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ACCESSORIES

Accessories

Pułapki z serii 580 1800 
przeznaczone są do stosowania 
w systemach gazowych wysokiej 
czystości, aby zapobiec dostania 
się wilgoci do nośnika gazu. 
Szybkość przepływu powietrza w 
pułapce wynosi max 70 LPM 
przy 100 PSIG.

Pułapki wilgotności Końcówka złącza Zdolność usuwania (H2O) Katalizator
580 1805 1/8” złącze z mosiądzu 36.0 grams (H2O < 18 ppb) 13X sito molekularne

580 1806 1/4” złącze z mosiądzu 36.0 grams (H2O < 18 ppb) 13X sito molekularne

580 1807 1/8” złącze z mosiądzu 72.0 grams (H2O < 14 ppb) 13X sito molekularne

580 1808 1/4” złącze z mosiądzu 72.0 grams (H2O < 14 ppb) 13X sito molekularne

13X sito molekularne580 1800 

Pułapki węglowodorowe

Refill (1) 580 1807/1808 

Końcówka złącza

N/A

Zdolność usuwania (C4) Katalizator
580 1903 1/8” Brass tube fitting

580 1904 1/4” Brass tube fitting

30 grams (C4 Hydrocarbons < 15 ppb)      Węgiel aktywowany

30 grams (C4 Hydrocarbons < 15 ppb)      Węgiel aktywowany

580 1900 Węgiel aktywowany

Pułapki tlenowe

Refill (2) 580 1903/1904 

Końcówka złącza

N/A

Zdolność usuwania (O2) Katalizator
580 1602 1/8” złącze z mosiądzu 600 mg (O2 < 15 ppb) Metal aktywowany

Metal aktywowany580 1604

Wskazywanie pułapek tlenowych

1/4” złącze z mosiądzu 

Końcówka złącza

600 mg (O2 < 15 ppb) 

Zdolność usuwania (O2) Katalizator
580 1608 1/8” złącze z mosiądzu 30 mg (O2 < 2 ppb) Metal aktywowany

580 1609 1/4” złącze z mosiądzu 30 mg (O2 < 2 ppb) Metal aktywowany

Pułapki

Pułapki weglowodorowe z serii 
580 1900 przeznaczone są do 
usuwania organicznych związków 
z gazów nośnych, powietrza 
i wodoru. Pułapki zawierają 
200cc impregnowanego filtra. 
Doskonałą efektywność uzyskuje 
się w celu usunięcia: acetonu, 
każdego etylu rozpuszczanego 
w oleju, alkoholu izopropylowym, 
merkaptanie oraz kwasie 
organicznym.

Pułapki tlenowe z serii 580 
1600 zawierają bardzo 
aktywny metal zawierający 
odczynniki obojętne zdolne do 
zmniejszenia ilości tlenu 
w strumieniu gazu do\mniej niż 
15 ppb. Pułapki te można 
usunąć 2 gramami wilgotności 
bez zmiany na pojemność 
tlenową. Typowe zastosowania 
obejmują: azot, hel, argon, 
dwutlenek węgla oraz benzen, 
toluen i alkil.

Moisture Hydrocarbon Oxygen Indicating O2
Serie 580 1600 wskazują 
pułapki tlenowe zawierające 
aktywny metal posiadający 
odczynniki obojętne, zdolne 
do zmniejszenia ilości tlenu 
w strumieniu gazu do\mniej 
niż 2 ppb. Jako, że metal 
jest utleniony, zmienia kolor
wskazując obecność tlenu. 
Typowe zastosowania 
obejmują: azot, hel, argon, 
dwutlenek węgla oraz benzen, 
toluen i alkil.

Akcesoria

Materiały i 
specyfikacje
Rura Poliwęglan

Seals Uszczelki

Filtry 316L nierdzewna 
stal 

Maksymalne 
ciśnienie

125 PSIG
(8.62 BAR)

Materiały i 
specyfikacje
Rura Poliwęglan

Uszczelki Buna-N

Filtry 316L nierdzewna 
stal  

Maksymalne 
ciśnienie

125 PSIG 
(8.62 BAR)

Materiały i 
specyfikacje
Rura  

Uszczelki Buna-N

Filtry 316L nierdzewna 
stal  

Maksymalne 
ciśnienie

125 PSIG 
(8.62 BAR)

Materiały i 
specyfikacje
Rura                          

Uszczelki Buna-N

Filtry 316L nierdzewna
stal 

Maksymalne 
ciśnienie

100 PSIG
(7 BAR)

Aluminum Szkło

Dane dotyczące zamówień
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