
POMIARY W GAZACH

Analizator laserowy
LaserGasTM III Portable HF

Opis urządzenia
Analizator LaserGas™ III Portable HF firmy Neo Monitors pracuje na zasadzie absorpcji pojedynczej linii 
światła podczerwonego z wykorzystaniem przestrajalnego lasera diodowego (TDLAS). Jest to urządze-
nie, w którym mierzony gaz nie ma bezpośredniego kontaktu z elementem pomiarowym. Wersja prze-
nośna analizatora jest kompaktowa, lekka i zasilana akumulatorowo. Umożliwia punktowy pomiar HF 
w dowolnym miejscu. Wyposażona jest w pompkę i przyłącza dla Teflonowej rurki, zapewniając ciągły 
przepływ próbki gazu do wewnętrznej kuwety pomiarowej. Analizator został zaprojektowany tak, aby 
zużywać możliwe mało energii, zapewniając jak najdłuższy czas pracy na jednym cyklu naładowania 
akumulatora.

www.technopomiar.pl

http://www.technopomiar.pl
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Cechy analizatora Zastosowanie Zalety

• Technologia LaserGas™ trzeciej 
generacji

• Przenośny (mała masa)
• Niski pobór mocy < 10 W
• Detekcja HF poniżej ppm
• Brak interferencji od innych gazów
• Stabilna kalibracja
• Brak dryftu zera

• Mobilny analizator umożliwiający 
pomiary w dowolnym miejscu

• Szybki i wiarygodny pomiar poni-
żej ppm oraz setek ppm HF.

• Okresowe serwisowanie nie jest 
wymagane.

• Brak interferencji od innych gazów
• Nawet krótkotrwałe wzrosty stę-

żenia HF zostaną zarejestrowane 
przez LaserGas III Portable

• Wygodny w transportowaniu
• Zasilanie akumulatorowe
• Wbudowana wewnętrzna pamięć

sales@technopomiar.pl

Analizator LaserGas™ III Portable 
HF jest rozwiązaniem zapewnia-
jącym wiarygodną detekcję krót-
kotrwałego stężenia HF, wszędzie 
tam gdzie może wystąpić nagła 
emisja zagrażająca pracownikom. 

Obszary stosowania:
• Wytop aluminium: ochrona 

personelu podczas pracy
• Wytop aluminium: rozpozna-

nie źródeł emisji
• Rafinerie (alkilacja): ochrona 

pracowników

Zasada działania analizatora

Analizator LaserGasTM firmy NEO Monitors jest urządzeniem optycznym, wykorzystującym transmisję podczer-

wonego światła laserowego z nadajnika do odbiornika, umieszczonych po dwóch stronach komina, kanału lub 

kuwety przepływowej. Technika pomiarowa oparta jest na pomiarze absorpcji światła przez cząsteczki gazu 

pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem. Technika ta zwana jest spektroskopią absorpcji pojedynczej linii światła 

podczerwonego (TDLAS – Tunable Diode Laser Adsorption Spectroscopy) i opiera się na tym, że większość ga-

zów absorbuje światło przy pewnych długościach fali. Wielkość absorpcji jest bezpośrednią funkcją koncentracji 

gazu na drodze optycznej analizatora.

Dzięki zaawansowanym systemom regulacji długości fali oraz algorytmom obliczeniowym rozwiązanie firmy 

NEO Monitors zapewnia wyjątkowo stabilny i selektywny pomiar.

Zasada działania analizatora LaserGasTM III Portable HF

Okienko optyczne

Kuweta przepływowa

Wlot gazu Wylot gazuOdbiornik

Nadajnik

Układ 
luster
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Parametry pracy
Próg detekcji 50 ppb*
Powtarzalność 1% zakresu (zależne od aplikacji)
Pamięć
Wewnętrzna 3 MB
Warunki środowiska
Temperatura pracy -20OC do 55OC
Obudowa IP 65
Wyjścia sygnałów
Wyjścia analogowe (3) pętla prądowa 4 - 20 mA (koncentracja, transmisja)
Wyjście cyfrowe 10/100 Base T Ethernet (Modbus TCP), RS-485
Zasilanie
Pobór mocy maksymalnie 10 W
Obciążalność wyjść 4 - 20 mA 500 Ohm, nie izolowane
Bateria Li-Ion 14,4 V; 5 A; (około 10 godzin pracy na pełnym naładowaniu)
Podłączenia i praca
Wlot / wylot próbki szybko-złączka 6 mm SMC (seria KQG)
Przepływ próbki 3 l/min

Ciśnienie próbki ±50 mbar(g) / 0,8 PSIg (możliwe wyższe ciśnienia dla innego typu 
pompy)

Temperatura próbki maks. 85OC
Kalibracja zalecane sprawdzenie co 12 miesięcy
Obsługa
Kontrola pracy Ethernet
Wymiana filtra zalecana co 3 miesiące
Bezpieczeństwo
Klasa lasera klasa 1 zgodnie z IEC 60825-1, bezpieczny dla wzroku
Materiał
Kuweta pomiarowa aluminium pokryte Teflonem
Wymiary / masa
Wymiary 10 x 120 x 250 mm
Wyświetlacz 2,7” kolorowy panel LCD
Masa 2,3 kg

Uwaga:  
* Przedstawiony próg detekcji określony jest dla referencyjnych warunków: dłu-
gość drogi optycznej 1m, temperatura 25OC, ciśnienie 1 bar(a). Pomiar w azocie.

info@technopomiar.pl

Dane techniczne analizatora LaserGasTM III Portable HF

LaserGasTM III Portable HF
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Nasza oferta

Technopomiar sp. z o.o., ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław , T. +48 71 332 98 00, E. info@technopomiar.pl, www.technopomiar.pl

• doradztwo techniczne
• projektowanie
• produkcja
• integracja systemów
• montaż i uruchomienie
• szkolenia
• serwis gwarancyjny  

i pogwarancyjny

• wody czyste i ultraczyste
• wody powierzchniowe
• ścieki przemysłowe
• ciecze procesowe
• węglowodory ciekłe
• analizatory OWO (TOC)
• liczniki cząstek

• gazy procesowe
• gazy techniczne
• detekcja gazów
• odazotowanie spalin
• kontrola procesu spalania
• osobiste mierniki gazowe
• liczniki cząstek

• obieg wodno-parowy
• gazy procesowe i spaliny
• ciecze gęste i szlamy
• materiały sypkie
• produkty spożywcze i pasze
• farmaceutyki i kosmetyki
• bezemisyjny pobór  

węglowodorów

POMIARY W CIECZACH POMIARY W GAZACH

POBORY PRÓBEK USŁUGI I SERWIS
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