
Detectie van 
benzeen en PAK’s

Benzeen specifieke detectie
Ion Science heeft als eerste ter wereld een benzeen specifieke 
real time gasmonitor ontwikkeld: de Titan. Dit toestel neemt 
elke minuut een gasmonster en conditioneert deze binnen 60 
seconden om een zuivere meetwaarde van benzeen tussen 0,1 
en 20 ppm (lagere resolutie mogelijk via het 4-20 mA signaal) 
te produceren. De continue metingen maken het mogelijk 
om trends te monitoren, waarbij de meetdata kan worden 
gecommuniceerd via 4-20 mA of RS485. De data wordt tevens 
intern opgeslagen gedurende minimaal 2 jaar. Indien een 
draagbare benzeen specifieke detector is gewenst biedt de Tiger 
Select een goede oplossing.

Advies, onderhoud en kalibratie
EURO-INDEX is fabrikant, importeur, distributeur en 
geautoriseerd service centrum van talrijke A-merken 
meetinstrumenten. Neem contact op voor deskundig advies over 
aanschaf, huur, onderhoud en kalibratie van meetapparatuur.

Benzeen is een bijzonder giftige en kankerverwekkende aromatische
koolwaterstofverbinding die wordt gebruikt in uiteenlopende 
industriële processen, onder andere als oplosmiddel en week- 
maker. De wettelijke grenswaarde van benzeen is in 2017 
aangescherpt naar 0,2 ppm (0,7 mg/m3).

Benzeen is een VOC (vluchtig organisch component) en 
daarmee o.a. te detecteren met een PID-sensor (Photo Ionisation 
Detector). Deze sensoren reageren op een breed spectrum aan 
(an)organische componenten en kunnen worden toegepast 
in zowel persoonlijke (draagbare) gasmonitoren als stationaire 
gasmonitoren.

Draagbare gasmonitor
EURO-INDEX biedt een uitstekende draagbare gasmonitor voor 
benzeen in de vorm van de Ion Science Cub. Dit toestel is de 
kleinste PID-meter in zijn soort, heeft een datalogger en biedt 
een meetbereik van 0,01 tot 5.000 ppm. De speciale TAC-versie 
(Totale Aromatische Componenten) heeft een unieke 10,0 eV 
sensor en maakt de Cub TAC selectief voor PAK’s, waaronder 
benzeen. Vocht heeft nauwelijks invloed op de correcte werking 
van het toestel door toepassing van de gepatenteerde Fence 
Electrode Technology. De behuizing biedt beschermingsklasse 
IP65 en is daarmee geschikt voor gebruik in hevige regen.

Stationaire detectie
De Ion Science Falco (TAC) is een vaste diffuse of gepompte
gasmonitor met PID-sensor. Afhankelijk van het gekozen meet- 
bereik biedt dit model een resolutie vanaf 0,001 ppm (1 ppb). 
Door toepassing van geavanceerde Typhoon technologie is dit 
instrument zelfs bestand tegen condenserende luchtvochtigheid, 
waarmee het in extreme weersomstandigheden kan worden 
toegepast. Het toestel heeft een 4-20 mA en RS485 (Modbus®) 
uitgang en twee programmeer- en schakelbare potentiaal 
vrije relaiscontacten. Meetwaarden en alarmstatus worden 
weergegeven met een zeer helder OLED scherm, wat zelfs in 
direct zonlicht goed zichtbaar is.
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