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Spełniają wymogi Dyrektywy Ciśnieniowej PED
97/23/WE zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
normy
zharmonizowanej
PN-EN
13445-3.
Na
zamówienie wykonywane zgodnie z Dyrektywą
Ciśnieniową TPED 2010/35/UE.
Próbniki zaprojektowane i wykonane w konstrukcji
umożliwiającej łatwe i dokładne czyszczenie przed
pobraniem prób. Wykonane z wysoko gatunkowej stali
chromowo-niklowej (1.4571 TP316T) o podwyższonej
zawartości
tytanu,
który
wykazuje
niskie
powinowactwo do siarki.
Próbniki w procesie produkcyjnym dodatkowo
poddawane są procesowi elektro polerowania co
powoduje zamknięcie mikro porów w materiale oraz
usunięcie wtrąceń na jego wewnętrznej powierzchni
zmniejszając tym samym możliwość odkładania się
niepożądanych związków na powierzchni cylindra.
Próbniki zaprojektowane w konstrukcji umożliwiającej
jak najdokładniejsze oczyszczanie części wewnętrznej
cylindra dla jak największej reprezentatywności
pobieranych prób, co ma szczególne znaczenie dla
analiz zawartości siarki oraz działania korodującego na
miedź. Proponowaną metodą czyszczenia cylindra, ze
względu na skuteczność, jest metoda ultradźwiękowa
dająca dużo wyższą czystość próbnika, w odniesieniu
do tradycyjnych metod czyszczenia stosowanych dla
próbników nierozbieralnych.
Zewnętrzna powierzchnia próbnika jest kuleczkowana
oraz elektro polerowana co nadaje specyficzną
strukturę odporną na zarysowania i wysoce estetyczną.
Powierzchnia wewnętrzna cylindra jest trawiona,
elektropolerowana i pasywowana. Próbniki umożliwiają
pobór wysoce reprezentatywnych prób zgodnie
z normą PN-EN ISO 4257.

Meet the requirements of the Pressure
Directive PED 97/23/EC designed in accordance with
the requirementsof the harmonized standard EN
13445-3. On request made in accordance with the
Pressure Directive 2010/35/EU TPED.
Samplers designed and made as the construction
to that allows easy and thorough cleaning prior
to collection of samples. Made from high quality
chrome nickel steel (1.4571 TP316T) with high content
of titanium, which has a low affinity for sulfur.
Samplers in the production process are further subject
to electropolishing process which closes the micro
pores in the material and removes the inclusions from
the surface. This reduces the possibility of deposition
of unwanted compounds on the inner surface of the
cylinder. Designed and constructed samplers to allow
the most accurate cleaning of the inner cylinder
to a achieve greatest representativness of the samples
collected, which is of particular importance for the
analysis of sulfur and copper strip corrosion. The
proposed metod of cleaning the cylinder, due to the
efficiency, the method gives much higher ultrasound
sampler purity, with respect to traditional methods
used for cleaning the non demountable samplers.
The outer surface of the sampler is a glass blasted
and electro-polished which gives the specific structure
of the scratch-resistant and highly aesthetic. The inner
surface of the cylinder is etched, electropolished and
passivated. Samplers allow you to draw a highly
representative tests in accordance with EN ISO 4257.

Próbniki rozbierane są obustronnie (skręcane
i rozkręcane bez konieczności stosowania dodatkowych
narzędzi).
Wyposażone
w
rurkę
przelewową
zintegrowaną z górną kopułą próbnika oraz zawory
firmy Swagelok/Dk-lok/inne (proste, kątowe wg
zamówienia odbiorcy). W komplecie również statywy.
Istnieje możliwość doposażenia próbnika w zaślepki na
zawory, szybko złącza lub inne wg. zlecenia
zamawiającego.

Samplers are demountable on both sides (bolted and
revs up without the need for additional tools).
Equipped with integrated overflow pipe from the top
of the sampler and Swagelok/Dk-lok/others valves
(straight, angled ordered by customers). Complete
with the stands. Sampler can be fitted with additional
parts as per customer`s order.

TYPE
D500GS

Pojemność
Capacity
Wysokość
próbnika
Sampler
height

Wysokość
całkowita
Total height
with stands

TYPE
D1000GS

0,5
[ltr]
296
[mm]
540
[mm]

Wymiary podstawy
statywu
Stand base dimension
Ciśnienie pracy max.
Max. working
pressure

Pojemność
Capacity
Wysokość
próbnika
Sampler
height

Wysokość
całkowita
Total height
with stands

1
[ltr]
376
[mm]
630
[mm]

180 x 180 [mm]
49 [bar]

