvláště vysoký počet patogenů. Proto se považují za zvlášť infekční. Rep-Aer-Meter pomáhá identifikovat tyto jedince. 
K analýze rizika infekce testovaná osoba dýchá a vydechuje do měřicího přístroje po dobu cca. 30 s. Lidé s nízkými (normálními) 
emisemi částic ve vydechovaném vzduchu představují pouze nízké riziko infekce pro své okolí. Tzv. superpřenašeči mohou v dů-
sledku napadení víry vydechnout až stokrát více částic, a proto představují vysoké riziko infekce pro jejich životní prostředí.

Kromě toho je u infikované osoby velké množství vydechnutých částic oproti normálnímu vzduchu menší než běžné částice. V 
případě Covid-19 se jedná o zvláště malé viry (přibližně 150 až 400 nm). Proto přístroj sleduje i rozložení velikosti částic a to vy-
hodnocuje.

PMFT System 
(Testrig pro testování masek - výrobci)

Pro testování dýchacích masek přesnou analýzou účinnosti filtrační 
masky používaných proti šíření SARS-CoV-2 (velikost přibližně 120 nm 
až 160 nm). Test rig pracuje na principu testování podle norem EN 143, 
EN 149 a EN 13274-7

Mas-Q-Check 
(Rychlotest masek - uživatelé)

Testování ochranných masek před každodenním 
použitím.

Určený k tomu, aby před použitím podrobil ochranné masky 
rychlému, jednoduchému a přesto smysluplnému testu. 
Používá se zařízení pro měření počtu částic, které je schopné 
detekovat účinnost v rozsahu velikostí virů a bakterií. Výsledek 
ukazuje stupeň ochrany ve srovnání s třídou FFP masky na 
testovací hlavici. Volitelně na displeji je účinnost pro různé 
velikosti částic. 

COVID-19 produkce

www.envitech.eu

Resp-Aer-Meter 
(Identifikace superpřenašečů)

AQ Guard
(Zařízení pro měření infekčního
 rizika ve vnitřních prostorech)

Palas AQ Guard je vybaven speciálním softwarovým balíčkem pro 
hodnocení vnitřních prostor na základě současného měření CO2 a 
aerosolů. Tento software stanovuje reprodukční hodnotu R, tj. oče-
kávanou pravděpodobnost infekce, na základě vědeckých poznatků 
o infekcích přenášených vzduchem za daných podmínek - tj. provoz 
místnosti za daných hraničních technických podmínek po předem 
definovanou, typickou dobu použití. Pomocí tohoto nástroje lze míst-
nosti navzájem porovnávat s ohledem na jejich typické použití a hod-
notit je s ohledem na kvalitu vnitřního ovzduší.

Cloud Droplet 
Analyzer

Cloud droplet analyzer je optický aerosolový spektro-
metr s vysokým rozlišením optimalizovaný pro měře-
ní distribuce velikostí a koncentrace shluku aerosolů, 
jako jsou kapénky, nebo ledové krystalky. Na principu 
měření optického rozptylu světla (90 °) na jednotli-
vé částice vysokým rozlišením lze rozlišit kapičky a 
krystalky ledu. Kromě toho lze zaznamenat obsah 
vody v ovzduší a střední průměr velikosti kapiček.

Rozsah měření (velikost částic) 0,3 µm – 17 µm
0,6 µm – 40 µm
2 µm – 100 µm

Rozsah měření (koncentrace) 0 - 200 P/cm3

Průtok 5 l/min

Použití: Insitu monitoring, environmentální výzkum, 
klimatický výzkum, sledování tvorby shluku aerosolů

ENVItech Bohemia s.r.o.



NOVÁ GENERACE ANALYZÁTORŮ SPALIN ENVEA 

Novinky produkty

www.envitech.eu

ANALYZÁTOR TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK VOC72E
Plynový chromatograf (GC) s PID detektorem, který je certifikován dle normy EN 14662-3 pro měření ben-
zenu. Jde o kompaktní a plně automatický měřící přístroj, který se svou výkonností vyrovná laboratorním 
chromatografům. Přístroj disponuje všemi výhodami, které poskytuje nová generace přístrojů „e-series“ 
společnosti ENVEA. GC kolona je vybavena revolučním kapalinovým chladičem, který zajišťuje stabilitu re-
tenčních časů i při výkyvu provozních teplot. Do standardní výbavy patří měření benzenu, toluenu, ethylben-
zenu, m+p-xylenu, o-xylenu, a 1,3-butadienu (další látky jsou dostupné na vyžádání). Umožňuje zobrazení 
a rozbor chromatogramů přímo na dotykovém displeji přístroje, včetně provádění rozšířené diagnostiky. 
Automatické sledování klíčových parametrů poskytuje uživateli všechny nutné informace v reálném čase. 
Praktickou výhodou je také možnost využití aplikace ENVEA Connect, přes kterou lze ovládat přístroj z 
laptopu, tabletu a/nebo chytrého telefonu.

Společnost ENVEA uvádí na trh v posledních letech novou generaci přístrojů „e-series“, která klade důraz 
nejen na kvalitu měření, ale také ekologické provedení, a kombinaci s novými technologiemi zajišťujícími 
maximální spokojenost zákazníků. Výjimkou nejsou ani analyzátory spalin, které jsou vyrobeny s důrazem 
na specifické potřeby měření energetických a průmyslových emisních zdrojů.

Představujeme vám kompaktní analyzátor 
MIR 9000e pro kontinuální analýzu spalin. 

A dále také zcela nový a revoluční přenosný analyzátor MIR 9000P splňující nejvyšší požadavky 
platných mezinárodních norem, včetně EN 15267-4 pro přenosné automatické měřící systémy (P-
-AMS). 

Hlavní přednosti:

• současné měření až 8 parametrů - NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O, 
O2 a H2O – pomocí kombinace NDIR-GFC metody (EN 15058) s 
vestavěným paramagnetickým senzorem O2  (EN 14789) 

• vyhovění normativním požadavkům (QAL1, EN 15267-4) 
• kvalita a přesnost měření 
• auto-kalibrační funkce (ZERO/SPAN samostatný vstup)
• jednoduché ovládání (dotykový barevný TFT LCD 7’’) ;
• moderní komunikační prostředky (WI-FI, vzdálené ovládání z 

chytrého telefonu, USB, Ethernet, analog), a interní úložiště dat (až 
1 rok 1min dat, resp. 1 měšíc 5s dat)

• rozšířené diagnostické funkce (H2O alarm) s indikací na předním 
panelu

MIR 9000e: nepotřebuje procesní vzduch, kompaktní rackové provedení výšky 3U (483x330x133 mm), bez citlivosti 
na změny provozní teploty v rozsahu 5-40°C, zabudované kontrolní funkce (odběrový systém, kalibrace, čerpadlo, ...)

ENVItech Bohemia s.r.o.



Novinky produkty
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Produkty společnosti Mercury Instruments

Skupina ENVEA se nedávno rozšířila o společnost specializovanou na produkty pro měření kon-
centrace rtuti v různých složkách prostředí. Mercury Instruments produkuje přístrojovou techniku 
pro monitoring rtuti ve venkovním ovzduší, v emisích a v procesním prostředí, v zemním plynu, ve 
vodě, nebo např. v půdě. V nabídce společnosti je široká škála zařízení v podobě stacionárních
i přenosných systémů.

V rámci standardní produkce společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. jsou zásadní především ana-
lyzátory venkovního ovzduší, především pak analyzátor stopových koncentrací rtuti Mercury Ul-
tratracer UT-3000 a emisní a procesní analyzátory - např. Mercury Stack Gas Monitor SM-4 nebo 
Mercury Process Analyzer PA-2 / PA-2 Gold.

ENVItech Bohemia s.r.o.





INOVACE MONITOROVACÍ SÍTĚ KVALITY OVZDUŠÍ NA 
SEVERNÍM KYPRU

Naše společnost na přelomu roku 2020/2021 inovovala, v rámci projektů 
Evropské komise, národní síť automatického imisního monitoringu 
(AIM) na Severním Kypru. Předmětem dodávky bylo pět nových plně 
vybavených AQM stanic, měřící vůz, informační panely, inovace čtyř 
stávajících AQM stanic, a také nová laboratoř kvality ovzduší a výzkumu 
paliv. Stanice jsou založeny na nejnovějších technologiích monitoringu 
ovzduší jako např. analyzátory plynů řady „e-series“ společnosti ENVEA, 
či prachoměry FIDAS 200 společnosti PALAS GmbH. Projekty navazovaly 
na projekty z let 2009 a 2010, kdy byla místní síť AIM za naší podpory 
vybudována. Pevně doufáme, že budeme součástí monitoringu kvality 
ovzduší na Severním Kypru i po další desetiletí.     

 Výběr realizací

PLOŠNé VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA úZEMÍ LITVY

Společně s litevskou společností Adranas UAB realizovala společnost 
ENVItech Bohemia s.r.o. v letech 2019-2020 zakázku na plošné 
vyhodnocení kvality ovzduší na území Litvy. Zadavatelem zakázky byla 
Agentura pro životní prostředí v Litvě.

Zakázka sestávala z několika dílčích částí:

1. Plošné vyhodnocení sloučenin SO2, NO2 a BTEX na 151 lokalitách 
rozložených na celém území Litvy na základě měření pomocí 
pasivních vzorkovačů Radiello po dobu 1 roku

2. Plošné vyhodnocení prašného aerosolu frakcí PM10, PM2.5 a PM1 
na 15 lokalitách rozložených na celém území Litvy na základě měření 
pomocí senzorických jednotek enviDUST po dobu 1 roku

3. Roční monitoring perzistentních organických polutantů na 2 
pozaďových lokalitách v Litvě

4. Vytvoření interpolačních koncentračních map na základě naměřených 
dat

5. Vypracování závěrečné zprávy včetně porovnání se studií z roku 2011 
a doporučení na modifikaci měřící sítě stanic AIM v Litvě

Na realizaci zakázky se podíleli i některé české odborné instituce, 
především VŠB TU Ostrava (laboratorní analýzy plynných sloučenin), 
výzkumné centrum RECETOX (laboratorní analýzy a vyhodnocení POPs), 
společnost E-expert, spol. s r.o. (modelování a tvorba map) a další.

ENVItech Bohemia s.r.o. www.envitech.eu



SIMIR 4 - část 1. - Technika sítě měření znečištění ovzduší a laboratorní technika
- 5 ks Vzorkovací zařízení pro VOC odběr do kanystrů
- 13 ks Speciální nerezové kanystry
- 7 ks Dlouhodobé odběrové zařízení pro VOC (sorpční trubice)
- 1 ks Plynový chromatograf s MS detekcí s prekoncentrační jednotkou pro analýzu VOC
- 1 ks Filter Test Rig
- 3 ks Kaskádové impaktory pro gravimetrii, PAH, TK
- 3 ks Přístroj pro online měření složení aerosolů
- 1 ks Sekvenční nízkoobjemový vzorkovač pro odběr aerosolu frakce PM1
SIMIR 4 - část 2 speciální meteorologická technika
- 1 ks Eddy covariance measurement systém
- 1 ks Přenosný automatický skenovací aerosolový lidar
- 1 ks Dopplerovský lidar
SIMIR 4 - část 3. - Měřící auto
1 ks měřicí vůz (vybavená dodávka) pro měření kvality ovzduší, včetně analyzátorů a ostatních zařízení pro 
Moravskoslezský kraj

   

 Výběr realizací
zákazník: ČHMÚ Praha Komořany, Na Šabatce 17, Praha 4

Dodávky zařízení včetně dopravy, 
instalace a nastavení bezchybné 
funkčnosti všech komponent a 
příslušenství, uvedení do provozu, 
seznámení pracovníků s obsluhou 
v sídle dodavatele nebo na jiném 
pracovišti v ČR, předání veškerých 
technických dokumentací

zákazník: ČHMÚ Praha Komořany, Na Šabatce 17, Praha 4
Přístroj pro dálkový průzkum země který měří mikrovlnné záření vyzařované z nižších 1000 m atmosféry v 
planetární mezní vrstvě model  MTP-5-HE + počítač pro měřící systém MTPpc
Tento senzor pasivně detekuje tepelné záření černého tělesa atmosféry při vlnové délce λ = 5 mm (f = 60 
GHz). MTP-5 nevyzařuje žádné záření, a proto nevyžaduje zvláštní provozní povolení. Zařízení se snadno 
přepravuje a lze jej použít pro mobilní aplikace.  Dodaný model MTP-5-HE  byl vyvinut pro lokality, kde 
městská / průmyslová oblast leží v údolí nebo v blízkosti hor a inverze do 1000 m mohou způsobovat 
problémy. Zobrazené rozlišení nadmořské výšky je od 25 do 50 m. Aby bylo možné měřit na 1 000 ma 
používá se citlivější a užší šířka pásma konstrukce mikrovlnného radiometru a frekvence je mírně posunuta, 
aby dále viděla v atmosféře. 

A další realizace METEO 

Nové webové stránky společnosti ENVItech Bohemia
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