
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZATOR LPG 
Analizator Precisive® 5-159 jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną 
platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Skalibrowany do pomiarów on-
line składu oraz wartości opałowej gazu LPG (ciekły propan-butan) analizator zoptymalizowany 
jest do oznaczania alkanów C2-C5 w fazie gazowej.  

Właściwości & korzyści 
 

 Szybkość pomiaru   

 wynik dostępny w ciągu sekund  

 przydatność w kontroli procesów  
 

 Brak gazów nośnych oraz gazów 
zasilających  

 niskie koszty eksploatacji 

 minimalne wymagania 
infrastrukturalne, przydatność na 
instalacjach o niewielkich 
rozmiarach 

 

 Prosta kalibracja 

 specjacja węglowodorów bez 
zastosowania kolumn 
analitycznych 

 <0.2% dryftu/miesiąc 
 

 Analizator optyczny z celą 
przepływową 

 prosty układ poboru próbki 

 brak wpływu ciśnienia i wielkości 
przepływu próbki 

 

 Kompaktowa budowa, do instalacji 
na zewnątrz, niskie zużycie prądu   

 przydatny w zastosowaniach 
przenośnych 

 obudowa NEMA4X, IP66, może 
być zamontowany bezpośrednio 
na zaworze lub turbinie 

 
 

 

Zastosowania 
 

 pomiary destylacji LPG o krótkim 
czasie odpowiedzi   

 pomiary punktowe dla celów 
rozliczeniowych uwzględniające 
dużą zmienność składu gazu LPG 

 szybki i dokładny pomiar w czasie 
< 5 sekund 

 szybkie pomiary, alternatywne w 
stosunku do chromatografu 
gazowego 

 



Dane techniczne 

Zakresy pomiarowe                                       
etan                                                       
propan                                                  
izo-butan 
suma n-butan i n-pentan                                           
suma pentanów             
balans obliczany                                                 
wartość opałowa                               
indeks Wobbego 

 
0-25% (C2) 
0-100%  (C3) 
0-100% (iC4) 
0-100% (nC4) 
0-10% (neoC5 i iC5) 
wodór, tlen, azot 
obliczana wg. ISO 6976:1995 
obliczna wg. ISO 6976:1995 

Dokładność/powtarzalność 
pomiar bezpośredni 
wartości obliczane CV, WI 

 
±0.1% obj. 
±0.1% odczytu  

Odświeżanie wyniku domyślnie co 5 sek. (ustawialne między 1-120 sek. 

Dryft zera <0.2%/miesiąc dla każdego kanału 

Ciśnienie próbki 0.1-2 psig 

Przepływ próbki 0.1-1 l/min. 

Certyfikaty CSA Class 1 Div.2 
Groups A/B/C/D T4 
ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc IECEx 
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