GASANALYS

PRODUKTÖVERSIKT

Mät-/metod-beskrivning
Paramagnetisk. Mäter O2

Infra röd absorption(IR). Mäter absorption i högre halter

O2 är paramagnetisk molekyl vilket innebär att O2
inte är helt symmetrisk i ett magnetfält. Därför
dras O2 in i ett magnetiskfält.
1 Två N2 fyllda glaskulor balanserar i en balansvåg.
2 På balansvågen sitter en spegel. Ljus från en diod
strålar på spegeln. Hela cellen sitter i ett mycket
starkt magnetfält. O2 är så kallat paramagnetisk,
dvs dras in i magnetfält.
3. Runt kulorna sitter en mycket tunn tråd. Tråden
bildar en spole. En syrgashalt över 0% kommer
knuffa bort kvävgaskulorna.
Förstärkaren (3) får signal från fotodetektorn(4) om
att kulorna kommit bort från sitt ursprungsläge.
4. Foto‐detektorn ger signal till förstärkare som
reglerar tillbaka spegeln i rätt position (som vid 0%
O2). Strömmen mäts. Ström som krävs för att
motverka rörelsen på balansvågen är proportionell
till syrgashalten inne i cellen.

Zirkonium Oxid (ZrO). Mäter O2.

Många ämnen vi har runt omkring oss absorberar ljus. För att ta ett
exempel så är en vacker kvällshimmel ett resultat av detta. Vid olika
ljusspektra absorberas olika ämnen. En del interfererar med
varandra tex CO2 och vattenånga. Det gäller alltså att välja rätt
våglängd på ljuset som ska mätas.
1 Infraröd källa
2 Lins som fokuserar strålen
3 Optiskt filter(filtrerar bort onödigt ljus från ljuskällan
4 Ljustratt. Samlar överblivet ljus som ej har absorberats
5 Detektor
6 Mätcell.
Mätprincip som används vid höga halter av absorberande ämnen
som tex CO, CO2, CH4. Koncentration räknas ut via Beer Lamberts
lag.

IR/UV Gas filter korrelation. Mäter absorption i låga halter

1 Värmare,
2 Mätgas in,
3 Elektroder över ett membran av ZirkoniumOxid
(ZrO),
4. Referensgas vanligtvis luft.
5 ZrO. Sintrat material som vid 500‐700°C ger
möjlighet för syrgas att diffundera igenom ZrO. Då
syrgasen vill jämna ut syrepartialtrycket övergår O2
till O2‐ och skapar en spänning över oxiden. Med
Nernst formel och olika kända
syrgaskoncentrationer omvandlar analysatorn
EMKn till mät‐syrgasinnehåll.
Används vid låga O2 halter i rena gaser, men går
lika bra att använda vid höga halter O2.
Förstörs ej av växlande syrgasinnehåll.
Går ej att använda i vätgas eller CO då det sker en
förbränning i cellen varvid syre förbrukas, detta
orsakar missvisande mätvärden.

Samma princip som IR. Används vid låga halter eller knepiga
interferenser.
1 Infraröd källa,
2 lins som fokuserar strålen.
4 optiskt filter.
5 Ljustratt. Samlar överblivet ljus som ej har absorberats,
6 detektor,
7 mätcell,
8 filterhjul,
10 motor,
3 en N2 fylld kyvett,
9 Kyvett fylld med analys‐gasens gasparameter (fylld med CO om
analysatorn ska analysera CO).
När motorn roterar jämförs absorptionen mellan 3 och 9. Värden
sparas vid noll och span‐kalibrering. Mätpricipen ”suddar ut” alla
övriga absorptions‐pikar i spektrat vilket ger en råsignal. Denna
råsignal jämförs med kalibreringen och ger en differans i
absorbation, vilket ger mätsignalen. Mätprincipen klassa som
interferens‐fri pga denna växling. Koncentrationen beräknas ut med
Beer‐Lamerts lag.
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TDLS. Mäter olika ämnen med laser

Gaskromatograf

1 Laser sändare,
2 mottagare.
Diodlasrar har mycket smal
emissions‐våglängd (linje‐
bredd ), typiskt 0.00004nm
bred som tillåter hundratals
eller tusentals datapunkter över mät‐piken. Dioden
sveper över den absorberande piken och mäter
höjd, bredd och baslinje med direkt mätning (bild
ovan vänster) eller med det så kallade ”andra
harmoniska spektra” (bild ovan till höger).
Mätningen är snabb. Typisk 2 sekunder och
långtidsstabil. Koncentration och Absorption
räknas ut via Beer Lamberts lag.
Ofta används denna mätmetod ”in situ”, vilket
omintetgör behovet av provgasberedning.
Men det finns även extraktiva TDLS‐utrustningar
för att komma ner i låga koncentrationer.

Principen med gaskromatografer är separera gaser genom kolonn
(ett rör som är belagd på insidan med kapillär‐material eller packat
med SiO2 kulor). Materialet inuti kolonn kan liknas med ett klister.
Inuti kolonnen klistrar föreningarna olika mycket. Tunga gaser går
långsammare genom röret och lättare gaser går igenom snabbare.
Via växlingsventil (ger exakt samma volym varje gång) införs
provgas till bärgasen.
Kolonnen separerar provgasen i olika fraktioner som sedan
detekteras för att därefter analyseras med ett avancerat
databehandlingsprogram. Det finns många olika typer av
detektorer. Vilken sorts detektor som väljs beror på mätområde och
toleranser. En mycket vanlig typ av detektor är Termisk
konduktivitets detektor (TCD). Systemet är värmt för att ge en stabil
mätning och konstanta förhållanden.

Coulometrisk mätning. Mäter O2

Plasma, Mäter spårämnen

1 Mätgas in,
2 Mätgas ut,
3 O2 ventilering,
4 Elektrod för minskad påverkan av giftiga gaser
(CO2, SO2),
5 Kol Katod,
6 Ej förbrukande Anod (hemligt recept),
7 Gas till katod.
Med denna tekniska lösning skapas en O2 mätning
som även möjliggör mätning i tex H2 (O2 ‐mätning i
ppm nivå). Skillnaden med denna metod från andra
elektrokemiska metoder är att den Coulometriska
mätmetoden inte förbrukas och har en mycket lång
livslängd och behöver dessutom knappt kalibreras.

1 Gas in,
2 Gas ut,
3 Hög frekvent spänning alstrar ett elektromagnetiskt fält över
cellen. Detta skapar en plasma från provgasen,
4 våglängdsselektiv optiskt filter (som endast tillåter våglängd från
gasen av intresse passera genom, detta filter finns inte i en GC med
PED detektor).
5 Fotodetektor,
6 Signal ut.
Plasma är en joniserad gas med mycket hög energi. Plasma beskrivs:
”en gas i vilken tillräcklig energi ges till fria elektroner från sina
atomer eller molekyler, vilket gör att både joner och elektroner kan
samexistera". Elektronerna är fria från, men reser med sin kärna.
Gasen kommer att producera ett emissionsspektra när den
aktiveras av plasma, vilket man mäter, med eller utan filter framför
detektorn.

SIDA 2

Katalytisk. Mäter COe

FID. Mäter kolväten

1, Katalytisk massa,
2 Epoxi lackerad yta.
Kolväten och svavel förbränns tillsammans med
syrgas. Den katalytiska mätcellen är i grunden en
Wheatstone‐brygga bestående av fyra
platinaresistorer etsade på en keramisk disk.
Två av resistorerna är belagda med katalytiskt
material, de två andra skyddas av epoxy.
Hela cellen värms till 300 °C.
Om mätgaserna innehåller några oförbrända gaser
kommer dessa att förbrännas vid kontakt med det
katalytiska materialet som två av resistorerna är
belagda med. Detta skapar en temperatur‐
förändring på resistorerna varvid en obalans
uppstår i Wheatstone‐bryggan.
Denna obalans mäts och omvandlas till utsignal.

De flesta organiska föreningar
reduceras till joner i området i övre
delen av en låga. Fria vätgasjoner
fortsätter sedan att reagera med
väteatomer för bildande av metan,
Ytterligare i lågan, där metan
förbränns bildas formylium jon CHO+
(den primära FID signalproducerande
jon).
CH4 → H2 + :CH O•→ CHO*
CHO+ + eAndra reaktioner kan förekomma,
Alla positiva joner samplas genom en
negativt förspänd kollektor vilket
genererar en ström, som sedan
förstärks och digitaliseras. Strömmen är proportionell mot antalet
joner. Utbytet av joner från kol som passerar genom detektorn är i
storleksordningen av en jon per 106 kolatomer. Elektroner i
flamman strömmar i motsatt riktning och är jordade ut på FID
”brännaren”. Genom att förspänna kollektorn tillräckligt högt i
förhållande till ”brännaren” (t ex ‐200 V), rekombination av positivt
laddade joner och elektroner minimeras, och signalmaximeras .

TDC. Mäter förändring i värmeledningsförmåga

UV/ Fluorescens. Mäter bl.a. O3, NOx, SO2 I låga halter
Fluorescens molekyler,
även kallade fluoroforer
eller helt enkelt
scintillatorer, svarar
tydligt på ljus jämfört
med andra molekyler.
Som visas i figur, är en
foton av excitationsljus
(1) som absorberas av
en elektron av en
fluorescerande partikel,
vilket höjer energinivån
hos elektron till ett
exciterat tillstånd (2). Efter denna excitationsperiod hoppar
elektronen tillbaka till grundtillståndet (3). Eftersom den emitterade
fotonen vanligtvis bär mindre energi och därför har en längre
våglängd än exciterings‐fotonen, kan den emitterade fluorescensen
skiljas från excitationsljuset. Detta är cykliskt, och ger ”irreversibelt
skada” dvs molekylen tar inte någon skada. Därför kan molekylerna
flera gånger vara ”upphetsade” (4) under någon nanosekund.
Eftersom fluoroforer därför kan avge många fotoner genom denna
cykel används detta för ett brett spektrum av gaser och
analysatorer. Vissa fall är det pulserande‐flourescens i andra fall
kontinuerligt flourescens dvs lampan blixtrar eller är på hela tiden.

1 Gas in,
2 Gas ut,
3 Rostfri fräst detalj,
4 värmekänslig disk (spiralformad koppartråd på
undersidan),
5 Värmare,
6 Diffusor,
7 Termoelement
TCD mäter förändring av värmeledning i gas.
Värmeledningen för varje gas är specifik. Lättare gaser
leder värme bättre än tyngre gaser.
Exempelvis används därför argon mellan glasen i
fönstren du har där hemma.
Mätmetoden används vanligtvis i en binär blandning,
tex H2 i Ar eller N2.
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Induktiv elektrifieringstekniken. Mäter stoft

SNL‐PbNi sensor. Mäter H2

Mätprincipen baseras
på partiklar som
interagerar med en
isolerad probe
monterad i ett rör eller
i en kanal.
När partiklar i rörelse
passerar nära eller
träffar den isolerade
proben induceras en
signal, denna signal
processas genom en
serie av Sintrols
avancerade algoritmer
som sorterar bort brus
och skapar en mycket
noggrann stoftmätning.
Klassisk triboelektrisk teknologi baseras endast på DC‐signalen, d.v.s.
signalen som alstras då partiklar träffar proben (kom ihåg fysikens
ebonitstav som gnids mot ett kattskinn).
Jämfört med DC‐mätning använder sig Induktiv Elektrifiering
huvudsakligen av AC‐signalen (de partiklar som passerar nära proben
och som då inducerar en växelströmssignal).
Teknologin med Induktiv Elektrifiering är mycket känsligare än
traditionell AC‐teknik, den begränsar även störningar från beläggningar
på sensorn, temperatur störningar och luftflödesförändringar.
Med denna teknik är det möjligt att mäta stoftkoncentrationer ner till
0.01 mg/m³
.

Pd katalyserar H2 (molekyl) till 2H‐ (atom)
Väte som absorberas förändrar resistivitet i sensorn
som består av en Pd‐Ni sintrad massan. Massan värms
för att katalysen ska ske.
Massan använder denna egenskap för att mäta väte
från 0,5% till 100% .Denna metod är helt interferensfri
från andra gaser vilket inte alls är i fallet med tex TCD.

Impedans Al2O3 sensor. Mäter fukt

Spektroskopi. Mäter C1‐C5
Spectroscopi är
en kolvätegas‐
analys (C1 till C5
+ CO+CO2) med
en svarstid på
2‐4 sekunder
utan bärgas och
utan krav på
kalibreringar
men med
GC:ns‐
specifikationen i
%‐området.
Alla föreningar har en unik IR absorberande våglängd‐spektra.
Spectroscopi‐analysatorn skannar av IR spektret där kolvätnets
absorberande våglängderna befinner sig. Alla kolväten har en unikt
spektra. Analysatorn använder sig av avancerade matematiska
modelleringstekniker för att separera och förstå de komplexa
sambanden mellan olika kolväten.

1 Super tunn tråd av Al2O3
2 Tunt lager av guld
3 Ren Aluminium
4 Ledande epoxylim
5 Oledande epoxylim
6 Rostfritt hölje‐fungerar som filter
Al2O3–metoden är utbredd i många olika industrier.
Mäter fukt genom förändringen av inpedansens
mellan Al och Al2O3 när oxiden utsätts för fukt. Lagret
med guld är poröst och är anpassade för H2O
molekylernas storlek. Till skillnad från andra Al2O3
mätare är denna konstruerad att klara av att
exponeras för korrosiva gaser. Al2O3 är en keram och
guld är inert.

Gastorkning utan att använda kylare.
Materialet Nafion har
den unika egenskapen
att avleda fukt från en
gas utan att i övrigt
påverka gas‐
kompositionen.
En egenskap som är
perfekta vid mätning i
gaser med mycket eller
lite fukt. Då endast vatten avleds, och ingen annan gas, påverkas
gasprovet minimalt. Detta är ett alternativ till traditionella gaskylare
som riskerar att kondensera bort delar av analysgasen.
Nafion är besläktad med PTFE och är kemisk stabil. Membranet bygger
på fuktens partialtryck över Nafionmembranet. Detta ger även
möjligheten till uppfuktning av gaser, vilket t.ex. kan vara intrasant i
medicinska gaser och bränsleceller.
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Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

Oxy 1800

Mäter O2.
Enklare modell av Oxy 1900.
Analog mätare. Mätområde 0‐25%
O2.

 Kan utrustad med intern pump.
 Rejält kapslad.
 De facto standard på
transportfartyg för att mäta O2.

Oxy 1900

Mäter O2
Flexibilitet, stabilitet och
tillförlitlighet. Klarar alla zoner.
Mätområde 0‐25% O2.

OxyExact 2200

Mäter O2
Erbjuder en oöverträffad
kombination av precision,
flexibilitet och prestanda för
optimering av process och
säkerhet. OxyExacts styrenhet kan
konfigurera upp till sex
transmittrar. Signaler kan skickas
direkt från respektive transmitter
eller via styrenheten. Detta
minskar el‐inkopplingar och
rördragning.
Mätområde 0‐100% O2.

 Uppvärmd provcell‐ Ställer
mindre krav på
provgassystemet.
 Flödeslarm via Servomex unika
Flowcube.
 Tryckkompenserad för
barometer och
processförändringar. Ger
stabilare mätning.
 SIL2
 Gasen är kapslad 3 gånger.
Tillåter provtagning av
brandfarlig gas upp till 100% O2
och tryck upp till 2,7 barg.
 Hög temperaturs‐option.
Minskar risken för
kondensering av gasprov i
analysator.
 SIL2
 Zon 1 certifierade enligt ATEX
Cat 2, IECEx och FM / CSA klass
1 DIV1.

OX400

Mäter O2.
Mäter från ppm till %.Pålitlig O2‐
mätning vid procent och spår O2,
använder ej förbrukande
elektrokemisk teknik. Mätvärde
driver minimalt, inga falska låg‐
värden och lång tid mellan
kalibreringarna

 ZrO cell med en unik cell
konstruktion.
 Robust cell.
 Snabb ZrO mätning.
 Liten och lätt. Går att få med
inbyggd pump.
 Mäter från låga ppm halter upp
till %‐nivå.

FluegasExact 2700

Mäter O2 och COe.
Optimera din förbränningsprocess
och minskade utsläppen. Mäter in‐
situ.
Analysatorn är utformad för att
passa de mest krävande miljöerna.
0‐25% O2
0‐10.000 ppm COe (oförbränt)

 Kontinuerlig mätning av syre
och / eller brännbara gaser.
 Unik Flowcube‐ flödessensor.
Mäter flödet för korrekt
mätning.
 Svavel‐resistent, för mindre
påverkan av förhöjda
svavelhalter i mätgas.
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Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

ZR22G/ZR402

Mäter O2.
Mäter in‐situ. Analysator är
utformad för att passa de mest
krävande miljöerna. Enkel att
använda. Robust konstruktion.
Standard upp till 700°C.
Högtemperaturversion, upp till
1500°C.
Finns i version för att mäta fukt i
heta gaser exempelvis i bakugnar
eller virkestorkar.

 Kraftfull keramisk värmare.
 Referensluft genom naturlig
eller tvingat luftflöde.
 Möjlighet till
tryck‐kompensering
 Sensorn kan bytas på plats.
 Förberedd för stoftfilter och
flamfångare.

ZR202

Mäter O2.
Mäter in‐situ. Analysator är
utformad för att passa de mest
krävande miljöerna. Enkel att
använda. Robust konstruktion.
Standard upp till 700°C.
Högtemperatursversion, upp till
1500°C.
Finns i version för att mäta fukt i
heta gaser exempelvis i bakugnar
eller virkestorkar. Givaren och
visarenheten i samma enhet.

 HART kommunikation för
konfigurering.
 Integrerad automatisk
kalibrering är tillgänglig.
 Integrerad design minska
installationskostnaderna
 Sensorn kan bytas på plats.
 Kan mäta antingen
syrekoncentrationen eller
under vissa förhållanden fukt.

TDLS8000

Kan mäta O2, CO, CO2, H2O och
CH4.
En laser‐analysator för mätning in‐
situ. TDLS8000 skiljer sig från
andra lasermätere då den mäter
med direktabsorbation. Snabb
svarstid och mycket stabil
prestanda. Vid mätning av O2 eller
CO används en kuvett vilket ger en
långtidsstabil mätning utan några
problem med mätning som driver
med tiden. Mäter upp till 30
meter. Upp till 1500°C. Vid
varierande tryck och temperaturer
bör externa signaler till lasern
användas för att ge korrekta
mätningar. Kan konfigureras via
Hart
Mäter gasdensitet
Model GD402 gasdensitet
analysator och modell GD40 mäter
inte bara kontinuerlig gasdensitet,
utan även flera andra värdefulla
parametrar, däribland specifik vikt
och molekylvikt .







GD40/GD402

GD40 detektorn är utformad för
att vara praktiskt taget
underhållsfri.

SIDA 6

Svarstid 1‐2 sekunder.
SIL2
Använder lite spolgas.
Perfekt för de flesta processer.
Ingen interferens av andra
gaser.
 Konfigureras med Hart.

 Låg installationskostnad.
 Praktiskt taget underhållsfri.
 Påverkas inte av damm eller
oljedimma.

Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

LaserCompact 2940

Kan mäta HF, HCl, H2S, NO, N2O
och CH4. Specialgaser som går att
analysera är HCN, NO2, C2H2, C2H4,
C3H6, CH3I, CH2O, CH2CHCl (VCM),
C2H4O EtO, CH2Cl2 (DCM), HBr och
HI. Optimerad för mätning i rör
eller i korta mätsträckor.
LaserCompact ger snabb svarstid,
mycket stabila prestanda och
minimalt behov av
provkonditionering.
Kan mäta HF, HCl, H2S, NO, N2O,
HCN, NH3 och CH4.
En laser‐analysator för mätning in‐
situ. Snabb svarstid och mycket
stabila prestanda. LaserSP är
idealisk för ett brett spektrum av
process, förbrännings‐kontroll,
emission eller säkerhetsmätningar.
Mäter upp till 30 meter. Mäter
upp till 1400°C.
Kan mäta O2, CO, CO2, HF, HCl,
H2S, H2O, NO, N2O och CH4.
Speciellt utformad för mätning av
spårämnen. LaserExact Laser‐
tekniken ger oöverträffat låga
gränser för de flesta gaser ned till
ppb nivå.
Hemligheten med LaserExact är de
kupade speglarna som låter
laserstrålen studsa genom gasen
och skapar långt mätsträcka, vilket
ger extremt god precision.
Kan mäta O2, CO, CO2, CH4 och
NH3.
Pålitlig laser med SIL2 certifikat.
Låga spolflöden och snabb
responstid. Som standard för CO
och O2 finns en kuvett med
mätgasen vilket ger en
långtidsstabil mätning utan några
problem med mätvärden som
driver med tiden. Kalibrering vart
5 år. Klarar höga halter stoft.
Mäter korrekt med förlorad signal
ner till 98% siktförlust. Vid
varierande tryck och temperaturer
bör externa signaler till lasern
användas för att ge korrekt
mätningar. Upp till 1500°C

 Snabb svarstid: idealisk för
kontroll.
 Enkel att installera.
 Lite underhåll.
 In‐situ med litet/inget spol gas
flöde.
 Laserprecision.
 ATEX 2, 21och IECEx klassad.

LaserSP 2930

LaserExact 2950

Laser3+
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 Snabb svarstid: idealisk för
kontroll.
 Enkel att installera.
 Lite underhåll.
 In‐situ
 Laserprecision.
 Ingen interferens.
 ATEX 2, 21och IECEx klassad.
 Avancerad multipass‐cell ger
låga ppb eller låga ppm
detektion gränser.
 PeakLock programvara med
line tracking. Eliminerar mät‐
drift vilket ger långa
driftsperioder utan kalibrering.
 Stabil och litet underhåll.
 Ingen interferens av andra
gaser.





Svarstid 1‐2 sekunder.
Okänslig för stoft.
SIL2.
Använder 90% mindre
purgegas.
 Perfekt för säkerhetsmätningar
av CO/O2 eller Ammiak‐slip för
NOx reducering.
 Kan mäta från 0,1 till 40m.

Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

DF-150E

Mäter O2.
Mäter från ppm till %.Pålitlig O2‐
mätning vid procent och spår O2,
använder ej förbrukande
elektrokemisk teknik. Mätvärdet
driver minimalt, inga falska låg‐
värden och lång tid mellan
kalibreringarna.

 Unik teknik för
långtidsstabilitet.
 Ej förbrukande elektrokemisk
teknik.
 Unik mätstabilitet: SPAN
kalibrering endast en gång om
året.
 Unik Stab‐El ™ ‐cell tolererar
spårföroreningar.

DF-310E

Mäter O2 och fukt
Klarar att mäta spår av syrgas.
Mäter från ppb till höga %.
Vanligast i ppm. Området är ej
utbyttbar.
DF‐300‐serien är en fullfjädrad,
mikroprocessorbaserad O2‐serie
med en helt ny platform.
DF‐300‐serien har ej förbrukande
elektrokemisk teknik eller
paramagnetisk mätmetod.
Lätt att utrusta med en SiO2
fuktsensor i ppm område.

 Unik teknik för
långtidsstabilitet
 Ej förbrukande elektrokemisk
teknik.
 Unik mätstabilitet: SPAN
kalibrering endast en gång/ år
 Unik Stab‐El ™ ‐cell tolererar
spårföroreningar.
 Kan mäta i vätgas.
 Komplettera med fuktsensor.
 Med ”high precision”
mätområde 0‐1ppm O2!

DF-500 Serien

Mäter O2
Mäter syre i ppm ned till ppt.
Delta F Nanotrace.
Delar platform med övriga DF‐
serien. Går att gå i bärbar version.
Trots mätning i låga värden kan
DF‐500 serien ha 6 månaders
kalibreringintervall.

 De facto standard för mätning
av syrgas i halvledar‐
tillverkning.
 Snabb svarstid och snabb
återhämtning: garanterad
prestanda!
 Välj att ha pump och/eller
bärbart alternativ.
 Kan mäta i vätgas.

DF-700 Serien

Mäter fukt
Mäter spår av fukt och
ultraspårfuktmätning.
DF‐700 serien kombinerar den
senaste lasertekniken (TDLS), en
robust mätcell och en sann
baslinjereferens för mycket
noggrann fuktmätning. Växla
mellan 20 olika bakgrundsgaser.

 De facto standard för tillförlitlig
mätning av fukt i
halvledartillverkning.
 Modell DF‐730 (fukt i HCl); DF‐
740 (fukt i ammoniak); DF‐745
(hög känslighet‐2ppb LDL); DF‐
745SGMax (specialitetgas‐spår
fuktanalysator); DF‐750
NanoTrace (basmodell).
 DF‐760 mäter syre och fukt
samtidigt.

Mäter fukt i ppb och ppm‐
områdena.
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Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

SpectraExact 2500

Multianalysator. Kan mäta långt
över 100 komponenter.
Servomex ikoniska
branschledande fotometriska
analysator. En eller flera
mätkomponenter. Analysatorn
klarar korrosiva, giftiga och
brandfarliga gasprov. SpectraExact
är pålitlig, noggrann, stabil.
Provcellen är ofta uppvärmd.
Mäter H2 i inerta gaser eller N2 i
Ar.
Termisk värmeledningsförmåga.
Thermal Conductivity (TCD)
tekniken med TruRef är unik och
har en hög noggrannhet. Optimalt
för mätning av H2 i luft/inerta
gaser eller N2 i Ar.
Ny plattform

 Klarar alla gaser som finns i
UV/IR spektret.
 ATEX‐klassad.
 Enkel integration med
DCS/PLC: 4‐20mA till Modbus
TCP
 Provcell och elektronik är
separerade‐ för enkelt
underhåll och säker drift.

MonoExact

 TruRef mäting för mätning
med termisk‐
värmeledningförmåga.
 Låg driftkostnad.
 Långa kalibreringsintervaller.

Multiexact 4100

Multianalysator, mäter O2, CO,
CO2, N2O I ppm nivå eller % för O2,
CO, CO2.
Används I många olika
applikationer. Är en defakto‐
standard för gastillverkare för
mätning i mycket låga ppm nivåer
till %‐området. Med eller utan
automatkalibrering/‐validering.

 Mäter upp till 4 komponenter
samtidigt.
 Anpassad för processindustrin.
 Modbus, Profibus, 4‐20 mA,
RS232, RJ45.
 Med eller utan automat‐
kalibrering/‐validering.
 Lat tatt utrusta med en SiO2
fuktsensor i ppm område.

Multigas 4200/4210

Mäter O2, CO, CO2, N2O och CH4.
4210 har en rostfri rördragning
inne i analysatorn för att undvika
riskerna för läckage. Går att få
med eller utan
automatkalibrering.
4210 är godkänd för brännbara
gaser och har egensäkra mätceller.

 Mäter upp till 4 komponenter
samtidigt.
 Anpassad för processindustrin.
 Modbus, Profibus, 4‐20 mA,
RS232, RJ45
 Med eller utan automat‐
kalibrering/‐validering.

Multigas 4900

Mäter O2, CO, CO2, CH4, NO, och
SO2 i de flesta skalorna, från ppm
till höga %‐området.
Emissionsanalysator. Går att få
med eller utan
automatkalibrering.

 Mäter upp till 4 komponenter
samtidigt
 Anpassad för
emissionsmätningarModbus,
Profibus, 4‐20 mA, RS232, RJ45
 Med eller utan automat‐
kalibrering/‐validering.
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Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

Plasma

Mäter spårämnen av N2 i Ar
kontinuerlig mätning utan massa
kringutrustning. Lågt
underhållsbehov.

 4‐20mA, Ethernet eller RS232
ASCII kommunikation.
 Hög noggrannhet.
 Lågt underhållsbehov.

FID

Mäter ppm till % av kolväte.
Stabil, snabb och pålitlig. Minimalt
med service. Används hos många
gastillverkare. Används framförallt
för spårmätning av kolväte i O2,
N2, H2, Ar, He, Luft och CO2.
Behöver H2 och luft för flamman.
Automatisk avstängning av gas om
flamma slocknar, vilket ger en hög
säkerhet.
Mäter spårämnen i rena gaser.
Införliva de senaste framstegen
inom mätningsteknik och
signalbehandling. SERVOPRO
NanoChrome revolutionerar
ultraspårrenhets‐mätningar för
halvledarindustrin.

 4‐20mA, Ethernet eller RS232
ASCII kommunikation.
 Automatisk avstängningsventil
vid flambortfall.
 Hög noggrannhet.
 Lågt underhållsbehov.

Chroma

Mäter % eller spårämne i rena
gaser.
Används i rena processgaser. Kan
mäta från höga procenthalter till
spårämnen beroende på val av
detektor.
Ventilerna i GC är i toppklass.

 Flera olika detektorsval
 Långtidsstabil
 Upp till 4 ugnar och kolumner

43i

Mäter SO2
Med pulserad UV‐fluorescens ger
43i en långtidsstabil analysator
som är svår att överträffa.






NanoChrome

 Ny PED Sensor teknik möjliggör
ppb mätningar av H2, CH4, CO,
CO2 och NMHC.
 Icke förbrukningsvaror eller
bränslegas behövs
 Möjliggör unik lösning för UHP
(Ultra High Purity) gasanalys.





450i

Mäter H2S
Men Pulserad UV fluorescens ger
450i en långtidsstabil analysator
som är svår att överträffa. Till
skillnad från 43i har 450i en
inbyggd katalytisk konverter från
H2S till SO2. SO2 mäts med
pulserad UV‐fluorescens. Går att
få med eller utan SO2 skrubber.

SIDA 10








Långtidsstabil
Specifik för SO2
Tydlig diagnostik
Tre olika modeller med
mätområden från: 0 ‐ 10 ppb
till 0 ‐ 10 000 ppm
Unik detektionsgräns, 0,2 ppb
Inbyggd pump
Enkelt handhavande med
menyhantering.
Unik detektionsgräns, 0,2 ppb.
Tydlig diagnostik.
Långtidsstabil.
Inbyggd pump.
Detektion av H2S/TRS genom
konvertering till SO2.
Tre olika modeller med
mätområden från: 0 ‐ 10 ppb
till 0 ‐ 10 000 ppm.

Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

49i

Mäter O3 (OZON)
En av de enda mätarna på
marknad för mätning av ozon.
Långtidsstabil med ingen
interferens. Kan mäta mycket låga
halter.

 UV fotometer
 Två olika modeller med
mätområden från:
0 ‐ 50 ppb till 0 ‐ 200 ppm.
 Långtidsstabil.
 Inbyggd pump.

42i

Mäter NO, NO2, NOx
Med chemiluminescens tekniken
blir mätningen långtidsstabil och
kan mäta ofattbara låga halter NO
och NO2.






GC8000

Mäter kolväten och spårämnen
GC8000 har en inbyggd 12‐tums
pekskärm i färg.
GC8000 har parallell kromatografi
även vid flera ugnar och
detektorer.
Genom att sätta upp virtuella GC i
en enda analysator med anpassad
kromatografiska tider och
temperaturer kan mätningen
göras parallellt.
Inbyggd grafisk översikt som visar
var och en av de individuella GC‐
modulerna. Kritiska delar i CG som
används redan 1959 så som
detektorn och ventiler används
fortfarande. Detta gör GC:n till en
slitvarg.
Mäter kolväte i %‐nivå
En realtids optisk analysator som
utnyttjar beprövade optisk
bandpassfilter. SpectraScan är ett
genombrott för mätning av
kontinuerlig analys av lätta
kolväten C1‐C5 +. Inga bärgaser
och uppvärmd cell minskar
krånglet vid installation.

 Höghastighetsanalys med
multi‐ugn struktur.
 En 12,1‐tums LCD‐färgskärm
pekskärmen.
 Ny analys av kromatogram.
Analyserar och verifierar
kromatogrammet‐data som
sparats i datorn, för att
säkerställa att uppgifterna är
tillförlitliga.
 EZChrom programvara. Delar
data med kundens andra
analysatorer.
 Anpassade rapporter m.m.

SpectraScan 2400
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Chemiluminescens.
Långtidsstabil.
Tydlig diagnostik.
Tre olika modeller med
mätområden från: 0 – 50 ppb
till 0 – 5000 ppm.
 Inbyggd pump.
 Enkelt handhavande med
menyhantering.

 Avstämbara bandpassfilter
möjliggör avsökning av utvalda
våglängdsband för gaser,
inklusive metan, etan, propan
och iso‐butan.
 Unika avstämbara filter med IR
fotometer‐teknik ger
branschledande lösning, vilket
minskar störningar av mätning.
 Kemometriska algoritmer ger
en permanent span kalibrering,
låg tvärstörningar (<0,2%),
linjär respons och hög utgångs
stabilitet.

Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

H2SCAN 500

Mäter H2
Portabel H2 sniffer. Utmärkt för
läckkontroll av vätgassystem.
H2SCANs analysatorer är helt
interferensfria vilken gör den unik
bland sniffrar. Stabil under många
år.






H2SCAN
1700/2600/2700

Mäter H2
Processmätare i ATEX miljö.
Mätaren används i skilda
applikationer då installations‐
möjligheten är stor.
EXD kapslad.
Processmätning av vätgas in‐line.
Mäter med en metod som
selekterar H2 vilket gör den är helt
interferensfria. En unik teknik att
mäta H2.

DCP007

Mäter Cl2, ClO2, SO2, COCl2 i %
nivå
Svensk moduluppbyggd fotometer
som kan användas för gas i UV
området eller för
färg/koncentrationsmätning i
UV/VIS/NIR. Även i EXD kapslad.
Kemtraks DCP007 ger optimala
förutsättningar för en noggrann
och bekymmersfri mätning genom
att ha all elektronik separerad från
processen och använda fiberoptik
till antingen en genom‐
flödesarmatur eller en probe.
Höga tryck och/eller temperaturer
begränsas av önskad uppmätt
ämne.
Mäter Cl2, COCl2, H2S, HCN med
flera från Compur
Statox 560 självdiagnostik
rumsluft‐detektor I ATEX/korrosiv
miljö. SIL 2‐kompatibel enligt IEC
61508: 2010.
Statox modellserie tillverkas helt i
Tyskland. Compur är den enda
leverantören för luftdetektion till
tyska försvaret vilket säger en del
om kvalitén och spårbarhet.

 Säker övervakning i realtid.
 Ingen risk för falsklarm från
andra förbränningsgaser eller
föreningar.
 Lång livstid.
 Realtidsmätning för optimering
och styrning.
 Klarar olika sammansättningar
av bakgrundsgaser, med eller
utan syrgas.
 Ingen interferens med andra
förbränningsgaser.
 Säker övervakning i realtid.
 Lång livstid.
 Moduluppbyggd
 Inline‐ eller bypassmätning
 Flera gaser i samma mätning
 Mätcellerns längd väljs efter
mät‐koncentrationen.
 Stabil över tid
 Referensvåglängd=Minskar
underhåll och problem med
skitiga gaser
 Modern programvara

Compur Statox
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Portabel vätgasmätare.
Automatisk nollställning.
Visuell indikering vid läckage.
Snabb responstid.

 Detektorernäsa kan bytas
snabbt och enkelt. Full plug‐
and‐play funktion vilket
innebär att sensorn kan bytas
från en gas till en annan gas på
1 minut.
 Sensorn är ”smart” och kan
kalibreras på verkstaden och
monteras i fält. Minimerar
behovet av gasflaskor i fält.
 Stabila över tid.
 Modell Statox 560 är
självkontrollerande genom att
generera sin egna kontrollgas.

Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

Micro i.s. 5100

Mäter O2,CO eller CO2
Egensäker bärbar gasanalysator.
Praktisk och robust
Enkel att använda.

 Robust mätare i IP65
utförande.
 Uppfyller hårda krav för
mätning i fält
 Lång livslängd Li‐ion batterier
och olika provtagnings‐
alternativ
 ATEX utförande

MiniHD5200

Mäter O2, CO eller CO2
Portabel gasanalysator för
mätning i gasblandningar

 Robust mätare i IP65
utförande.
 Uppfyller hårda krav för
mätning i fält
 Lång livslängd Li‐ion batterier
och olika provtagnings‐
alternativ.
 ORSAT validerad för att möta
USFDA prestandakrav för att
kontrollera medicinsk syrgas
USP och kväve NF.

MiniFoodPack 5200

MiniMP 5200

Speciellt framtagen för
användning vid fältmätning eller
lätta industriella tillämpningar.
Gasanalysatorn är robust,
utformad och ger en exakt
mätning. MiniMD utnyttjar
Servomex välbeprövade
paramagnetiska och IR‐celler för
att ge pålitliga och noggranna
resultat
Mäter O2 och/eller CO2
Bärbar gasanalysator optimerad
för
förpackningsindustrin i livsmedels‐
industrin.
En liten bärbar bänkanalysator
som utformats speciellt för
kontroll och kvalitetskontroll av
gasblandningar i förpackning i
modifierad atmosfär (MAP
används inom livsmedelsindustrin
och läkemedelsindustrin).
MiniFoodPack möjliggör enkla
eller dubbla mätningar för
procentsnivåer av O2 och CO2.
Mäter O2 och/eller CO2
Den enda verkligt bärbara
batteridrivna gasanalysatorn med
MCERTS‐certifiering.
MiniMP en portabel analysator
utformad för att erbjuda enkel
eller dubbel mätning av O2 och
CO2 genom att använda Servomex
avancerade paramagnetiska och
infraröd analysteknik.
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 Olika provtagningsutrustningar
för flexibel och snabb analys i
förpackning.
 Uppladdningsbart batteri för
att vara flexibel i din drift.
 Lågt underhåll och
driftskostnader. Inga utbytbara
delar .

 Certifierad för EN15267‐3
(MCERTS V3.3, bilaga F) vilket
ger MiniMP godkännande för
referens O2‐analys för CEMS
mätningar.
 Litiumjonbatteri erbjuder en
flexibel lösning.
 Lågt underhåll och
driftskostnader. Inga
förbrukande delar.

Produkt

Beskrivning

Utvalda egenskaper

OxyDetect

Mäter O2
OxyDetect mäter rumsluft med en
icke‐förbrukande paramagnetisk
teknik. Ingen påverkan av andra
gaser. Försämras inte med tiden.

 Den senaste Paracube sensorn
förlorar aldrig tillförlitlighet och
behöver aldrig bytas ut.
 Larm, fel och
kalibreringshistorikloggar.
 Tillval: fem års garanti.
 ATEX version för zon2.

Tiden med omoderna
elektrokemiska sensorer, som inte
går att lita på är härmed slut!

DUMO

Mäter stoft i arbetsmiljöer
Öka din säkerhet genom att veta
och agera vid höga storthalter i
rumsluften. Alla områden där stoft
kan orsaka skador. Minskar
behovet av visuell kontroll i trånga
utrymmen.
Unik Induktiv elektrifieringsteknik.
Med 4‐20 mA isolerad utgång.
Går att få i ATEX‐version.
Option: Trådlös RF kommunikation
som kan koppla ihop flera enheter
via radiolänk.

 Liten och lätt.
 Kontinuelig mätning av stoft.
 Radiolänk för ”serie”‐koppla
flera mätare.
 Mäter stoft i mg/m3.
 ATEX version för Zon2

Snifter

Mäter stoft.
”Broken bag detector”
In situ mätare för stoft..
Går att få med 4‐20 mA isolerad
utgång.
Används mestadels efter filter och
påspåfyllning.

 Liten och lätt.
 Kontinuerlig mätning av stoft.
 Användningsområde: Från
enklare broken bags mätningar
till kontinuerliga mätningar.

S30X

Mäter stoft.
In situ mätare för stoftmätning.
Unik Induktiv elektrifieringsteknik.
Med 4‐20 mA isolerad utgång.
Används i emissionskontroll.






SIDA 14

Liten och lätt.
Kontinuelig mätning av stoft.
Mäter stoft i mg/m3.
QAL1 certified av TUV enligt
EN 14181 standard.
 Litet underhåll.

Oxy 1800
Oxy 1900
OxyExact 2200
OX400
2700
ZR22G/ZR402
ZR202
TDLS8000
GD40/GD402
2940
2930
2950
Laser3+
DF‐150E
DF‐310E
DF‐500 Serien
DF‐700 Serien
2500
MonoExact
MultiExact 4100
Multigas 4200/4210
Multigas 4900
Plasma
FID
NanoChroma
Chroma
Thermo 43i
Thermo 450i
Thermo 49i
Thermo 42i
GC8000
2400
H2SCAN500
H2SCAN 600/700
H2SCAN 2600/2700
Micro i.s. 5100
MiniHD5200
MiniFood 5200
MiniMP 5200
OxyDetect
DUMO
Snifter
S30X
Compur Statox

SIL2/ATEX
både och =X

Portabel

In‐situ

Gas densitet

He

N2

Ar

NO/NOx

H2S

SO2

H2O

H2

CO2

CO

O2

Analysatorer och mätnivåer

%
%

X

%

X

%‐ppm
%

X
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X
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X
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X

ATEX

%

%‐ppm

X

%
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%

%
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%

%
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%
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%

X

%
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X
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X

X

Oxy 1800
Oxy 1900
OxyExact 2200
OX400
2700
ZR22G/ZR402
ZR202
TDLS8000
GD40/GD402
2940
2930
2950
Laser3+
DF‐150E
DF‐310E
DF‐500 Serien
DF‐700 Serien
2500
MonoExact
MultiExact 4100
Multigas 4200/4210
Multigas 4900
Plasma
FID
NanoChroma
Chroma
Thermo 43i
Thermo 450i
Thermo 49i
Thermo 42i
GC8000
2400
H2SCAN 500
H2SCAN 600/700
H2SCAN 2600/2700
Micro i.s. 5100
MiniHD5200
MiniFood 5200
MiniMP 5200
OxyDetect
DUMO
Snifter
S30X
Compur Statiox

SIL2/ATEX
både och =X

Portabel

In‐situ

Gas densitet

O3

N2O

Stoft

HF

HCl

NH3

NMHC

C1‐C5

CH4

THC

Analysatorer och mätnivåer

X
X
X
X

%

ppm

X

ATEX

X

ATEX

X

X

ATEX

X
%‐ppm

ppm

ppm

X

ppm

ppm

ppm

X

ppb

ppb

%

ATEX
ATEX

ppm

X

X
X

%

%‐ppm

ppm

ATEX

%‐ppm
%‐ppm
ppm

ppm

ppb‐ppt

ppb‐ppt

%‐ppb

ppm

ppm‐ppb

%‐ppm

%‐ppm
%

ATEX
%

ATEX
X
ATEX
ATEX
X
X
X
X
X
mg/m3

X

mg/m3

X

mg/m3

X
X
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X

Övrigt Analyssortiment
Stödutrustning till ett analyssystem.
Pumpar

Filter

För ATEX eller säker
zon. Snälla eller
aggressiva gaser.
Högt eller lågt flöde.

Filter med eller utan
fuktvakt. Beroende
på gas finns flera
typer av filter och
filtermembran

Huvudleverantörer
- Bühler
- M&C
- Thomas

Huvudleverantör
- Bühler
- M&C
- PermaPure
- Headline

Gastorkare

Ventiler

Nafion-material tar
bort fukt men inget
analysgasen. Fördel
i gassystem med
lättlösliga gaser i
vatten.

Kopplingar, ventiler,
nålventiler i PVDF
eller PFA.

Leverantör
- Permapure

Komplett utbud av
GO-regulatorer och
mottrycksregulatorer.
Huvudleverantör
- Bühler
- M&C

Kylare

Konverterare

Kondenserar gasen
till en daggpunkt
mellan +5 och -20°C.
I de flesta
analysatorer skadar
fukt mätningen.

Konvertera H2S till
SO2 eller NO2 till NO
Huvudleverantörer
- Bühler
- M&C

Huvudleverantörer
- Bühler
- M&C
- Permapure

Gasuttag

Slangar

Varma eller kalla,
med eller utan
kalibrergasingång
eller spädenhet.

Varma eller kalla,
självreglerande eller
termostat-styrda.

Huvudleverantörer
- Bühler
- M&C
- Thermo

Huvudleverantörer
- Bühler
- M&C

Utspädning

Flödesmätare

Prov kan behövas
spädas ibland. Varm
eller kall spädning.

Flödesmätare med
eller utan ventil och i
olika skalor.
Med eller utan
flödeslarm i ATEX
eller säker zon.

Huvudleverantörer
- Bühler
- M&C

Huvudleverantörer
- Platon
- Bühler
- M&C
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OmniProcess har ett stort utbud av processutrustningar förutom gasanalys
NIVÅ

FLÖDE

Vätskeanalys

Nivåmätare
Radar
Kapacitiv
Hydrostatisk
Ultraljud
Radioaktiva
Nivåvakter
Vibration

Kapacitiv

Konduktiv

Radioaktiva

Flottör

Mikrovåg
Bandvågar, Radioaktiva
Trycktransmittrar
Tryckförmedlare

Flödesmätare

Coriolis

Magnetiska/Induktiva

Ovalhjul

Rotameter/svävkropp

Termiska

Turbin

Ultraljud

Vortex

Mikrovåg
Differenstryck

Ringkammarmätflänsar

Venturirör

Pitobar
Massflödesregulatorer
Förångningssystem
Tryckregulatorer
Flödesvakter med indikering
Indikatorer, räkneverk
Batch controllers
Bandvågar, radioaktiva
Precisionsdosering med
ringkugghjulspumpar
Pumpar för kontinuerligt flöde eller
dosering

Konduktivitet

Induktiv

Resistiv

4-elektrod
Analysatorer baserat på brytningsindex.

pH

Redox

Fotometrar

Turbitet/slamhalt

Löst O2 i vatten
Inline viskosimetrar

utan rörliga delar
Inline densitetsmätare,

radioaktiv mätprincip
Processinstrument
Mätning av

Kisel

Natrium

ammonium

fosfat

nitrat mm.

FÄLTINSTRUMENT

TRYCK

Laboratorieinstrument
för rutinanalys

Temperatur
Ventillägesbrytare
Skrivare
Dataloggers
Regulatorer
Diplayer

Trycktransmittrar
Differenstrycktransmittrar
Tryckregulatorer

Tryckvakter

Tryck

Vacuum

Differenstryck
Tryckförmedlare
Instrumentskåp
Ventillock
Uppvärmningssystem

Huvudkontor i Solna Strand, Solna
Säljkontor på ytterligare 10 orter i Sverige
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Auto Analyser för bestämning av:

Ammonium

Fosfat

Nitrat/nitrit

Kisel

Sulfat mfl

Analysgruppen på OmniProcess
Lars‐Åke Hägglund
Marknadsutvecklare
Papper/Massa
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