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Ο αραιωτής αερίων 821S της Signal επιτρέπει στους χρήστες 

αναλυτών αερίων να ελέγχουν την γραμμικότητα των οργάνων – 

απλά, γρήγορα και με ακρίβεια. 

 
 
 
 
 
 

Συμμορφώσεις 
Συμμορφώνεται με τα: 

US EPA Method D 205 US 

EPA CFR 40 part 1065 

EN14181 annexe B and AST 

ISO 13485-2016 

Ακρίβεια 
Αβεβαιότητα ±0.5% 

Σταθερή ροή εξόδου 

Σταθερή ροή κατά την 

αλλαγή της αραίωσης 

Ευκολία 
Απλώς συνδέετε τα 

αέρια  στον αναλυτή και 

περιστρέφετε τον 

διακόπτη επιλογής 

σταδίων αραίωσης

 
 
 
 
 

 

 



ΜΟΝΤΕΛΟ 821S Αραιωτής Αερίων 
 

 
 

ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ – 

ΜΟΝΤΕΛΟ 821S 

Το Signal Group Gas Divider έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει την γραμμικότητα οποιουδήποτε 
αναλυτή αερίων. 

 
Το μοντέλο 821S διαθέτει 10 πανομοιότητα τριχοειδή κι έναν ρυθμιστή ακριβείας. Το αέριο 

βαθμονόμησης μπορεί να επιλεγεί ώστε να ρέει μέσω ενός αριθμού αυτών των τριχοειδών με 

το αέριο αραίωσης να ρέει μέσω των υπολοίπων, για να παράγει μία αναλογία. 

 
Πολλοί τύποι αναλυτών είναι μη-γραμμικοί λόγω της φύσης της τεχνικής ανάλυσης. 

Φωτομετρικοί αναλυτές (NDIR, NDUV, FTIR / φασματοφωτόμετρα) χρειάζεται να είναι   

γραμμικοποιημένοι προτού φύγουν από το εργοστάσιο και 

έπειτα ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της 

συντήρησης. Άλλοι πιο γραμμικοί αναλυτές θα πρέπει επίσης 

να ελέγχονται περιοδικά κατά της διάρκεια της συντήρησης. 

Αυτό είναι μέρος της Διασφάλισης και του Ελέγχου Ποιότητας 

(QA/QC regime). 

 
O ελεγκτής γραμμικότητας της Signal έχει 3 βασικά 
χαρακτηριστικά: 

 

1. Μέγιστη ακρίβεια και επαναληψιμότητα 

2. Απολύτως καμία αλλαγή στην ροή εξόδου  κατά την 

διάρκεια αλλαγής της αραίωσης 

3. Απλότητα λειτουργίας 

 
Οι χρήστες απλώς συνδέουν το αέριο βαθμονόμησης, το αέριο μηδενισμού και τον σύνδεσμο 

ροής εξόδου στον αναλυτή που πρόκειται να ελεγχθεί και στην συνέχεια αλλάζουν το αέριο 

βαθμονόμησης σε 10 ίσα στάδια αραίωσης από το μηδέν έως την πλήρη συγκέντρωση. 

Π.χ. για να ελεγχθεί η γραμμικότητα ενός αναλυτή μονοξειδίου του άνθρακα με αέριο 

βαθμονόμησης 500 ppm, θα χρειασθεί να γίνει εναλλαγή 50ppm, 100ppm, 150ppm, 200ppm, 

250ppm, 300ppm, 350ppm, 400ppm, 450ppm και 500ppm. Αυτά τα στάδια έχουν ακρίβεια 

±0.2% και παρέχεται πιστοποιητικό βαθμονόμησης με το όργανο. Η επαναληψιμότητα είναι 

0.5% του σταδίου αραίωσης. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN14181 καθορίζει ακρίβεια 2% στο 

παράρτημα Β του εγγράφου Μ20 και αναφέρεται σε μία προδιαγραφή US EPA της μεθόδου 

205, η οποία δηλώνει ότι το αέριο δοκιμής πρέπει να είναι ακριβές έως 2%. Έτσι, εάν επιλεγεί  

αραίωση 10%, θα είναι 500 ppm αραιωμένα σε 50 ppm με αβεβαιότητα 0.25 ppm – σημαντικά 

καλύτερη από το ±1 ppm που απαιτείται από τα διεθνή πρότυπα. 

 
Εάν απαιτείται, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν έναν περαιτέρω έλεγχο 

ανταλλασσοντας τον σωλήνα σύνδεσης του αερίου βαθμονόμησης με τον σωλήνα σύνδεσης 

του αερίου βαθμονόμησης μηδενός και επαναλαμβάνοντας την διαδικασία για τα λάβουν τα 

ίδια αποτελέσματα. 

 
Τα ροόμετρα μάζας δεν είναι γραμμικά και χρειάζονται βαθμονόμηση με μία ιχνηλάσιμη 

παροχή. Επηρεάζονται επίσης από θερμικούς συντελεστές που είναι διαφορετικοί για κάθε 

αέριο. Οι αραιωτές αερίων που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον έλεγχο γραμμικότητας 

των αναλυτών αερίων, προσφέρουν μία απλή και ακριβής λύση. 

 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικά στην διάβρωση (316 Stainless Steel και Kynar), 

ούτως ώστε το όργανο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια με τα περισσότερα αέρια. 

Υψηλές συγκεντρώσεις αερίων  βαθμονόμησης μπορεί να επηρεάσουν τα στάδια αραίωσης 

λόγω του ιξώδους τους, οπότε το όργανο εφαρμόζει αυτόματα διορθωτικούς συντελεστές. 

 

Λεπτομέρειες για την US EPA Method 205 είναι διαθέσιμες από https://www.epa.gov/ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΑΔΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ: 0, 10%, 20%, 

30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 

90%, 100%  της συγκέντρωσης του 

αερίου προς αραίωση. 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΑΙΩΣΗΣ: 

±0.2%. 

ΑΒΕΒΑΙOΤΗΤΑ: ± 0.5% του 

επιλεγμένου σταδίου αραίωσης. 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ: 1 l/min έως 5 

l/min 

ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ:  

αέριο μηδεσμού: 2.5 bar, span gas 2 

bar. 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ: όλα τα 

υλικά μέρη που έρχονται σε επαφή με 

δείγμα είναι κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή Viton. 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΙΕΣΗΣ: 

ηλεκτρονικός μεταδότης με 
εξωτερικό μανόμετρο στην 

πρόσοψη εμφανίζει την 
ισορροπία πίεσης. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ:  

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

220-250V AC ή  110-120V 

 

Signal Group Ltd 
Standards House, Doman Road, Camberley, Surrey GU15 3DF 

United  Kingdom 

 
Tel: +44 (0)1276 682841    Email: sales@signal-group.com   
www.signal-group.com  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς 

προειδοποίηση 

http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/
mailto:sales@signal-group.com
http://www.signal-group.com/

