
Experis®-gassen 
H2 BIP®-technologie – de nieuwe norm voor zuiverheid

î Experis®-gassen
Of u ze nu gebruikt voor chemische analyse of voor procesbeheer: met onze 
Experis®-gassen heeft u de beste oplossing in handen. De Experis®- reeks 
omvat stabiele en uiterst nauwkeurige kalibratiemengsels, ultrazuivere 
gassen en specifieke apparatuur. Experis®-gassen staan garant voor 
nauwkeurigheid, zuiverheid, stabiliteit en gemoedsrust.

î H2 BIP®-cilinders
Onze unieke gepatenteerde BIP®-technologie is nu ook in combinatie met 
waterstof verkrijgbaar. Er zijn nu H2 BIP®-cilinders beschikbaar met een 
extreem laag onzuiverheidsgehalte.

î H2 BIP®-cilinders leveren het perfecte gas voor 
gaschromatografie
H2 BIP®-gas is speciaal ontwikkeld voor analytische toepassingen. Door 
het extreem lage water- en zuurstofgehalte leveren H2 BIP®-cilinders het 
perfecte draaggas, voor een langere levensduur van chromatografische 
kolommen, minder basislijnruis en scherpere detectielimieten. Bovendien 
vormt het H2 BIP®-gas dankzij de uiterst lage concentratie koolwaterstoffen 
de perfecte FID-brandstof. De basislijnruis is miniem, en de detectielimieten 
kunnen niet scherper.

î BIP®-technologie
Voordat het gas onze unieke BIP®-cilinders verlaat, wordt het middels een 
gepatenteerde methode ontdaan van kritieke onzuiverheden. Zo wordt 
een ultrazuiver gas verkregen – uitermate geschikt voor zelfs de meest 
veeleisende toepassingen. Een H2 BIP®-cilinder bevat minder dan 20 ppb 
water, minder dan 100 ppb zuurstof en minder dan 10 ppb koolwaterstoffen. 
Daarmee is het H2 BIP®-gas vele malen zuiverder dan de gangbare kwaliteit 
waterstof.

Ontwerp van BIP®-afsluiter en 
zuiveringssysteem
Onze gepatenteerde BIP®-technologie 
omvat niet alleen een restdrukafsluiter 
maar ook een terugslagklep. Er kunnen 
dus onmogelijk verontreinigingen van 
buiten de cilinder binnendringen. Het 
resultaat? Gas van perfecte kwaliteit , 
iedere keer opnieuw. De gemoedsrust 
die u met onze gassen verwerft, laat 
u toe om u te concentreren op het 
eigenlijke werk.
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Type H2O O2 THC CO + CO2 N2 Certificering
H2 BIP®-cilinder 20 ppb 100 ppb 10 ppb 0,5 ppm 2 ppm Batch
H2 BIP®-Plus cilinder 20 ppb 100 ppb 10 ppb 50 ppb 200 ppb Individueel

THC = Totaal koolwaterstoffen, gemeten als methaan

î Zuiverheid
î Nauwkeurigheid
î Stabiliteit
î Gemoedsrust

•	 Minder	weglekken	bij	kolomchromatografie
•	 Langere	levensduur	van	chromatografische	kolommen
•	 Minder	basislijnruis
•	 Scherpere	detectielimieten	-	Iedere	keer	perfecte	

resultaten bij chromatografie
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î H2 detectie
Het is duidelijk dat H2 een perfect carrier 
gas is voor gaschromatografie, maar 
het kan soms ook een gevaar opleveren 
bij eventuele lekkage. Ondanks de vele 
voordelen van H2 blijft er toch een kans 
bestaan dat er middels lekkage een 
explosie gevaar ontstaat in de GC oven.

Om dit gevaar te elimineren heeft JSB 
de mogelijkheid een waterstofsensor in 
te bouwen in uw GC. Deze sensor kan 

compleet worden geintegreerd in een 
Agilent gaschromatograaf. Door constant 
de gas concentratie te detecteren in de 
GC oven kan het systeem bij een te hoge 
concentratie direct switchen naar een 
inert gas.

Daardoor wordt ieder risico ge-elimineerd. 
Voor alle andere GC’s is er ook een externe 
versie beschikbaar met sensor control 
board en carrier gas switch. JSB bied ook 
een calibratie service aan van de sensor, 
die op jaarlijkse basis uitgevoerd wordt 
door getrainde service technici. U ontvangt 
hierbij een calibratie rapport wat binnen 
uw kwaliteitssysteem opgenomen kan 
worden.

Minder basislijnruis en minder weglekken bij kolomchromatografie met gelijktijdige 
overschakeling van brandstof en draaggas van standaard H2 naar H2 BIP®-gas

Minder ruis + minder weglekken

Standaard H2

H2 BIP®-gas




