
Ultra-altapureza
geradores de nitrogênio
pureza nitrogênio: 95% à

99.999%



design

Nossa equipe experiente de

engenheiros de design está sempre

à procura de tecnologias e produtos

novos e únicos que lhe

proporcionem o mais alto nível de

desempenho e o menor custo

operacional geral.

pesquisa & desenvolvimento

Nossa equipe de R & D se esforça para

fornecer soluções que vão além do

desenvolvimento de um produto

existente. Eles estão continuamente

pesquisando novas tecnologias que

podem oferecer vantagens únicas em

relação às ofertas competitivas.

produção

A geração nano GEN2 de geradores de

nitrogênio confiável e economizadora de

energiaéfabricadaem nossoestadocom

tos mais altos padrões de qualidade de

construção para garantir a confiabilidade

do equipamento e altos níveis de

desempenho.

Ultra-alta pureza
geradores de nitrogênio
Pureza nitrogênio: 95% à 99.999%

Tecnologia de ponta e centenas de anos de experiência ... soluções de nano-purificação, seu fabricante de classe mundial de 

soluções de ar comprimido e gás de última geração para a indústria.

Nosso compromisso na nano é trabalhar junto com nossos clientes e oferecer soluções únicas com produtos da mais alta 

qualidade para resolver seus desafios específicos.

Uma riqueza de experiência e produtos de ponta são apenas uma parte da equação. nano reconhece que o serviço ao cliente 

de classe mundial é o componente mais importante para qualquer negócio bem-sucedido.

Experiência. Cliente. Serviço ... nano

seco e puro

O nitrogênio é usado em muitas aplicações comerciais e industriais

para melhorar a qualidade de um produto ou processo ou como

medida de segurança para evitar a combustão. A entrega e o

armazenamento de nitrogênio líquido ou engarrafado podem ser

caros, pouco confiáveis e uma preocupação de segurança. Os

geradores de nitrogênio permitem aos usuários produzir nitrogênio

em casa de forma simples e barata, usando um sistema de ar

comprimido existente.

Nano reconhece a importância de ter um fornecimento seguro,

confiável e econômico de nitrogênio de alta pureza.

Desenvolvemos o gerador de nitrogênio GEN2 para atender a

crescente demanda por soluções embaladas completas de alta

qualidade que economizam energia e tempo, cumprindo as

necessidades de sua aplicação pretendida.



benefícios

desempenho garantido

• desempenho confiável com base em décadas de experiência 

com tecnologia de adsorção de pressão

• 100% de função e desempenho testados em nossa fábrica

• 2 anos de garantia

rápido retorno de investimento

• A economia significativa de custos sobre o estoque de cilindros

ou líquidos fornece um retorno típico do investimento de

menosde 24 meses

fácil instalação

• o design compacto permite a instalação em espaços 

muito pequenos para geradores de torre gêmea

seguro & confiável 

• elimina os riscos de segurança de transporte e 

armazenamento de cilindros de gás pressurizado ou 

nitrogênio líquido

amigo do meio ambiente

• o menor consumo de ar e controles refinados 

proporcionam maior eficiência energética

• reduz a pegada de carbono eliminando a entrega de gás 

para sua instalação

fácio manutenção

• O PLC avançado com os controles da tela sensível ao toque da 

IHM simplifica a operação e requer treinamento mínimo

• válvulas de pistão inovadoras reduzem significativamente os 

horários de manutenção e minimizam o tempo de inatividade

para qualquer aplicação

• pressão de operação de projeto máximo de 232 psig

• disponível em uma ampla gama de taxas de fluxo e purezas de 

95% - 99,999%

• pode lidar com qualquer fonte de alimentação de 120 a 240 VAC 

em 50 ou 60 Hz, 24 VCC opcional

qualidade de desing

• conroladorde fluxo de massa -garante pressão e fluxo corretos

• analisador integral de oxigênio -mede continuamente a pureza do 

gás

• válvula de garantia de pureza -desliga automaticamente fora do gás 

de especificação

• monitoramento remoto -permite a conexão com gerenciamento 

remoto proprietário e sistemas de controle de gerador

O nitrogênio é um gás inerte e seco que é usado em muitas aplicações

comerciais e industriais para melhorar a qualidade ou onde o oxigênio pode

ser prejudicial ao produto ou aos processos.

Com os métodos tradicionais de fornecimento de gás, como o nitrogênio

líquido ou engarrafado, os usuários são responsáveis por custos ocultos,

como aluguel, recarga e entrega, taxas de processamento de pedidos, bem

como uma taxa de cobrança ambiental.

Os geradores de nitrogênio usam ar comprimido regular para fornecer um

fornecimento contínuo de nitrogênio de alta pureza - oferecendo uma

alternativa econômica e confiável ao uso de cilindros ou nitrogênio líquido

em uma ampla gama de aplicações.

Quando você muda para um gerador de gás nano GEN2, você pode

esperar o retorno normalmente entre 6 a 24 meses. Esta função exclusiva

de design e economia de energia oferece uma série de vantagens

significativas em relação às opções de gás fornecidas, bem como aos

geradores tradicionais.

O sistema compacto pode ser instalado facilmente e com um custo e

interrupção mínimos e requer apenas um sistema de ar comprimido pré-

tratado para iniciar a produção. Um gerador no local permite que os

usuários atinjam sua demanda de nitrogênio em suas instalações, sob seu

controle total. Como resultado, as empresas podem gerar tanto ou tão

pouco de nitrogênio como necessário em uma fração do custo de ter o gás

entregue por um fornecedor externo.

Geradoresde nitrogênio GEN2 comida

plásticos

laser

quimíco



Performance do sistema

OgeradordenitrogênionanoGEN2tecnologicamenteavançadooperanoprincípiodaadsorçãode

pressão (PSA) para produzir uma corrente ininterrupta contínua de gás nitrogênio a partir de ar

comprimidolimpoeseco.

Os pares de colunas de alumínio extrudado de dupla câmara são preenchidos com peneira de

carbonomole(CMS).Juntadoatravésdeumcoletorsuperiore inferior,ascolunaspreenchidascom

altadensidadeproduzemumsistemadecamadupla.

Oarcomprimidoentraatravésdocoletordeentrada (A)atéo fundodo leito "on-line"e fluiatravésdo

CMSparasepararoarcomprimido.Oar limpoesecoentãofluiatravésdoestágioCMS(C),ondeo

oxigênio e outros gases vestígios são preferencialmente adsorvidos, permitindo que o nitrogênio

passe.Onitrogêniopassaentãoatravés dacamadadecamadesuporte (D)edocolectordesaída

(E)paraorecipiente tampãoeumfiltroderecipiente tampãonanoF1antesdereentrarogeradorde

nitrogênioGEN2paramonitoramentodepureza.

Após um tempo predefinido, o sistema de controle muda automaticamente as camas. Uma cama

estásempregerandonitrogênioenquantoaoutraestásendoregenerada.

Durante a regeneração, o oxigênio que foi coletado no estágio CMS e a umidade que foi coletada

no estágio de secagem integrado opcional estão esgotados para a atmosfera. Uma pequena

porção do gás nitrogênio de saída é expandida para dentro do leito para acelerar o processo de

regeneração.

Válvulas de alto desempenho confiáveis

A entrada, a saída e o escape são gerenciados através de válvulas de pistão nano

integradas, que são projetadas para confiabilidade, longa vida útil e facilidade de

manutenção. O gerador também incorpora válvulas de equalização ajustáveis que

suavizam a troca da coluna, melhoram as relações de ar / N2 e prolongam a vida útil

do CMS. Este sistema de válvulas altamente durável é suportado por uma

abrangente garantia de dois anos.



geradores de nitrogênio nano GEN2 

Os geradores tradicionais de nitrogênio muitas vezes exigem a instalação e

operação de um secador de dessecante externo. Os inovadores geradores

de nitrogênio nano GEN2plus apresentam um cartucho de secador

integrado que elimina a necessidade de um secador de pré-tratamento de

qualquer tipo. O sistema de secagem integrado reduz a perda de purga em

aproximadamente 20% e reduz a queda de pressão em 10 psi ou mais, o

que proporciona economias de energia significativas em relação ao sistema

gerador tradicional.

modoeco controle de economia de energia

Este recurso de controle exclusivo utiliza um monitor de pressão de saída para

reduzir o consumo de energia durante períodos de baixa demanda para garantir

um fornecimento contínuo de nitrogênio ininterrupto, minimizando o consumo de

energia.

multi-bank design

O design único multi-banco (GEN2-1110 a GEN2-12130)permiteque os geradores

adicionais sejam adicionados no futuro à medida que a demanda aumenta. Seu

geradordenitrogênioGEN2podecrescercomsuaempresa.

operação controlada por PLC

Cada gerador de nitrogênio GEN2 é operado por um sistema de controle PLC

confiável com saídas digitais e analógicas para monitoramento remoto e

recursos de alarme. O GEN2 inclui uma interface gráfica de tela sensível ao

toque fácil de operar, que oferece recursos valiosos, incluindo indicadores de

"energia elétrica", "horas executadas", "pureza de oxigênio", "pressão", "coluna

online" e "serviço exigido". Além disso, quatro medidores de pressão fornecem

ao operador indicação contínua da coluna A, coluna B, entrada de ar e pressões

de saída de nitrogênio.

Máxima proteção contra corrosão

As colunas de alumínio de alta resistência são primeiro ligadas e depois

revestidasa pópara fornecerproteçãomáxima paraambientescorrosivos.

analizadordeoxigênio

Um analisador de oxigênio incorporado monitora continuamente a

concentração de oxigênio na corrente de nitrogênio. Nosso NOVO

analisador de controle remoto utiliza tecnologia de sensor de zirconia para

fornecer uma medida mais confiável, um tempo de resposta mais rápido e

uma vida útil mais longa do que os analisadores tradicionais. Incorporado

nos controles do PLC, nosso analisador de oxigênio garante níveis de

pureza a jusante consistentemente alcançados e mantidos.

A inlet manifold

B integrated dryer (optional)

C Carbon Molecular Sieve (CMS)

D integrated bed support layer

E outlet manifold
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instalação

typical PSAinstallation

1 compressor

2 wet air receiver

3 water separator

4 pre filters

5
dryer with integrateddust  
filter

6 buffer vessel

7 pressure relief valves

8 buffer vessel filter

9 nitrogen generator

10 nitrogen outlet

1 compressor

2 wet air receiver

3 water separator

4 pre filters

5 buffer vessel

6 pressure relief valves

7 buffer vessel filter

8
nitrogen generator with  
integrated dryer

9 nitrogen outlet

1 compressor

2 wet ar reciver

3 Water separator

4 pre filters

5 dryer

6 dust filter

7 buffer vessel

8 pressure relief valves

9 buffer vessel filter

10 nitrogen generator

11 nitrogen outlet

nano GEN2installation

nano GEN2plus installation
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application

average flow rate 7,840 scfh

yearly hours of operation 5,840 hours/year

annual gas requirements 457,856 100ft3/year

N2 current cost (delivered gas)

price per ccf $0.52 per 100ft3

tank rental included per year

delivery and handling fees included per year

total delivered N2 cost per ccf $0.52 per ccf

total delivered N2 annual cost $238,085.12 per year
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N2 system investment

air compressor n/a

pre-treatment dryer n/a

wet air tank n/a

N2 generator $104,695.06

optional equipment $40,000.00 installation

total capital investment $144,695.06

available depreciation time-

frame
7 years

avg annual investment that can  

be deducted
$19,389.14 per year

compressor requirements

air required to the N2inlet 402 scfm

cost of compression $31,239.02 per year

estimated maintenance $2,000.00 per year

energy cost $/kWh $0.07 $/kWh

annual operating investment $33,239.09 per year

total N2 generation cost per ccf $0.07 per ccf

annual cost of N2generation $33,239.09 per year
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ROI investmentsummary

cost per ccf

delivered gas $0.52 per ccf

generated on-site $0.07 per ccf

operational costs per year

delivered gas $238,085.12 per year

generated on-site $33,239.09 per year

savings by self generating N2

generated on-site vs.delivered $0.45 per 100 ft3

generated on-site vs.delivered $204,846.03 per year

7 year total savings $1,433,922.21

ROI 8 months

GEN2 in action - return oninvestment

“Nós estamos
impressionados com a
performance operacional
das unidades do GEN2
que nós estanos vendo
de colocar novos
módulos para o
próximo.”

Um grande empacotador de amendoim e

lanche no sudeste dos EUA precisava

reduzir seus custos de nitrogênio. Eles se

voltaram para soluções de nano-

purificadores e seu nano distribuidor local

autorizado para assistência. nano trabalhou

ao lado de seu distribuidor com o cliente

final para projetar um sistema de geração

de PSA N2 que reduziu custos de nitrogênio

$ 0.52 / 100 ft3 para menos de $ 0.10 / 100

ft3. As unidades duplas GEN2-12130

produzem uma impressionante 7,840 cfh de

gás nitrogênio. O design modular e

expansível do nano GEN2 permite que o

cliente simplesmente adicione unidades

modulares à medida que sua produção

aumenta. A função de ecomode de

eficiência energética integrada elimina o

custo do ar comprimido caro durante

períodos de baixa ou nenhuma produção.

dual nano GEN2-12130 inservice
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GEN2 sizing &specifications

(1)at 100 psig inlet pressure and 68 - 77oF (20 - 25oC) inlet temperature. For outlet flow at all other conditions refer to the  

correction factors above or contact support@n-psi.com

(2) including oil vapor

(3) outlet gas dew point is < -76oF (-60oC) in high purity applications

(4) to be used as a rough guide only. All applications should be confirmed by n-psi. Contact us for sizing assistance

GEN2 1110 to GEN2 12130

specifications
design operating pressure range 87 - 232 psig (6 - 16barg)

design operating temperature range 50 - 104oF (10 - 40oC)

maximum inlet particulate 0.1 micron

maximum inlet dew point 80oF (27oC) PDP

maximum inlet oil content 0.01 ppm (2)

maximum outlet dew point -40oF (-40oC) PDP (3)

supply voltage 120 - 240 VAC (50 or 60Hz) or24VDC

pressure correction factors (4)

operating pressure psig(barg) 90(6) 100(7) 115(8) 130(9) 145(10)

correction factor 0.90 1.00 1.10 1.20 1.25

temperature correction factors(4)

inlet temperature oF(oC) 50 - 75 (10 -24) 85 (30) 95 (35) 105 (41)

correction factor at 10 ppmO2 1.00 0.90 0.81 0.66

correction factor at 50 - 500 ppmO2 1.00 0.98 0.86 0.75

correction factor at 0.1 to 5.0% O2 1.00 0.98 0.95 0.90

B C

YEAR

WARRANTY

rated
outle
t
flow

(1)

nitrogen purity at the outlet (maximum oxygencontent)* dimensions  
mm

approx
.  
weight

generator
model 99.999%

(10ppm)

99.995%
(50ppm)

99.99%
(100ppm)

99.975%
(250ppm)

99.95%
(500ppm)

99.9%
(0.10%)

99.5%
(0.50%)

99%
(1%)

98%
(2%)

97%
(3%)

96%
(4%)

95%
(5%)

A B C kg

GEN21110 scfh 49 71 81 95 109 127 184 205 258 293 335 364 1214,1 385,3 584,2 170,1

GEN22110 scfh 99 141 162 191 219 254 367 410 516 586 671 727 1214,1 385,3 751,8 198,2

GEN23110 scfh 148 212 244 286 328 381 551 614 773 879 1006 1091 1214,1 385,3 919,5 254,0

GEN22130 scfh 180 254 297 353 403 466 667 742 932 1070 1218 1324 1811,0 385,3 751,8 267,2

GEN23130 scfh 270 381 445 529 604 699 1001 1112 1398 1605 1828 1986 1811,0 385,3 919,5 353,8

GEN24130 scfh 360 509 593 706 805 932 1335 1483 1865 2140 2437 2649 1811,0 385,3 1087,1 440,9

GEN26130 scfh 540 763 890 1058 1208 1398 2002 2225 2797 3210 3655 3973 1811,0 385,3 1419,9 615,1

GEN28130 scfh 720 1017 1187 1411 1610 1865 2670 2966 3729 4280 4873 5297 1811,0 385,3 1760,2 788,8

GEN210130 scfh 828 1170 1365 1623 1852 2144 3070 3411 4289 4922 5604 6092 1811,0 385,3 2095,5 963,0

GEN212130 scfh 962 1358 1584 1884 2150 2489 3564 3960 4979 5714 6506 7072 1811,0 385,3 2428,3 1137,2

*sem sistema de secadores integrados
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