
   
 
 
 
 
 
 

5100P TDLAS 
Karbon qazda rütubәt analizatoru
Karbon dioksid axınlarında etibarlı vә dәqiq 
ölçmәlәr aparan yüngülçәkili vә möhkәm 
portativ rütubәt (su buxarı) analizatoru. 

Korroziyanın sәbәb olduğu sızıntıların baş vermәmәsi üçün 
karbon-dioksid (CO2) boruları, o cümlәdәn tәbii qaz boru 
xәtlәrinә nәzarәt edilmәlidir. Rütubәt CO2 qazı ilә bir araya 
gәlәrәk korroziyaya sәbәb ola bilәr. 5100P analizatoru davamlı, 
portativ korpusda tәnzimlәnәn diod lazerli absorbsiya 
spektroskopiyasından (TDLAS) istifadә edәrәk CO2 qazında 
ölçmәlәrin aparılması zamanı rütubәtin sadә vә rahat analizini 
hәyata keçirir. İntuitiv işә salınma vә mәlumatların qeydә 
alanması üçün  xüsusi dizayn edilmiş 5100P ölçmәlәri uzaq 
yerlәrdә hәyata keçirmәli, yaxud stasionar analizator 
qurğularının göstәrdiyi nәticәlәri yoxlamalı olan istifadәçilәrin 
seçimidir. 
 

Minimal texniki qulluq tәlәb olunur 
TDLAS tәmassız zondlama texnologiyası lazer mәnbәyini vә 
detektoru prosesdәn kәnar tutur. Bu, qurğunun müntәzәm 
şәkildә kalibrlәnmәsinә, sensorun tәmizlәnmәsinә olan ehtiyacı 
vә prosesә çirklәndiricilәrin göstәrdiyi mәnfi tәsiri azaldır, 
nәticә etibarilә, nasazlıq olmadan iş müddәtini artırır vә 
mülkiyyәtçinin ümumi xәrclәrini azaldır. Hücrәyә düşәn 
tәzyiqin artması, yaxud prosesә çirklәndiricilәrin düşmәsi 
ehtimalını azaltmaq üçün 5100P analizatoruna nümunәlәrin 
inteqrasiya edilmiş hazırlanması paneli daxil edilib. 
 
Ölçmәlәrin etibarlılığı 
Ölçmәlәrin dәqiqliyinin tәmin edilmәsi üçün hәr bir 5100P 
analizatoru zavodda kalibrlәnir vә göndәrilmәdәn әvvәl 
sınaqdan keçirilir. İstifadә edilәn daxili etalon qurğuda 
obyektdә işlәyәrkәn dalğa uzunluğunun hәr hansı şәkildә 
dәyişmәsinin qarşısını alır. 5100P analizatorunun yüksәk 
hәssaslığa malik rütubәt ölçmәlәri CO2 axınındakı digәr 
komponentlәrin tәsirinә mәruz qalmasa da, rütubәtin hәr zaman 
dәqiqliklә ölçülmәsi üçün lazer mәnbәyi çıxışı davamlı şәkildә 
nәzarәt vә monitorinq altında olmalıdır. 
 
Artırılmış sәmәrәlilik 
Nümunәlәrin inteqrasiya edilmiş hazırlanması sistemi 5100P 
analizatorunun istifadәsini rahat vә sadә edir. Ölçmәni sadәcә 
bir necә dәqiqәdә aparmaq mümkündür, bu zaman 5100P 
analizatoruna daxil olan TDLAS texnologiyası qazın rütubәt 
tәrkibindәki dәyişikliklәrә dәrhal reaksiya verir. Artıq 
istifadәçilәrin zondun tarazlanmasını saatlarla gözlәmәsinә 
ehtiyac yoxdur, onlar ölçmәlәri daha qısa müddәtdә hәyata 
keçirә bilir. 5100P analizatoru tәhlükәli sahәlәrdә istismar üçün 
sertifikatlaşdırıldığından onun istifadә edilmәsi üçün bahalı 
korpusların әldә edilmәsinә, yaxud tәhlükәli şәrtlәrdә iş üçün 
icazә alınmasına ehtiyac yoxdur. 
 

 

ӘSAS ÜSTÜNLÜKLӘR 
 Sürәtli reaksiya, TDLAS 

texnologiyasının istifadә edildiyi yüksәk 
dәqiqliyә malik ölçmәlәr 

 Analizatorun işә salınmasından bir neçә 
dәqiqә sonra rütubәtin dәqiqliklә 
ölçülmәsi 

 Yüngül konstruksiya cihazın obyektlәr 
arasında daşınmasını asanlaşdırır 

 Tәhlükәli sahәlәrdә istismar üçün 
sertifikatlaşdırılmışdır 

 Nümunәlәrin inteqrasiya edilmiş 
hazırlanması sistemi çirklәndiricilәri 
aradan qaldırır 

 Yenidәn enerji yığan akkumulyator әn az 
sәkkiz saat istismar edilir 

TӘTBİQ SAHӘSİ 
 CO2 qazının kәnarlaşdırılması 

proseslәrindә su konsentrasiyasına 
monitorinq 

 CO2 boru xәtlәrindә su 
konsentrasiyasının ölçülmәsi 

 CO2 qazının istifadә edildiyi 
tәkmillәşdirilmiş neft hasilatı 
proseslәrindә su tәrkibinin müәyyәn 
edilmәsi 

 Co2 qazının tәmizliyi üzrә texniki 
xüsusiyyәtlәrin tәmin edilmәsi 

ӘSAS BAZARLAR 
 Tәbii qaz emalı 
 CO2 qazının daşınması vә 

kәnarlaşdırılması 
 Axtarış-kәşfiyyat vә neft hasilatı 
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TEXNİKİ XÜSUSİYYӘTLӘR 

Texnologiya Tәnzimlәnәn diod lazerli absorbsiya spektroskopiyası 
Reaksiya sürәti fotometrin reaksiyası: <1 saniyә; qazın nümunәsi 2 SLPM (standart 

litr/dәqiqә) sürәtlә götürüldükdә T90-nın reaksiyası: <15 saniyә. 
Diapazon 0-3500 ppmv 
Dәqiqlik göstәricilәrin 2%-i vә ya ±20 ppmv (hansı böyükdürsә) 
Tәkrarlanma göstәricilәrin 2%-i vә ya ±20 ppmv (hansı böyükdürsә) 
Aşkarlanma limiti CO2-dә 20 ppmv H2O 
İstifadәçi interfeysi Quraşdırılmış displey vә USB 
Akkumulyator növü Tәkrar doldurulan hermetik qurğuşun-turşulu akkumulyator 
Nümunәlәrin götürülmәsi 
hücrәsinә tәzyiq 

Atmosfer 

Әtraf-mühitin 
temperaturu 

-20 - +50 °C 

Nümunәnin temperaturu -20 - +50 °C 
Nümunәlәrin 
hazırlanması paneli üçün 
giriş tәzyiqinin dәyişmә 
diapazonu 

1.03 - 17.2 bar 

Nümunәlәrin tövsiyә 
edilәn sәrfi 

1 - 2 SLPM 

Ölçülәr (E x D x H) 401 x 251 x 209 mm, tәqribәn 13.2 kq 
 

Nümunә ilә isladılan 
hissәlәr 

304 paslanmayan polad, 316 paslanmayan polad, SiO2 şüşә, EPDM 

Enerji tәlәblәri akkumulyator enerji yığarkәn vә cihaz akkumulyator boş olarkәn 
istifadә edilәrkәn 110-240 VAC Dәyişәn cәrәyan 50-60 Hz 

Әtraf-mühitә tәsir 
dәrәcәsi 

Çirklәnmә dәrәcәsi 2  
Yuxarı gәrginlik kateqoriyası: I  
Maksimum altitud: 2000 metr  
Qorunma dәrәcәsi: IP 65 

Sertifikatlar ATEX/IECEx Zone 2 
CSA/UL Class I, Div 2, Groups A, B, C, D 
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