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Taśma do detekcji wodoru 

DX-2106H 
Nitto

Niezawodność

 

Taśma Nitto do wykrywania przecieków wodoru pozwala na wzrokowe wykrywanie przecieków gazowego wodoru dzięki trwałej 
zmianie koloru taśmy w przypadku jej kontaktu z gazowym wodorem. 
Taśma wizualnie zmienia kolor z bursztynowego na czarny zaledwie w 10 sekund po kontakcie taśmy z wodorem (H2). Szybkość 
zmiany zależy od prędkości przepływu gazu, temperatury otoczenia, czasu kontaktu oraz stężenia procentowego gazu. 
• Zapewnia dodatkową poprawę bezpieczeństwa pozwalając na wykrywanie przecieków gazu i ułatwia znajdowanie krótkotrwałych, 

przemijających przecieków. 
• Jest bardzo czuła i jest w stanie wykrywać przecieki wodoru o stężeniu zaledwie 1% H2.
• Po kontakcie z gazowym wodorem taśma DX-2106H nie wraca już do swojego pierwotnego koloru. 
• Łatwość stosowania: nakleja się ją tak samo jak typową silikonową /poliamidową samoprzylepną taśmę czułą na ciśnienie (PSA). 
• Może być stosowana w większości miejsc, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
• Najwyższa zdolność wykrywania lokalnych przecieków H2 w porównaniu do typowych przenośnych lub stacjonarnych czujników. 
• Mniejsza wrażliwość na wiatr, położenie, czas kontaktu, umiejętności personelu, itp. 
• Łatwość kontroli przecieków zarówno na pionowych, jak i na poziomych powierzchniach. 

Informacje o produkcie

Wpływ wiatru Dysza czujnika

Najwyższa skuteczność detekcji. Taśma 
ma bezpośredni kontakt z wodorem 
przed rozcieńczeniem gazu w powietrzu

Przenośny/stacjonarny czujnik w porównaniu z taśmą DX-2106H

Struktura wyrobu

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem Karty Katalogowej Producenta Nitto, Inc.
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Zastosowanie

• Taśmę do wykrywania wodoru można łatwo naklejać na rury, kołnierze, złączki, zawory, drzwiczki rewizyjne, itp. lub owijać te 
elementy taśmą w celu dokładnej lokalizacji miejsca przecieku wodoru.

• Trwała zmiana koloru pozwala na dokładną lokalizację przecieku nawet po odcięciu dopływu H2.
• Obszar zastosowań to na przykład, ale nie tylko przedsiębiorstwa energetyczne, zakłady chemiczne, urządzenia i stacje 

przesyłowe, kogeneratory wodorowe, stacje paliw, zbiorniki magazynowe, sprężarki, nowe źródła energii i inne. 

Właściwości, certyfikaty i specyfikacje

Materiał podłoża Powłoka poliamidowa o grubości 1 mil (0,0254 mm)

Samoprzylepna warstwa silikonowa 
do wykrywania obecności H2

Silikon zdolny do wykrywania obecności H2

Kolor Bursztynowy

Jednostki imperialne Jednostki metryczne

Całkowita grubość taśmy 2,4 mils 0,06 mm

Przyczepność do stali 18 uncji/cal 5 N/25 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 36 funt/cal 158 N/25 mm

Rozciągliwość (wydłużenie) 67% 67%

Wytrzymałość dielektryczna 7 080 V (szybkość narastania napięcia 0,5 V/s)

Temperatura samozapłonu ** Około 851 �F Około 455 �C

* UWAGA: Powyższa tabela zawiera typowe wartości parametrów, nie należy z nich korzystać podczas sporządzania specyfikacji. 
Klient ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, jeszcze przed dopuszczeniem wyrobu do użycia, że nadaje się on do konkretnego 
zastosowania i spełnia oczekiwane wymagania. 
** TEMPERATURA SAMOZAPŁONU WODORU (H2) (Nr CAS 1333-74-0) WYNOSI 500 ÷ 571�C

Temperatura i reaktywność 
• Taśma została poddana działaniu wodoru (H2) o stężeniu 100% przy różnych temperaturach w zakresie od  -70�C do 80�C  

i rejestrowano czas do całkowitej zmiany barwy 85% taśmy. 
• Zmianę koloru na kolor czarny zaobserwowano po 1 godzinie w temperaturze  -40�C, po 6 godzinach w temperaturze  -60�C oraz 

po 30 godzinach w temperaturze -70�C. 
• Zaobserwowano, że w miarę wzrostu temperatury zmiana koloru następuje szybciej. 
* Reaktywność z wodorem (H2) w wyższych temperaturach, przy większych prędkościach przepływu i/lub 
wyższych stężeniach powoduje, że zmiana koloru następuje szybciej. 
* Sugerowana metoda oklejania: Owinąć dookoła taśmą elementy połączeniowe podlegające 
monitorowaniu pozwalając, aby nadmiar taśmy wystawał w postaci „przywieszki bagażowej”. Taka technika 
pozwala skierować strumień wodoru do  miejsca, które nie jest pokryte lodem i gdzie można wizualnie 
zaobserwować zmianę koloru. Na poniższych rysunkach pokazane są jedynie przykładowe zastosowania. 
  
 

Oklejenie w formie „przywieszki bagażowej”
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Prędkość zmiany barwy w funkcji stężenia H2

• Zmianę barwy obserwowano w temperaturze 
pokojowej przy stężeniu 1%, 2% i 3% H2 w powietrzu, 
a także stężeniu 100%, przy przepływie 100 ml/min.

• Przy stężeniu 100% całkowita zmiana barwy nastąpiła 
po czasie poniżej 5 minut. 

• Przy stężeniu 1% H2 w powietrzu zmianę barwy 
można było zaobserwować po czasie około 30 
godzin. 

Warunki Czas starzenia Zmiana koloru po starzeniu Po starzeniu, narażenie na H2

Wysoka temperatura 60�C x 6 miesięcy Brak zmiany koloru Nastąpiła reakcja z wodorem, 
czarny

Niska temperatura -5�C x 6 miesięcy Brak zmiany koloru Nastąpiła reakcja z wodorem, 
czarny

Wysoka wilgotność 40�C x 95% RH x 6 miesięcy Brak zmiany koloru Nastąpiła reakcja z wodorem, 
czarny

Odporność na warunki 
pogodowe

Wystawienie na działanie 
promieniowania słonecznego na 
Florydzie x 6 miesięcy

Brak zmiany koloru Nastąpiła reakcja z wodorem, 
czarny

Zanurzenie w wodzie Sama taśma (Temp. pokojowa) x 6 
miesięcy

Brak zmiany koloru Nastąpiła reakcja z wodorem, 
czarny

Taśma naklejona na stal 
nierdzewną (Temp. pokojowa) x 6 
miesięcy

Brak zmiany koloru Nastąpiła reakcja z wodorem, 
czarny

Taśma naklejona na aluminium lub 
ocynkowany metal

Brak zmiany koloru n/d

Stabilność w środowisku 

• Taśmy naklejone na rurę ze stali nierdzewnej SUS316 były poddane starzeniu w rozmaitych warunkach, potwierdzono zmianę 
koloru taśmy pod działaniem wodoru (H2) w temperaturze pokojowej. 

• Taśma DX-2106H może być po naklejeniu wystawiona na działanie temperatury w zakresie od -40�C do 100�C  (-40�F do 212�F), 
a przy krótkotrwałym narażeniu na temperatury do 200�C (392�F) oraz może być eksploatowana w takich warunkach.

Cz
as

 (h
)

Temperatura (�C)

Czas do osiągnięcia zmiany barwy na 85% powierzchni taśmy w funkcji temperatury

 Stężenie H2 – 100%, prędkość przepływu 6 ml/min, fiolka 30 ml
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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.

Ogólne warunki przechowywania

Taśmę należy przechowywać przy temperaturze 50�F - 80�F /10�C - 27�C, przy wilgotności względnej 25 ÷ 50%, bez narażenia na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Uwagi dotyczące stosowania

Przed naklejeniem taśmy zabezpieczana powierzchnia powinna być czysta, wolna od tłuszczu (oleju), wilgoci i brudu. Samoprzylepna 
Taśma Czuła na Ciśnienie (PSA) może podczas przyklejania wymagać dociśnięcia ręką, wałkiem lub na prasie. Brak dociśnięcia może 
wpływać na ogólne właściwości taśmy oraz na jej wygląd. Przed naklejeniem taśmy należy dobrze zbadać powierzchnię, taka taśma 
może nie przylegać wystarczająco do skrajnie nierównych lub zniszczonych powierzchni. Prosimy pamiętać, że całkowite wiązanie 
substancji klejącej i uzyskanie odpowiedniej przyczepności następuje dopiero po upływie pewnego czasu. 

Ostrzeżenia

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako miejscowy sygnalizator przecieków wodoru i powinien być używany jako część 
kompleksowego systemu detekcji gazów. Taśma DX-2106H nie zapobiega przeciekom wodoru (H2). W pomieszczeniach, w których 
występuje zagrożenie z powodu obecności łatwopalnych lub niebezpiecznych gazów, klienci, w celu monitorowania bezpieczeństwa 
gazowego, nie mogą polegać wyłącznie na tym wyrobie. 
Prosimy nie używać tej taśmy do wykrywania innych gazów redukcyjnych, jak np. silanu (SiH4). Interakcja taśmy z takimi gazami nie 
została przebadana, a reakcja chemiczna może mieć charakter agresywny.

Informacje o gwarancji

Jeśli w pisemnym porozumieniu podpisanym przez firmę Nitto nie uzgodniono odrębnych warunków gwarancji, to informacje na 
temat gwarancji oraz inne warunki sprzedaży można znaleźć w dokumencie „Warunki i zasady sprzedaży wyrobów firmy Nitto” 
zamieszczonym w sekcji prawniczej strony www.NittoDetectionTape.com, a przywoływanym tutaj dla celów referencyjnych. 
W celu uzyskania informacji w innych językach prosimy odwiedzić stronę www.NittoDetectionTape.com.  

Zgodność z Dyrektywą RoHS  


