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Přehled trhu

IR 
spektrofotometry

Dodavatel: Siemens, s. r. o. Siemens, s. r. o. Siemens, s. r. o. Siemens, s. r. o.

webová adresa www.siemens.cz/iadt-pi www.siemens.cz/iadt-pi www.siemens.cz/iadt-pi www.siemens.cz/iadt-pi

e-mailová adresa pi-obchod.cz@siemens.com pi-obchod.cz@siemens.com pi-obchod.cz@siemens.com pi-obchod.cz@siemens.com

Označení typu Ultramat 6 U23BIOGAS2 LDS 6 Sitrans SL

Stabilní/přenosný stabilní stabilní stabilní stabilní

Provedení kompaktní kompaktní oddělený snímač oddělený snímač

Určení analyzátoru různé, náročné úlohy bioplyn, kogenerační jednotky různé, DeNOx různé, bezpečnostní měření O2

Spektrální rozsah ( jen FTIR) – – – –

Spektrální rozlišení ( jen FTIR) – – – –

Počet složek měřených jedním přístrojem až 4 2 až 2 1

Měřicí rozsah CO (ppm) nejnižší/nejvyšší 0 až 10 ppm/0 až 100 % ne/ne 0 až 1 %/0 až 100 % 0 až 100 ppm/0 až 6 000 ppm

Měřicí rozsah CO2 (ppm) nejnižší/nejvyšší 0 až 5 ppm/0 až 100 % 0 až 20 %/0 až 100 % 0 až 7 %/0 až 100 % ne/ne

Další měřené složky CH4, SO2, NO, NH3, CxHy aj. CH4 O2, NH3, HCl, HF, H2O aj. O2

Měřicí rozsahy (ppm) 0 až 10 ppm/0 až 100 % 0 až 20 %/0 až 100 % 0 až 1 %/0 až 100 % 0 až 1 %/0 až 100 %

Základní nejistota (±% z rozsahu) 0,5 % 1 % 1 % 1 %

V přístroji může být i senzor pro O2 O2, H2S ne ne

Hmotnost (kg) 32 39 24 11

Rozměry (mm) 177 × 483 × 495 490 × 600 × 500 177 × 440 × 380/163 × 163 × 395 165 × 165 × 357

Rozsah provozních teplot senzoru (°C) neudáno neudáno  –20 až +70  –20 až +70

Rozsah provozních tlaků směsi plynů 0,06 až 0,15 MPa (abs.) 0,08  až 0,12 MPa (abs.) 0,07 až 0,5 MPa (abs.) 0,09 až 0,5 MPa (abs.)

Rozsah provozních teplot okolí (°C)  5  až 45  5  až 45  –20 až +70  –20  až +70

Stupeň krytí přístroje (IP) IP65 IP30 IP65 IP65

Analogový výstup 4–20 mA/HART ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne

Frekvenční výstupní signál neudáno neudáno neudáno neudáno

Komunikační rozhraní Profibus ne Ethernet pro servis a nastavení Profibus

Certifikace pro emisní měření ano ne ano ne

Automatická kompenzace tlaku/teploty ano/ne ano/ne ano/ano ano/ano

Automatická kalibrace ano ne ne ne
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Společnosti Ahlborn a Fluke pořádají 

druhý ročník akce Termografie Roadshow 
s podtitulem Termografie v praxi. Akce se 
uskuteční od 11. do 15. listopadu 2013 po-
stupně v Kopřivnici, Bratislavě, Kozovazech 
u Prahy a v Plzni. Naváže na předchozí roč-

ník, jehož podtitul byl Základy a principy 
termografie. Novinky a možnosti využití ter-
mografie v praxi účastníkům v tříhodinovém 
bloku přiblíží přední světový termodiagnos-
tik Vicente Sequeira Ribeiro, M.Sc., Busine-
ss Development Manager v oboru termogra-
fie z firmy Fluke. Přednáška bude v angličti-
ně s tlumočením do českého jazyka. Každý 

z účastníků získá certifikát „practical ther-
mography“.

V ceně vstupenky (600 Kč nebo 20 eur) 
je zahrnut doprovodný program: podle mís-
ta konání.

Registrace: http://www.termokamery.cz/
roadshow/index.php. 
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