
Monitorowanie powietrza  
z zastosowaniem  
kanistrów typu Summa

Czas pracy laboratorium  
24/7

Dedykowana
flota logistyczna

5-dniowy czas analiz 
(na życzenie Klienta 3 dni)

Profesjonalna obsługa 
Klienta

Dynamiczne i innowacyjne  
laboratorium



Analizy powietrza w kanistrach  
typu Summa – i2Analytical  
rozszerza zakres badań

Podstawowe informacje:
Zapewniamy akredytowany przez UKAS pakiet 
oznaczenia 65 związków  wymienionych w EPA 
Method TO-15 oraz dodatkowo: 

• Zakresów ali/aro węglowodorów 
ropopochodnych C5-C6, C6-C8, C8-C10, C5-
C12, C6-C12

• Oznaczenie pakietu 26 gazów w zakresie 
węglowodorów C1-C6 

• Oznaczenie gazów w zakresie CH4, H2, O2, 
N2, CO2 oraz CO (tzw. bulk gas)

Zalety względem worków 
Tedlara 

• kanistry są zaopatrzone w reduktory 

umożliwiające pobór powietrza w 

zdefiniowanym czasie

• istnieje możliwość szybkiego poboru próbki 

bez reduktora (tzw. grab sampling)

• łatwość w użyciu

• wydłużona stabilność próbki w kanistrze

• pobór nie wymaga dodatkowego 

wyposażenia, przed poborem w kanistrach 

panuje próżnia

Skontaktuj się z nami: tel. +48 32 342 60 11 e: contact@i2analytical.com
ul. Pionierów 39 41-711 Ruda Śląska Polska



Analiza powietrza z granicą 
wykrywalności <0.5 ppbv

Wdrożyliśmy kanistry typu Summa by 
zapewnić analizę pakietu 65 związków 
wymienionych w dokumencie EPA 
Method TO-15, węglowodorów 
ropopochodnych w zakresach C5-C6, 
C6-C8, C8-C10, C5-C12, C6-C12 oraz 
pakietu 26 gazów w zakresie C1-C6 w 
tym CH4, H2, O2, N2, CO2 oraz CO 
(tzw. bulk gas)

Dlaczego warto wybrać kanistry 
typu Summa?

• umożliwiają wykonanie kilku nastrzyków (analiz) z 

jednej próbki (w tym rozcieńczenia) dzięki dużej 

objętości powietrza pobranego do kanistra, 

• próbka jest stabilna do 21dni (stabilność octanu 

winylu w kanistrze to 18 dni)

• brak dylematów związanych z doborem rodzaju 

rurek sorpcyjnych lub złoża 

• pobór możliwy w kilka sekund lub poprzez 8 godzin. 

• umożliwiają analizę próbki o nieznanym składzie

Skontaktuj się z nami: tel. +48 32 342 60 11 e: contact@i2analytical.com
ul. Pionierów 39 41-711 Ruda Śląska Polska



Przewodnik poboru  
próbki do kanistra

Wypełnij formularz 
podając:

• wszystkie informacje kontaktowe  

 oraz te dotyczące projektu

• nr referencyjny kanistra i reduktora

• nr oferty i2

• wymagania dot. analizy

• wszystkie temperatury i ciśnienia

• jeżeli są dostępne odczyty PID

Ważne uwagi:
1. Prosimy nie pisać po korpusie kanistra

2. Nie pozwól by woda przedostała się do kanistra

3. Sprawdź i zapisz próżnię przed pobraniem próbki 

(powinna wynosić między-30 inHg -25 inHg) 

4. Nie dokręcaj zbyt mocno reduktora ani mosiężnej 

nakrętki

5. Nie dokręcaj zaworu kanistra zbyt mocno - tylko 

ręcznie

6. Upewnij się, że zostało zarejestrowane ciśnienie 

końcowe 

1. Usuń mosiężną nakrętkę

2. Przymocuj ręcznie reduktor (reduktor 
powinien swobodnie wkręcać się w gwint)

3. Dokręć kluczem (zbyt luźne połączenie 
spowoduje wyciek, zbyt ciasne uszkodzi 
armaturę i kanister)

4. Usuń czerwoną zatyczkę z reduktora

5. Otwórz zawór w kanistrze

6. Pobieraj powietrze przez 8 godzin 
(jednogodzinne reduktory są również 
dostępne)

7. Zamknij zawór w kanistrze

8. Odłącz reduktor

9. Przykręć mosiężną nakrętkę na 
wierzchołek kanistra

Mosiężna nasadka
Mocowanie 
do kanistra 

ZawórManometr

Przykładowy zawór / 
ogranicznik przepływu

wlot 
powietrza 

Korpus 
kanistra

Skontaktuj się z nami: tel. +48 32 342 60 11 e: contact@i2analytical.com
ul. Pionierów 39 41-711 Ruda Śląska Polska



Porównanie kanistrów do worków Tedlara:

Pakiet Bulk Gas zawiera 26 związków: 

Pakiet TO-15 zawiera 65 związków:

Kliknij w poniższy link, by uzyskać informacje o akredytacji:

Skontaktuj się z nami: tel. +48 32 342 60 11 e: contact@i2analytical.com
ul. Pionierów 39 41-711 Ruda Śląska Polska

https://www.i2analytical.com/services/air-vapour-particulate/summa-canisters/
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Skontaktuj się z nami: tel. +48 32 342 60 11 e: contact@i2analytical.com

ul. Pionierów 39 41-711 Ruda Śląska Polska

www.i2analytical.com

Usługi i2

Zasięg Globalny i2

• 5-dniowy czas analiz  
(na życzenia klienta 3 dni)

• Dostarczanie innowacyjnych  
kanistrów robionych na zamówienie

• Odbiór próbek przez kurierów TNT, DHL

• Profesjonalna obsługa Klienta

• Stałe podnoszenie jakości usług i sprzętu

• Ulepszanie laboratorium o nowe technologie

• Zrównoważony rozwój – redukcja dwutlenku 
węgla, odnawialna energia

• Międzynarodowy zasięg
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