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Mieszanki  gazowe  są  przygotowywane  grawimetrycznie  (zgodnie  z  zasadami  normy  ISO  6142),  co  w  powiązaniu
z zaawansowanymi  technikami  przygotowywania  butli  zapewnia  najbardziej  optymalną  dokładność  sporządzenia
mieszaniny oraz maksymalny okres ich stabilności. Mieszaniny gazów są używane głównie do sprawdzania i kalibrowania
czujników gazu. Oprócz łatwo dostępnych mieszanin standardowych (w szczególności wykorzystywanych do detekcji)
istnieje możliwość  dostarczenia specjalnej mieszaniny pod zamówienie klienta.

Butle z gazami wzorcowymi wymagają użycia regulatorów ze stałym bądź regulowanym przepływem.

Oferowane butle są jednorazowego użytku i dostarczane są wraz z następującymi dokumentami:

• certyfikat analizy,

• karta charakterystyki (MSDS).

Informacje o produkcie

Dodatkowe informacje

• Szeroki asortyment mieszanin gazowych oraz gazów testowych

• Lekkie oraz podręczne butle wygodne do zastosowania w terenie

• Maksymalna dokładność wykonania mieszanin poprzez zastosowanie grawimetrycznej metody napełniania

• Brak opłat za dzierżawę butli

• Łatwy w użyciu osprzęt do obsługi butli

• Butle zgodne z aktualnymi normami i przepisami europejskimi
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Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane mieszaniny wzorcowe (z powietrzem lub azotem):

Specyfikacja techniczna

Parametry
Orientacyjna ilość gazu w butli (litry)

12 34 58 110

Pojemność wodna (litry)* 1,0 0,9 1,6 1,6

Ciśnienie:
Bar
PSIG

12
180

34
500

34
500

68
1000

Wymiary (mm):
Wysokość
Średnica

230
80

281
74

359
90

359
90

Waga pustej butli (kg) 0,14 0,56 1,12 1,11

Wylot z zaworu
7/16″

28 NS/2
male

5/8″
18 UNF

C10

5/8″
18 UNF

C10

5/8″
18 UNF

C10

Zgodność z przepisami ISO11118 EN12205** EN12205** EN12205**

* zależy od rodzaju gazu
** wymóg normy EN12205 polega na tym, że butle  wyposażone w zawór bez możliwości
ponownego napełnienia, zgodnie z normą EN13340

Element Przepływ [l/min]

Regulator do butli 110, 58 oraz 34l przepływ stały 
(dla gazów niereaktywnych), wykonanie: mosiądz

0.05/0.1/0.3/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5

Regulator do butli 110, 58 oraz 34l przepływ stały  
(dla gazów reaktywnych), wykonanie: stal kwasoodporna 0.3/0.5/1.0/1.5/3.0

Regulator do butli 110, 58 oraz 34l przepływ regulowany
(dla gazów niereaktywnych), wykonanie: mosiądz

0 – 3.0/ 0 – 5.0

Regulator do butli 110, 58 oraz 34l, przepływ regulowany
(dla gazów reaktywnych) wykonanie: stal kwasoodporna

0 – 3.0/ 0 – 5.0

Regulator bez odczytu przepływu do butli 12l z 
haczykowatym wylotem (dla gazów niereaktywnych), 
wykonanie: mosiądz

-

Regulator bez odczytu przepływu 12l z gwintowanym 
wylotem 5M (dla gazów niereaktywnych), 
wykonanie: mosiądz

-

Regulator do butli 12l ze zintegrowanym wskaźnikiem 
przepływu (dla gazów niereaktywnych), wykonanie: 
mosiądz

0.5 – 1.5 

Reduktory

Dostępne są butle z następującymi gazami

Amoniak n-Butan Cyjanowodór
Dwutlenek

węgla
Freon
R404A

Izobutylen
Podtlenek

Azotu
Siarkowodór Tlenek Azotu

Argon Chlor Dwutlenek Azotu Freon R134A
Freon
R507

Metan Propan
Sześciofluorek

siarki
Tlenek węgla

Azot Chlorowodór Dwutlenek Siarki Freon R143A Hel Pentan Propylen Tlen Wodór

Uwarunkowania prawne:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji
niniejszego dokumentu oraz do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez
uprzedzenia.
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