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Gazy czyste w butlach z technologią BIP®
Unikatowa technologia butli BIP® pozwala doczyszczać gazy wysokiej czystości

Firma Air Products jako jedyna oferuje technologię
BIP® – unikatową metodę doczyszczania gazów, polegającą na połączeniu w butli specjalnie
zaprojektowanego zaworu oraz układu filtrującego. Zanim gaz opuści butlę system oczyszcza go pod
wysokim ciśnieniem, aby osiągnął jak najniższy poziom zanieczyszczeń krytycznych. Dzięki temu
gazy w technologii BIP® zawierają mniej niż 10 ppb tlenu i mniej niż 20 ppb wody. Jednokierunkowy
zawór, opatentowany przez Air Products, umożliwia ochronę filtra przed zanieczyszczeniami
pochodzącymi zarówno z zewnątrz jak i z linii technologicznej użytkownika. Ponadto zawór
utrzymuje odpowiedni poziom ciśnienia w butli, gdyż zamyka się, gdy ciśnienie spada do około 50
psig (3 bar). Jego specjalna konstrukcja uniemożliwia przechodzenie gazu przez układ filtrujący
podczas napełniania butli.
Wysokiej jakości gazy ultra czyste Experis® w technologii BIP® odpowiedzią na potrzeby
laboratoriów analitycznych
Firma Air Products oferuje w technologii BIP®:
●
●

azot, hel i wodór w butlach o pojemności wodnej 50 litrów,
argon w butlach o pojemności 50 litrów i w wiązkach butli.

Gazy ultra czyste, np. czysty wodór w butli z technologią BIP®, umożliwiają otrzymywanie wysoce
dokładnych wyników pomiarów laboratoryjnych przy skróceniu czasu analizy do 35%.
Dokładna specyfikacja gazów czystych znajduje się w załączonym folderze.
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