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Analizator SF6 – model 973-SF6 

UWAGA: Przyrząd posiada Menu w języku polskim – to jedyny taki produkt na polskim rynku! 
Niezawodny pomiar SF6  
Analizator SF6 – model 973 został specjalnie zaprojektowany do pomiaru wilgotności i czystości gazu SF6 w izolowanych 
rozdzielnicach. Pomiar wilgotności wyświetlany jest jako wartość w ppmv, ppmw wraz z temperaturą rosy / szronu, zarówno 
dla ciśnienia atmosferycznego jak i ciśnienia w komorze. Pomiar czystości wyświetlany jest bezpośrednio w % objętości SF6. 
Pomiar zarówno wilgotności jak i czystości odbywa się przy wykorzystaniu dokładnej i niezawodnej techniki kondensacji. 

Pomiar SO2 (dostępny jako opcja) 
SO2 to najczęściej mierzony w przemyśle produkt rozpadu SF6. Analizator SF6 – model 973 może być teraz wyposażony 
w moduł SO2, przy pomocy którego można zmierzyć zawartość tego produktu rozpadu w badanej próbce gazu, obok 
wilgotności i czystości SF6. W nowych urządzeniach (od stycznia 2012) instalowany jest zintegrowany, wymienialny przez 
użytkownika, elektrochemiczny moduł SO2 z zakresem pomiaru 100 ppm lub 500 ppm. Poprzednie modele analizatora 
muszą być modernizowane przez producenta. 

Pomiar ciśnienia i odzyskiwanie gazu 
Analizator jest wyposażony w system odzyskiwania gazu, który umożliwia przechowywanie próbki gazu podczas pomiaru 
w wewnętrznym zbiorniku. Po zakończeniu pomiaru próbka gazu jest automatycznie wypompowywana do komory lub 
innego zbiornika. Przyrząd zapewnia także pomiar ciśnienia w komorze. 

Łatwy, zautomatyzowany pomiar 
Przyrząd jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD z wbudowanym ekranem dotykowym z możliwością konfiguracji 
ustawień przez użytkownika. Można go zaprogramować do pomiaru ciśnienia, wilgotności, objętości % SF6 oraz zawartości 
SO2 w trybie automatycznego lub ręcznie uruchamianego wypompowania. Dodatkowo 973 wykonuje pomiar ciśnienia w 
przyłączonej komorze gazowej. Dwukierunkowy port komunikacyjny RS 232 umożliwia łatwe przesyłanie danych 
pomiarowych do komputera. 

Weryfikowalna kalibracja 
Łatwość kontroli kalibracji urządzenia w każdej chwili z wykorzystaniem 100% objętości SF6 do weryfikacji temperatury / 
ciśnienia i wbudowanej funkcji Testu Lodu, dostarczającej natychmiastowej informacji o dokładności i integralności 
systemu. 

Podłącz i korzystaj! 
Urządzenie jest dostarczane jako gotowe do natychmiastowego użycia, z kompletem standardowych szybkozłączek 
i przewodem do połączenia Analizatora z komorą. 
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Dane techniczne: 

 
 

Model: 973-SF6 

Zakres pomiaru:  
Temperatura rosy / szronu  
Zawartość wilgoci objętościowo  
Zawartość wilgoci wagowo  
Objętość SF6 

Ciśnienie  

 
-50 … +20 °C 
40 … 20'000 ppmv 
5 … 2'500 ppmw 
80 … 100 % 
120 … 1’000 kPa absolutne (bezwzględne) 

Dokładność: 
Temperatura rosy / szronu 
ppmv/ppmw 
Objętość SF6 

Ciśnienie  

 
± 0,5°C 
± 1 ppm +6 % wskazania  
± 0,5 % 
± 3 kPa 

Powtarzalność wyników: 
Temp. rosy / szronu 
Objętość SF6  
Ciśnienie  

 
± 0,2 °C 
± 0,3 % 
± 10 hPa 

Wyposażenie standardowe: 
Port komunikacyjny 
Termoelektryczne chłodzenie zwierciadła 
Czujnik temperatury zwierciadła 
Wyświetlacz 
Wewnętrzne rurki gazowe 
Łącza gazowe 
Podłączenia 
Wąż do pobierania próbek gazu 
ORIS 
 
Opakowanie transportowe 
Przewód zasilający 
Instrukcja obsługi 
 
Certyfikat kalibracji 

 
RS 232 
3-stopniowy moduł Peltier’a 
RTD (Pt-100 / R0 = 100 Ω) 
Graficzny, kolorowy z aktywną matrycą TFT LCD; 5,7” 
Stal nierdzewna 316L / FEP 
Szybkozłączki (Swagelok ® QM Series) 
Złączki SF6 DN8 (VK/F-02/8) i DN20 (VK/F-02/20) 
Wykonany z PTFE w oplocie ze stali nierdzewnej, długość 6 m 
Optimum Response Injection System 
(system wtrysku o optymalnej reakcji) 
Pelicase 1620 
2,5 m 
Polski, Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański 
lub Rosyjski 
Ciśnienie, 2-pkt. dla punktu rosy, 3-pkt. dla % SF6 

Wyposażenie dodatkowe: 
Moduł SO2 (dostępny jako opcja) 

 
Zakres: 
Liniowość: 
Zmiana czułości: 
Czas reakcji: 

 
0 … 100 ppmv 
< 2 % zakresu 
< 4 % na rok 
< 30 s (0 - 20 ppmv) 

 
lub 

 
0 … 500 ppmv 
< 2 % zakresu 
< 2 % na miesiąc 
T90 < 20 s 

Informacje dodatkowe: 
Napięcie 
 
Moc 
Maks. ciśnienie wypompowania 
Chłodzenie 
Temperatura pracy 
Temperatura przechowywania 
Wilgotność 
Użytkowanie na zewnątrz 
Wysokość 

 
100 … 120 V AC / 200 … 240 V AC, 50 / 60 Hz (ustawiane 
automatycznie) 
200 W 
900 kPa 
Powietrze 
-10 … +40 °C 
-20 … +50 °C 
Maksymalna wilgotność względna 98%, bez kondensacji 
Dopuszczalne, przyrząd należy chronić przed wodą 
Do 2’000 m n.p.m. 

Wymiary i masa: Przyrząd Z Futerałem i Akcesoriami  

Szerokość: 420 mm 650 mm 

Wysokość: 155 mm 370 mm 

Głębokość: 390 mm 510 mm 

Masa: 16,5 kg 32 kg 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych bądź wzornictwa bez uprzedzenia 

MBW Calibration Ltd. 

Seminarstrasse 57 

CH-5430 Wettingen 

Szwajcaria 

 

Tel. : +41 56 437 28 30 

Fax : +41 56 437 28 40 

 

sales@mbw.ch   

www.mbw.ch 

 

Oficjalny przedstawiciel 

na rynku polskim: 

 

mass trading co. 

Orla 3-7/34 

85-158 Bydgoszcz 

 

kom. : +48 602 804 517 

tel. : +48 52 56 107 58 

fax : +48 52 56 107 68 

 

office@mass-trading.eu 

www.mass-trading.eu 
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