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Grupa Filtracji Parker Hannifin oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie filtracji i separacji
cieczy i gazów, filtracji analitycznej, wytwarzania gazów analitycznych oraz sterowań procesami
technologicznymi. Nasze urządzenia są rekomendowane i używane przez praktycznie wszystkich
większych producentów instrumentów analitycznych.

GENERATORY GAZÓW ANALITYCZNYCH
• Wodór (6.0 i 7.0) do 500 ml/min
• Azot (od 99% do 99.9999%) do 410 l/min
• Powietrze zerowe (< 0.05 ppm HC), do 30 l/min
• Powietrze dla FTIR, do 102 l/min
• Powietrze dla TOC, 1.25 l/min
• Powietrze dla NMR, 340 l/min
• Powietrze instrumentalne (punkt rosy -40° C), do 1203 l/min
• NitroFlow Lab (generator azotu dla LC/MS z wbudowaną sprężarką)
• Stacja gazowa dla FID (wodór + powietrze zerowe w jednym generatorze)
SYSTEMY FILTRACYJNE
• Filtry kapsułkowe
• Filtry membranowe do gazów i cieczy
• Filtry analityczne
• Filtry procesowe
• Obudowy filtracyjne (stal nierdzewna 304 i 316)
INSTRUMENTATION
• Super precyzyjne zawory regulacyjne
• Kontrolery i stabilizatory przepływu
• Reduktory z kontrolowaną zmianą stanu skupienia
• Złącza, przewody
• Wykonanie stal 316L, teflon, tytan i inne
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