
 
 

Kompaktowe rozwiązanie do 

monitorowania stężenia benzenu w 

powietrzu atmosferycznym. 

 

PyxisGC BTEX to kompaktowy analizator do 

monitorowania - w czasie rzeczywistym - benzenu, 

toluenu, etylobenzenu i ksylenu w otaczającym 

powietrzu. Idealnie nadaje się do stosowania 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. PyxisGC 

BTEX jest produkowany przez Pollution Analytical 

Equipment i jest zgodny z normą EN14662-3: 2015. 

 

PyxisGC BTEX to monitor jakości powietrza, który mierzy związek BTEX w otaczającym 

powietrzu. PyxisGC BTEX może mierzyć te związki dzięki prekoncentratorowi MEMS 

(Micro Electro-Mechanical Systems), kolumnie rozdzielającej GC, opartej na prawnie 

zastrzeżonym mikromechanicznym chipie krzemowym i zminiaturyzowanym detektorze 

fotojonizacyjnym (PID), który określa ilościowo piki. 

 

PYXISGC BTEX MOŻE BYĆ TRANSPORTOWY I W ŁĄTWY SPOSÓB INSTALOWANY 

PyxisGC BTEX może być transportowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz dzięki 

swojej lekkości i kompaktowym rozmiarom. Może być zamontowany na ścianie lub 

powieszony na słupie. Rdzeń analityczny PyxisGC BTEX, produkowany przez Pollution 

Analytical Equipment, jest również dostępny do zintegrowania jako moduł OEM w różnych 

systemach analitycznych. We współpracy z naszym zespołem badawczo-rozwojowym 

jesteśmy również w stanie opracować rozwiązanie dostosowane do lepszej instalacji 

niestandardowej. 

 
 
 
 



ZASTOSOWANIA 

• Monitoring przemysłowy (kontrola emisji, bezpieczeństwo laboratoriów itp.) 

• Monitoring jakości powietrza w otoczeniu/środowisku – SMART CITY 

• Sieci monitorowania powietrza (ulice, garaże, tunele, lotniska, stacje itp.) 

• Monitoring powietrza wewnątrz pomieszczeń (biura, szpitale, szkoły, muzea itp.) 

 

KLUCZOWE CECHY URZĄDZENIA 

• Detektor PID – wysoka czułość 

• Technologia MEMS – zminiaturyzowanie 

• Butle z gazem nośnym – niskie koszty własne (użytkowania) 

• Oprogramowanie do zarządzania i kontroli w chmurze – monitoring w czasie 

rzeczywistym 

 

PyxisGC BTEX różni się od tradycyjnych środowiskowych analizatorów LZO, poniewać 
wykorzystuje tylko otaczające powietrze jako gaz nośny, unikając stosowania butli z 
gazem pod ciśnieniem. Łatwa instalacja i niższy koszt własny (użytkowania) to zalety 
PyxisGC BTEX. Lampa PID o długiej żywotności umożliwia okresy bez konserwacji do 
nawet 1 roku. 

 

 

PYXISGC BTEX Wykorzystuje oprogramowanie w chmurze aby uprościć 

zarządzanie danymi. 

 

PyxisGC BTEX jest wyposażony w oprogramowanie chmurowe (Cloud Software) do 

monitorowania i zarządzania pozyskanymi danymi: jest łatwo dostępny za pośrednictwem 

przeglądarki w telefonie, tablecie lub komputerze. Oprogramowanie PyxisGC Cloud 

automatycznie zapisuje i archiwizuje dane analityczne, umożliwia przeglądanie danych w 

czasie rzeczywistym i danych historycznych (włącznie z tworzeniem wykresów, tabel, 

wykresów i innych analiz statystycznych). PyxisGC Cloud pozwala ustawić alarmy 

zdefiniowane przez użytkownika w zależności od zebranych danych oraz wysyłać 

powiadomienia SMS-em lub e-mailem. Ponadto dostępne są powiadomienia push na 

smartfonie dzięki dedykowanej aplikacji. Dzięki PyxisGC Cloud możliwe jest zarządzanie 

urządzeniem: zdalna diagnostyka nigdy nie była tak prosta. 
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