
Apie I-Graph-XS

I-GRAPH-XS  yra  mobilus  I-GRAPH  serijos
chromatografas, tinkamas naudoti laboratorijose ir atvirose
erdvėse.  Cromatografe  naudojama  integruota  mikro
sistemos technologija – kaip ir kituose I-GRAPH serijos
produktuose.  Prietaisas  su  unikaliu  branduoliu  ir  pilnai
funkcionuojančiu  dujų  chromatografo  moduliu,  kuris
sudarytas  iš  vienos  arba  dviejų  atskirimo  kolonėlių  -
„Standard“  ir  „Pro“  versijų  atitinkamai.  Matavimo  seka
registruojama  prietaise  ir  išmatuotos  vertės  gali  būti

matomos  dideliame
ekrane,  esančiame
priekiniame  prietaiso
skydelyje.  Ekrane
matoma  informacija
apie prietaiso veikimo
būseną.
Chromatogramų
peržiūrai  -  reikia

įdiegti  GCM  programinę  įrangą  į  jūsų  nešiojama  arba
personalinį kompiuterį.

Prietaisas gali  veikti  kelias valandas su vidiniu nešančių
dujų  šaltiniu  (100 ml,  10 bar).  Taip  pat  įrenginį  galima
prijungti prie išorinio nešančiųjų dujų šaltinio. Maksimalus
analizuojamų dujų slėgis iki 10 bar. Mažo arba neigiamo
slėgio atveju dujų mėginys paimamas įmontuoto siurbliuko
pagalba*  (Papildomai  užsakoma  opcija).  Chromatografe
įdiegti laisvai programuojami 4-20 mA išėjimai. Galimas
aktyvus  šaldymas  kolonėlės  skiriamosios  gebos
padidinimui.

I-GRAPH-XS analizės funkcijos

Prietaisas  beveik  nepertraukiamai  atlieka  dujų  sudėties
analizę.  Chromatografe  I-GRAPH-XS  įrengtas  tvirtas
šiluminio  laidumo  (TCD)  detektorius  (mikroschema),
priklausomai  nuo  pritaikymo,  naudojamų  atskirimo
kolonėlių ir modulio, leidžia pasiekti iki 0,1 ppm aptikimo
ribą.

Analizuojami dujų komponentai

Angliavandeniliai  ir  jų  dariniai  (C1  –  C13);  trumpos
grandinės alkoholiai; H2; N2; O2; N2O; CO; CO2; CS2; H2S;
SO2; Ar; He.

Chromatografo techninė specifikacija

Mobilus, portatyvus dujų chromatografas;
Chromatografo matmenys: 31 x 29 x 10 cm;
Chromatografas sveria tik 3,5 kg;
Chromatografas  naudoja  vienos  arba  dviejų  kolonėlių
sistemą;
Kolonėlė: µ-Columns GCM-710;

Detektorius: µ-TCD;
Injektorius: µ-Injector;

UAB "Tek Know Baltic" Lietuva, Vilnius, Savanoriu pr. 65A, LT03149 
Tel: +370 (5) 210 22 74, El. paštas: info@tekknow.lt 

www.tekknow.lt 

Nešiojamas dujų 
chromatografas 
I-Graph-XS II
WWW.TEKKNOW.LT

  

 
Inrag AG



Darbinė įtampa 24V/10A;
Darbinė  temperatūra  nuo  +0°C  iki
+60°C;
Jautrumas nėra blogesnis nei 0,1 ppm;

Chromatografo techninė specifikacija (tęsinys)

Greitai paruošiamas matavimui;
Pasižymi labai trumpais matavimo ciklais, 30 - 180 s;
Pakartojamumas yra <<1%;
Nešančios dujos: N2 (99,999%);
Mechaninio atsparumo klasė IP 44;
Atsparus  nešančių  dujų  tiekimo  trikdžiams  ir
oksiduojančioms medžiagoms;
Skirtas naudojimui saugioje zonoje;
Kolonėlė  nepasižymi  foniniu  signalu  (triukšmu)
atsirandančiu dėl kolonėlės stacionarios fazės degradacijos
(senėjimo proceso);
Naudojamas šiluminio laidumo (TCD) detektorius;
Detektorius  nėra  pažeidžiamas  nutrūkus  nešančiųjų  dujų
tiekimui;
Detektorius labai tvirtas ir ilgaamžis;
Injektorius ilgaamžiškas: > 1000000 ciklų;
Chromatografas su integruotu lietimui jautriu ekranu.
 

Priedai

Programinė įranga I-Graph-X chromatografui;
Maitinimo šaltinis (90-240 V AC 50-60 HZ);
Membraninis  filtras  „Genie  170“  (Nerūdijančio  plieno
korpusu, 6 tipo/BTU membrana);
Miniatiūrinis  Slėgio  reguliatorius  „TESCOM  04“
(Medžiaga: nerūdijantis plienas, diametras 2", Slėgis: -1...4
bar, pajungimas: 1/4" NPT);
Nešančių  N2 dujų  1l  balionas  (Talpa  1l,  dujos  N2,
grynumas 99.999%).

Chromatogramos

Naftos perdirbimo dujų analizė naudojant dviejų kolonėlių
sistemą:

1 kolonėlė (pakuota GTS) atskiria C6+ komponentus

2  kolonėlė  (200  cm,  pakuota  GTS)  atskiria  lengvus
angliavandenilius
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