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   LASEROWY ANALIZATOR H2O, CO2 , H2S  
        SS2100i -2 - ATEX EExd (Dual Box) 

 

 

GŁÓWNE CECHY     
I ZALETY 

� Najszybsza i 
najdokładniejsza 
metoda pomiaru 
śladowych ilości wilgoci 
(H2O), dwutlenku 
węgla (CO2), 
siarkowodoru (H2S) 
oraz innych gazów 

� Wysoka dokładność 
pomiaru  nawet + 1 % 

� Natychmiastowa 
gotowość do pracy 

� Punkt rosy wody jest 
wyliczany wg dowolnie 
wybranej normy z 
menu analizatora tj. wg 
ISO, ASTM1 lub ASTM2  

� Możliwość wyboru 
dowolnego zakresu 
pomiarowego 

� Klawiatura dotykowa i 
czytelny wyświetlacz 

� Łatwa obsługa 

� Nie jest wymagana 
stała konserwacja 

� Nie jest wymagana  
kalibracja analizatora 
na obiekcie 

� Brak dryftu pomiaru  i 
zakłóceń 
spowodowanych 
obecnością glikolu, 
metanolu i innych 
zanieczyszczeń w gazie 

� Niezawodne działanie w 
trudnych warunkach  

� Obudowa ogniotrwała 
w wersji ATEX Exd 

W zależności od aplikacji ten typ 

analizatora może służyć 

alternatywnie  do pomiaru stężenia 

wilgoci ( H2O), CO2, H2S lub innych 

gazów, w różnych zakresach i z 

różną dokładnością, w zależności od 

parametrów zastosowanego lasera i 

celi pomiarowej. 

 
Wiarygodność pomiarów ma 

kluczowe znaczenie przy analizie 

procesów produkcyjnych. Ze 

względu na brak fizycznego 

kontaktu lasera i detektora ze 

strumieniem gazu czujnik TDL nie 

jest narażony na oddziaływanie 

zanieczyszczeń i czynników 

korozyjnych. Analizator SS2100i-2 

wymaga tylko niewielkich, 

regularnych przeglądów. Ze 

względu na wysoką stabilność 

zastosowanej technologii TDL nie 

ma potrzeby wykonywania 

ponownych kalibracji analizatora. 

 Z uwagi  na  brak konieczności 

regularnej wymiany materiałów 

eksploatacyjnych, użytkownik 

otrzymuje urządzenie o niezwykle 

niskich kosztach eksploatacji. 

 Instalacja analizatora ogranicza się 

do podłączenia przewodów zasilania 

i transmisji danych oraz rurek 

poboru i zrzutu próbki gazu.  

Analizator jest natychmiast gotowy 

do pracy bez potrzeby 

wykonywania jego kalibracji. 

Zapoznanie się z obsługą 

analizatora zajmuje mniej niż pół 

godziny.   

Analizator do gazu naturalnego i gazów 

procesowych model SS2100i-2  firmy 

SpectraSensors jest wyjątkowo 

wiarygodnym przyrządem służącym do 

pomiarów śladowych ilości różnych składników 

gazu, wykorzystującym technologię 

przestrajanego lasera diodowego (TDL). 

Spektroskopia absorpcyjna TDL będąca 

technologią wysokiej rozdzielczości IR 

zapewnia wyjątkowo precyzyjne  pomiary 

stężeń określonych gazów, przy jednoczesnym 

braku zakłóceń, jakie występują w 

tradycyjnych analizatorach podczerwieni.  

          

PROSTA  INSTALACJA I OBSŁUGA 

NISKI KOSZT EKSPLOATACJI 

NIEZAWODNOŚĆ 



SS2100i -2 - ATEX EExd (Dual Box)      
Laserowy Analizator Wilgoci (H2O) lub CO2 lub H2S - Dane Techniczne  Analizatora   
 

Parametry pracy : 
Standardowe zakresy pomiarowe wilgoci ( H2O) :  
                     0-50 ppm ; 0-100 ppm ;0-200 ppm ; 0-500 ppm ; 0-1000 ppm ( inne zakresy na życzenie)         
Punkt rosy jest wyliczany wg norm ISO, ASTM1 lub ASTM2 (dowolnie wybierane z menu analizatora)   

Zakresy pomiarowe CO2 

Zakresy pomiarowe H2S 

 

0-5% ; 0-10% ; 0-20% oraz inne zakresy alternatywne 
0-10 ppm H2S ; 0-20 ppm; 0-50 ppm; 0-100 ppm; 0-500 ppm;  
0-1000 ppm; 0-2500 ppm; 0-5000 ppm oraz inne  alternatywne 

Częstotliwość dokonywania pomiarów 4 razy na sekundę z uśrednianiem wyników od 1 sekundy wzwyż 

Czas reakcji systemu pomiarowego 
na zadaną próbkę gazu 

Typowo mniej niż 20 sekund, zależnie od aplikacji i układu 
poboru i przygotowania próbki 

Zasada działania  
Spektroskopia absorpcyjna w oparciu o przestrajany laser 
diodowy (TDL) 

Temperaturowy zakres pracy -20 do 50ºC lub -10 do 60ºC 

Zakres ciśnienia na wejściu do układu 
przygotowania próbki analizatora 

0,1 do 17 MPa  zależnie od typu instalacji 

Maksymalne ciśnienie w celi 
pomiarowej analizatora 

70 kPa G (10 PSIG) maximum 

Zakres przepływu próbki gazu 
0,5-4,0 litrów/min. zależnie od aplikacji i budowy układu 
przygotowania próbki 

Zasilanie : 

 

Zasilanie sieciowe 100-240 VAC @ 50-60 Hz standard @ 300 VA max. 

Komunikacja:  

Wejście sygnałowe analogowe 4-20 mA izolowane z czujnika ciśnienia gazu, 24VDC max. 

 
 Wyjścia sygnałowe analogowe 
                   

 2 x 4-20 mA izolowane, @1200Ω, @24VDC max. 
Port RS232C , opcje: RS485 half-duplex oraz Eternet 10/100 

Wyjścia sygnałowe cyfrowe 
Wyjścia cyfrowe: 1 alarm ogólny, 1 Wysoki/Niski alarm  
Protokoły Modbus,  Gould RTU, Daniel RTU lub ASCII 

Parametry wyświetlane 
 na wyświetlaczu LCD 

Stężenie wilgoci( H2O) lub CO2  lub H2S i punkt rosy dla H2O wg 
norm ISO, ASTM-1 lub ASTM-2, ciśnienie oraz temperatura celi 
pomiarowej, oraz funkcje diagnostyczne i komunikaty systemowe 

Dane fizyczne :  

Rodzaj/typ obudowy analizatora IP66  (odlew) 

Wymiary analizatora bez układu 
przygotowania próbki 

670 mm H x 1026 mm W x 248 mm D (26.4”H x 40.4”W x 9.8”D)  

Waga analizatora bez układu 
przygotowania próbki 

Obudowa centralki sterującej : 49kg (108lb);  
Obudowa zespołu celi pomiarowej: 61kg (135lb)  

Materiał celi pomiarowej  Stal nierdzewna polerowana 316L  

Liczba celi pomiarowych 1 

Strefy Zastosowań   

Certyfikacja - ATEX/IECEx   ATEX II2G Exd IIB+H2 T4 Gb 

 Directive 2004/108/EC  ; Directive 94/9/EC 
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