
Inovação 
em análise de gás 

Gerador de Ar Zero UHP 

APLICAÇÃO 
• Para o fornecimento de ar para o queimador sem

hidrocarbonetos para detectores de combustão
em GC (FID, FPD ou NPD)

• Fornecimento como fonte de gás para aplicações
LC/MS

• Fornecimento de Ar Zero e para o Queimador
para analisadores de hidrocarbonetos totais
(THC)

• Calibração e gás de diluição para sensores de gás

CARACTERÍSTICAS 
• Produção contínua de ar para queimadores, livre

de hidrocarbonetos, livre de metano (teor residual
de metano <0,1 ppm)

• Pureza contínua do ar
• Modelos com vazão entre 1,0 a 20 l/min
• Para conexão direta ao ar comprimido
• Para operação autônoma

BENEFÍCIOS 
• Ar para combustão confiável e contínuo para

queimadores sem hidrocarbonetos ou
contaminantes.

• Permite limites de detecção baixos
• Redução da frequência de calibração
• Alta disponibilidade
• Instalação e operação simples
• Operação econômica (compra e troca de cilindros

de gás é omitido)
• Vigilância operacional ótima e monitoramento de

função
• Fácil manutenção e operação silenciosa

• Filtro de entrada e saída integrado (1µm e 0,01 µm)
• Catalisador de platina altamente eficaz
• Sistema de monitoramento da temperatura do ar

no interior do forno do catalisador para uma
temperatura de queima confiável e ideal

• Design especial na entrada para fluxo de ar
balanceado através do catalisador

• Indicação digital de temperatura, operação e alarme
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DADOS TÉCNICOS 

Modelo UHP-10ZA UHP-35ZA UHP-50ZA UHP-75ZA UHP-150ZA UHP-200ZA 
Descrição Gerador de Ar Zero puro e livre de hidrocarbonetos 

Operação 
Vazão de saída 1 l/min 3,5 l/min 5,0 l/min 7,5 l/min 15 l/min 20 l/min 

Pureza (TOC como metano) < 0,1 ppm (V) 

Suprimento de ar de qualidade ISO 8573.1:2001 classe 
3.2.1 

Porosidade do filtro de entrada 1 µm 

Porosidade do filtro de saída 0,01 µm 

Pressão de entrada 4 - 11 bara 

Temperatura ambiente +5....+40°C

Umidade <80% até 31°C, acima reduzido em 3,3% por °C até 40°C 

Estrutura 
Dimensões gerais (AxLxP) 325 x 342 x 400 mm 455 x 342 x 400 mm 

Peso 10,8 kg 16,1 kg 

Entrada / Saída de conexões Tubo 1/8“ (Swagelok®) Tubo 1/4“ (Swagelok®) 

Montagem Vertical sobre sua própria 
base 

Classe de proteção IP20, NEMA1, uso interno 

Aprovações/sinais CE, UL, CRN 

Eletricidade 
Alimentação 115 / 230 VAC, 50/60 Hz, ± 10 % 

Consumo de energia 250 W 450 W 1000 W 

DIMENSÕES / DIAGRAMA FUNCIONAL 

UHP-10ZA / UHP-35ZA UHP-50ZA / UHP-75ZA / UHP-150ZA / UHP-200ZA 

Dimensões em mm 

Reação do catalisador 

catalisador 

CH4 + 2 O2  =====>  CO2 + 2  H2O 


