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Taśma do detekcji amoniaku 

DX-8208A 
Nitto

Niezawodność

 

Taśma Nitto do wykrywania przecieków amoniaku pozwala na wzrokowe wykrywanie przecieków gazowego amoniaku dzięki zmianie 
koloru taśmy na niebieski/zielony w przypadku jej kontaktu w gazowym amoniakiem. 
Właściwości:
• Taśma wizualnie zmienia kolor z białego na ciemnoniebieski/zielony zaledwie w 10 sekund po kontakcie taśmy  

z amoniakiem (NH3). Szybkość zmiany zależy od prędkości przepływu gazu, temperatury otoczenia, czasu kontaktu oraz stężenia 
amoniaku. 

• Zapewnia dodatkową poprawę bezpieczeństwa pozwalając na wykrywanie przecieków gazu i ułatwia znajdowanie krótkotrwałych, 
przemijających przecieków. 

• Jest bardzo czuła i może wykrywać przecieki amoniaku o stężeniu zaledwie 220 ppm.
• Kontakt taśmy DX-8208A z amoniakiem powoduje długotrwałą zmianę jej 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 miejsc przecieków NH3 
• Mniejsza wrażliwość na wiatr, położenie, czas kontaktu, umiejętności personelu, itp. w porównaniu do typowych przenośnych 

lub stacjonarnych czujników amoniaku.
• Łatwość kontroli przecieków zarówno na pionowych, jak i na poziomych powierzchniach kontaktu.

Informacje o produkcie

Wpływ wiatru Dysza czujnika

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

Przenośny/stacjonarny czujnik w porównaniu z taśmą DX-8208A

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem Karty Katalogowej Producenta Nitto, Inc.



POWŁOKA POLIAMIDOWA (1MIL)

SAMOPRZYLEPNA WARSTWA SILIKONOWA DO WYKRYWANIA OBECNOŚCI NH3 (2MIL)

POLIESTROWA WARSTWA OSŁONOWA (2 MIL)
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Zastosowanie

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

• Długotrwała zmiana koloru pozwala na dokładną lokalizację przecieku nawet po odcięciu dopływu NH3. 
• Obszar zastosowań to na przykład, ale nie tylko, amoniakalne urządzenia chłodnicze, lodowiska, zakłady produkcji nawozów 

sztucznych, zakłady chemiczne i przedsiębiorstwa energetyczne, bazy transportowe, nowe źródła energii i inne. 

Właściwości wyrobu

Kolor Biały

Wytrzymałość dielektryczna 
(odporność na przebicie)

6400 V (szybkość narastania napięcia 0,5 V/s)

Jednostki imperialne Jednostki metryczne

Całkowita grubość taśmy bez 
warstwy osłonowej

3 mils 0,075 mm

Przyczepność do stali 33 uncji/cal 9 N/25 mm

Temperatura a reaktywność z 7,5% bezwodnym amoniakiem 
• Taśma została poddana działaniu gazowego bezwodnego amoniaku o stężeniu 7,5% w temperaturze pokojowej, a także  

w temperaturze 80�C, 90�C, 100�C oraz 120�C w celu potwierdzenia reakcji zmiany koloru. 
• Wynik: akceptowalną zmianę koloru zaobserwowano w temperaturze do 120�C.
* Reaktywność z amoniakiem (NH3) przy większych prędkościach przepływu i/lub wyższych stężeniach powoduje, że zmiana koloru 
następuje szybciej. 

Struktura wyrobu
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Narażenie na amoniak o stężeniu 7,5% przy przepływie 
15 ml/min przez 1 h

Wzorce do porównania stopnia zmiany koloru

Stanowisko do badania reakcji 
na amoniak o stężeniu 7,5% 

Olej silikonowy

Odpływ gazuTermopara

Amoniak 7,5%

DX-8208A
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Blaknięcie koloru z upływem czasu po zatrzymaniu 
przepływu gazu 
Po zakończeniu narażenia na gaz kolor ma tendencję do 
blaknięcia wraz z upływem czasu, lecz w większości przypadków 
taśma nie wraca do swojego pierwotnego białego koloru. 
• Blaknięcie koloru w funkcji upływu czasu mierzono  

w temperaturze 40�C, 60�C, 80�C, 100�C oraz 120�C.
• Kolor blaknie szybciej w wyższych temperaturach. Na 

przykład, przy 120�C taśma straciła ~80% swojej oryginalnej 
barwy po upływie 4 godzin, a w temperaturze 40�C 
utrata barwy na poziomie ~50% nastąpiła dopiero po 72 
godzinach. 

• Żadnego blaknięcia taśmy nie zaobserwowano jeśli 
przepływ gazu był podtrzymywany cały czas. 

Prędkość zmiany barwy w funkcji stężenia gazowego 
amoniaku (NH3)
• W przypadku stężonego amoniaku (100%) zmiana koloru 

następuje w czasie poniżej 5 minut. Zmiana barwy zależy 
od stężenia amoniaku, prędkości przepływu i temperatury. 

• Przy stężeniu amoniaku w powietrzu na poziomie 75000 
ppm całkowita zmiana koloru taśmy następowała w czasie 
poniżej 15 minut w temperaturze pokojowej i prędkości 
przepływu 110 ml/min. 

• Wyraźną zmianę koloru zaobserwowano przy stężeniach 
220 ppm oraz 2700 ppm NH3 w powietrzu w temperaturze 
pokojowej i przy przepływie 110 ml/min, 

• Przy stężeniach 50 ppm oraz 25 ppm NH3 w powietrzu 
nie zaobserwowano żadnej jednoznacznej zmiany koloru 
nawet po 16 godzinach narażenia. 

Temperatura a reaktywność taśmy z gazowym amoniakiem wytwarzanym z wodnego roztworu o stężeniu 30%
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Blaknięcie koloru z upływem czasu

• Taśma została wystawiona na działanie gazowego 
amoniaku wytwarzanego z wodnego roztworu 
amoniaku o stężeniu 30%. Badano reaktywność  
w temperaturze -20�C, temperaturze pokojowej oraz przy 
60�C w celu potwierdzenia reakcji zmiany koloru. 

• Wynik: zmianę koloru na purpurowy zaobserwowano 
po 10 minutach w temperaturze -20�C, w ciągu  
5 minut w temperaturze pokojowej oraz w czasie poniżej 
minuty przy 60�C. 

* Dla taśmy nasączonej 30-procentowym wodnym 
roztworem amoniaku uzyskano natychmiastową  
i całkowitą zmianę koloru. 
UWAGA: Taśma nasączona przez dłuższy czas 30-procentowym 
roztworem amoniaku traci elastyczność i może stać się łamliwa
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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 bez-
pośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Uwagi dotyczące stosowania

Przed naklejeniem taśmy zabezpieczana powierzchnia powinna być czysta, wolna od tłuszczu (oleju), wilgoci i brudu. Do oczyszczenia 
podłoża można użyć środka czyszczącego na bazie alkoholu izopropylowego, ale przed naklejeniem taśmy powierzchnia musi być 
całkowicie sucha. 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 
określonego 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.

W celu otrzymania bezpłatnego egzemplarza warunków gwarancji należy odwiedzić stronę www.NittoDetectionTape.com lub 
zadzwonić pod numer 1-800-755-8273. Na stronie internetowej dostępne są też informacje w innych językach. 

Zgodność z Dyrektywą RoHS  

Warunki Czas starzenia Zmiana koloru po starzeniu Po starzeniu, narażenie na NH3

Wysoka temperatura 60�C x 6 miesięcy Brak zmiany koloru Nastąpiła reakcja z amoniakiem, 
niebieski

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

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

Odporność na warunki 
pogodowe

Wystawienie na działanie 
promieniowania słonecznego na 
Florydzie x 6 miesięcy 

Brak zmiany koloru Nastąpiła reakcja z amoniakiem, 
niebieski

Zanurzenie w wodzie Całkowite zanurzenie w wodzie 
(temp. pokojowa) x 3 miesiące Brak zmiany koloru Nastąpiła reakcja z amoniakiem, 

niebieski

Stabilność w środowisku 

* Taśmy naklejone na rurę ze stali nierdzewnej SUS316 były poddane starzeniu w rozmaitych warunkach, potwierdzono zmianę 
koloru taśmy pod działaniem amoniaku (NH3) w temperaturze pokojowej. 


