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Firma PULSAFEEDER,
fondatã în 1936, în SUA, este
recunoscutã pe plan
mondial drept lider în
producþia ºi comercializarea
pompelor dozatoare.
PULSAFEEDER produce, de asemenea, încã
de la înfiinþare, o gamã
importantã de pompe
centrifugale sau cu roþi
dinþate pentru transferul
diferitelor lichide toxice,
iritante, corozive sau
foarte scumpe.
Seria ECLIPSE: face
parte din aceastã gamã
de pompe de transfer, în
special
chimicale,
pompele ECLIPSE fiind
pompe din materiale
plastice,
ermetice,
antrenate prin cuplaj
magnetic, cu roþi dinþate,
cu angrenare cilindricã
exterioarã.
Seria ECLIPSE: se
bucurã de un design
novator, în opinia multor
specialiºti fiind cel mai
performant sistem din
lume în acest moment.
Astfel, o pompã ECLIPSE
se compune din numai
16 piese, ceea ce pentru
o pompã cu roþi dinþate,
antrentã prin cuplaj magnetic, reprezintã un
numãr extrem de redus.
De asemenea, toate
piesele din componenþa
acestei pompe sunt
simetrice, dupã cele trei
axe xoyz, astfel, în caz
de uzurã mecanicã, nu
necesitã schimbarea
piesei respective, ci
rotirea ei cu 90 0 , 180 0
(dupã caz), astfel
obþinându-se o piesã
uzatã, care are suprafeþe
de lucru noi, prin acest
procedeu readucându-se
pompele în parametrii
funcþionali, proiectaþi
iniþial.
Seria ECLIPSE a fost
lansatã pe piaþã în
septembrie 2005, dupã
patru ani de testãri în
facilitãþile de producþie
ale PULSAFEEDER, din
SUA. De menþionat faptul
cã pompele din familia
ECLIPSE sunt 100% produse în SUA. Pentru piaþa europeanã PULSAFEEDER a conceput un sistem novator de racordare la proces, cu flanºe în sistem metric
sau, dupã caz, filet metric pentru pompele mici.
Pompele ECLIPSE pot fi, de asemenea, echipate cu motoare dupã standardul european IEC, iar la cerere, cu motoare anti-ex.
Pentru repararea pompelor ECLIPSE nu este nevoie de o pregãtire specialã, înlocuirea oricãrui component fãcându-se intuitiv.
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Pentru a veni în întâmpinarea clienþilor sãi,
PULSAFEEDER a conceput un set de piese de schimb
pentru aceste pompe, denumit KOPKIT, care are în
componenþã toate piesele de uzurã. Acest KOPKIT a
rezultat în urma a patru ani de teste draconice la care au
fost supuse pompele ECLIPSE în laboratoarele de
încercare din ROCHESTER SUA.
Deºi materialele nemetalice din care sunt
confecþionate aceste pompe, precum ºi modul de
asamblare intuitivã a acestora pot da un aspect de
machetã LEGO pompelor, pe perioada testelor pompele
ECLIPSE ºi-au dovedit eficienþa ºi fiabilitatea, iar pentru
aplicaþii de transvazare "low-flow", pompele sunt
imbatabile.
Consumul energetic faþã de pompele centrifugale
clasice, folosite pentru astfel de aplicaþii, este redus la
jumãtate.
Dacã procesul dv. solicitã ºi o presiune de refulare de
pânã la 14 bari, atunci acest lucru "low-flow, high-pressure" este, practic, imposibil de realizat cu o pompã
centrifugã. În general, în aceste aplicaþii se folosesc
pompe centrifugale mari, multietajate (pentru presiuni
diferenþiale de 10 bari), care necesitã o supapã de bypass pe refulare, pentru a putea recircula o mare
cantitate de fluid.
Pentru astfel de aplicaþii pompele Eclipse nu au
competitori pe piaþa mondialã la aceastã orã.

Eclipse fiind pompe ermetice, antrenate prin cuplaj
magnetic, din materiale plastice, pot transvaza aproape
toate tipurile de produse chimice, uzuale ºi neuzuale,
de la acizi organici ºi anorganici, solvenþi, baze, polimeri,
cerneluri ºi vopsele, catalizatori, pânã la agenþi de
curãþare, carburanþi ºi inhibitori de coroziune.
Pompele din Seria Eclipse, folosind principiul
constructiv, roþi dinþate cu angrenare cilindricã exterioarã,
pot, de asemenea, transvaza fluide foarte vâscoase: pânã
la 10.000 CPS. Debitul maxim realizat de aceste pompe
este de 4,5 m 3/h. Presiunea diferenþialã realizatã de
aceste pompe este de 10 bar, iar cea maximã de
funcþionare este de 14 bar. Temperatura maximã a
fluidului de lucru este, din pãcate, limitatã la 65 0C.
Pompele din familia ECLIPSE au autoamorsare, ca orice
pompã volumicã, debitul furnizat este constant, fãrã
pulsaþii, ºi pot funcþiona fãrã lichid (uscat) pe o perioadã
mai lungã de 30 de minute. Aceste pompe pot transvaza
ºi fluide cu vâscozitate micã ºi care caviteazã foarte uºor.
La cerere, aceste pompe pot fi echipate cu debitmetre,
convertizoare de frecvenþã ºi alte accesorii, astfel putând fi
utilizate ca pompe dozatoare în adevãratul sens al cuvântului.
Astfel, în Statele Unite aceste pompe deja au substituit
un numãr destul de mare de pompe dozatoare mari, în
staþiile de tratare a apei potabile, pompe folosite la
dozarea hipocloritului.
Alte industrii în care pompele ECLIPSE îºi gãsesc cu
prisosinþã aplicabilitatea sunt chimia ºi petrochimia,
alimentarã ºi a bãuturilor alcoolice ºi rãcoritoare,
farmaceuticã ºi cosmeticã, minierã, petrolierã ºi a
rafinãriilor, a vopselurilor ºi a cernelurilor, a celulozei ºi a
hârtiei, energeticã ºi nuclearã, siderurgie ºi metalurgie ºi
în tratarea apelor industriale ºi municipale.

Pentru detalii tehnice ºi comerciale vã rugãm sã ne contactaþi.

Rãzvan IONESCU
Mobil: 0722 430 702
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Braþe de încãrcare pe sus

Prelevatorul portabil

Siguranþa recuperãrii vaporilor

Modelul PSB

OPW poate proiecta ºi executa braþe de încãrcare conform mãrimilor ºi
configuraþiilor standard ale firmei, dar ºi braþe care sã corespundã cerinþelor
clientului. Construite din oþel carbon, oþel inox sau aluminiu, braþele pot fi
echipate cu:
# robineþi on-off actionaþi manual, electric sau pneumatic
# indicatoare de curgere
# cuple rapide - diverse tipuri în funcþie de aplicaþie
# cilindrii pneumatici sau hidraulici de miºcare sus-jos sau de rotaþie
# sisteme de încãlzire electrice sau cu agent termic pentru vehicularea substanþelor
vâscoase
# sisteme reglabile de detecþie nivel maxim (prea-plin) în varianta electricã ºi
pneumaticã
# sisteme de etanºare pe gura de încãrcare a cisternei.

Prelevatorul PSB, realizat Figura 1
de firma Manning, este
complet automat. Este un
prelevator de tip peristaltic.
Aparatul este dotat cu
microprocesor ºi conþine toate
elementele necesare pentru
prelevare, fie simplã, fie
compusã (respectiv prelevarea
dupã un anumit interval de
timp sau þinând cont de debit).
Aparatul este dotat cu un furtun
flexibil, lung de 3 metri, din
PVC, un sorb din PVC, baterie
de 7 Ah, încãrcãtor ºi un bidon
de aproximativ 8,5 litri.
Aparatul este configurat cu ajutorul tastaturii ºi al ecranului LCD (Figura 1).
Greutatea analizorului, cu baterie ºi cu bidonul gol, este de aproximativ
11 kg. Gradul de protecþie al aparatului, când geanta este închisã, este
NEMA4X/NEMA6X (IP65). Alimentarea lui se poate face de la 12 VDC, de la
un alimentator de la 220 VAC sau de la o baterie.
Caracteristicile pompei peristaltice
Pompa peristalticã este construitã din materiale plastice rezistente la
coroziune. Furtunul utilizat are diametrul interior de ¼”. Starea furtunului ºi
a rolelor presoare poate fi inspectatã vizual, fãrã demontarea pompei. Pentru
reducerea costurilor legate de operaþiile de întreþinere ºi de înlocuire a
pieselor, respectiv a furtunului care este supus uzurii, aparatul a fost dotat
cu un furtun special tip Pharma Med. Cu ajutorul prelevatorului model PSB,
se obþin volume repetabile de probã.
Caracteristicile generale ale controlerului
Controlerul
bazat
pe
Figura 2
microprocesor oferã avantaje
deosebite în ceea ce priveºte
funcþionarea ºi anumite
proprietãþi, respectiv înregistrarea
datelor, vizualizarea setãrilor,
configurarea aparatului pentru
diferite modalitãþi de operare
funcþie de debit ºi de intervalul
de timp.
Prin operarea cu ajutorul
meniurilor ºi datoritã tastaturii
simple ºi a ecranului LCD cu
iluminare anterioarã, aparatul se
poate programa ºi opera chiar
ºi în condiþii de iluminare
scãzutã. Mesajele de configurare sunt uºor de înþeles (Figura 2).
Prelevarea probelor compuse
Recipienþii folosiþi pentru prelevare pot fi schimbaþi foarte uºor, fiind, de
regulã, utilizaþi pentru probe obþinute din volume prelevate la un anume
interval de timp sau în funcþie de debit – probe compuse. Se pot utiliza mai
mulþi recipienþi pentru colectarea probelor.
Protecþia mecanicã ºi faþã de intemperii
Carcasa prelevatorului PSB este fãcutã dintr-o rãºinã rezistentã atât la
intemperii, cât ºi din punct de
Figura 3
vedere mecanic. Conectorii
pentru intrãrile ºi ieºirile de
semnale sunt etanºi ºi nu
permit pãtrunderea apei
(Figura 3).
Specificaþii tehnice
Dimensiuni generale: lãþimea
- 52,07 cm, înãlþimea - 42,55 cm
ºi adâncimea - 21,5 cm.
Greutatea: 8,16 kg
Gradul de protecþie faþã de
condiþiile atmosferice: IP 65/
IP 66, carcasã din rãºinã
rezistentã la coroziune ºi la
ºocuri mecanice.
Rãcirea probei: cu gheaþã, ambalatã în pungã etc.

Realizarea unui contact perfect între sistemul de etanºare al braþului ºi gura
de încãrcare a cisternei constituie o problemã datoritã diversitãþii, ca mãrime
ºi uneori ºi ca formã, gurilor de încãrcare a cisternelor utilizate în România.
OPW poate executa diverse sisteme de etanºare, care sã asigure o etanºare
corespunzãtoare.
Cele mai utilizate sisteme de etanºare, montate pe braþele de încãrcare pe
sus, pe care le proiecteazã ºi le executã OPW, sunt:
sistemul cu con de etanºare, care are avantajul unei construcþii relativ simple,
asigurã o etanºare bunã, dar are dezavantajul cã la anumite cisterne, datoritã faptului
cã nu se deschide complet capacul gurii de încãrcare (aprox.100 0), nu se poate realiza
un contact bun al conului cu marginea gurii de încãrcare
sistemul cu inel gonflabil, care este acþionat cu aer comprimat ºi are avantajul unei
etanºãri perfecte.Operatorul introduce braþul în interiorul cisternei, potriveºte inelul
gonflabil în dreptul gurii de încãrcare ºi acþioneazã un robinet care lasã sã pãtrundã
aerul în inel, acesta se umflã, realizând un contact perfect
sistemul cu disc plan, care are avantajul unei construcþii relativ simple ºi asigurã o
etanºare bunã.
$

$

$

1

3

2

4

1

- sistemul cu con de etanºare

2

- sistemul gonflabil în poziþie de repaus

3

- sistemul gonflabil în poziþie umflatã

4

- sistemul gonflabil în poziþie de lucru

5

- sistemul cu disc plan.

5

Marin CIOCAN
Mobil: 0724 330 667
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parametrii necesari pentru operare zilnicã
Limite de temperaturã la funcþionare: de la 0 la 50 0C.
navigare uºoarã, prin meniu.
Tipul pompei peristaltice: pompã de prelevare cu vitezã mare, cu furtun cu
Funcþii extinse ca:
diametrul interior de ¼”, alimentatã la 12 VCC, cu corp din material plastic
autocalibrare
rezistent la coroziune ºi mecanism de pompare cu 3 role presoare.
conexiuni pneumatice interne
Tipul furtunului/Timpul de viaþã: tip PharmaMed cu timp de viaþã îndelungat,
integrarea într-o singurã carcasã a douã module de analizã
respectiv 1000 de ore (funcþionare continuã).
versiunea pentru montare pe perete IP 54.
Înãlþimea maximã de prelevare: 8,2 m.
EL 3020
EL 1020
Viteza de transport: 0,6 m/secundã, pe înãlþime.
Volumul de probã prelevat: se poate programa, cu creºteri de 1 mL.
Repetabilitatea: ± 5mL sau ± 5% din volumul de probã luat în considerare.
Senzorul pentru detecþia lichidului: de continuitate sau ultrasonic - pentru
lichide toxice.
Panoul de control: format din tastaturã industrialã cu 24 de taste ºi afiºaj
matricial pe cristale lichide (douã linii x 20 de caractere), care este luminat
anterior.
Comparaþia produselor
Caracteristicile programului de prelevare:
Memorarea evenimentelor (datalogger): 512 evenimente
Programarea prelevãrii în funcþie de debit
Programarea prelevãrii în funcþie de debit, cu suprascrierea timpului de
prelevare
Programarea prelevãrii în funcþie de debit, cu pornirea prelevãrii cu întârziere
Programarea prelevãrii în funcþie de debitul total
Programarea prelevãrii la intervale de timp uniforme ºi neuniforme
Programarea prelevãrii cu întârziere, în funcþie de timp
Programarea prelevãrii în funcþie de un semnal extern, debitmetrul
Construcþia
Ceas intern
În concepþia analizorului s-a pus un accent
EL 3020
Protecþia setãrilor prin parolã
deosebit pe instalarea uºoarã la client.
Volumul de probã poate fi stabilit prin program
Ca urmare, EL 3000 este disponibil în douã
Program de test
versiuni:
sertar de 19’’ ºi versiune pentru
Subrutine setabile pentru purjarea ºi spãlarea liniei
montare
pe
perete.
EL 3040
Închidere automatã
Denumirea
Restartarea automatã, dupã cãderea tensiunii.
Denumirea produsului nou este, de asemenea,
EasyLine, denumire cu care este promovat acest
Sorin VUCEA
produs, menþionatã atât în documentaþie, cât ºi în
Mobil: 0722 126 204
fiºele de prezentare a produsului.
Noua serie este denumitã EL 3000 ºi constã din modelul EL 3020, de tip sertar,
ºi EL 3040, versiune de câmp cu montare pe perete.
Modelul EL 3060, pentru spaþii cu pericol de explozie, va înlocui modelul EL 6010.
Desigur,
denumirea de
Linia de produse
EASY LINE
SERIA EL 3000
firmã conþine ºi o
Analizoare
terminaþie care indicã ºi
EL1000
EL3000
pe cât
Seria
tipul modulului de analizã
de inteligente,
conform
tabelului
pe atât de simple
prezentat în imaginea
Modelul
alãturatã.
Construcþie
pentru sertar de
$ Uras 26 - pentru
Numele analizorului
19’’
fotometrul NDIR
$ Magnos 207 - pentru celula de oxigen magneto-mecanicã
Combinaþie de
douã analizoare $ Caldos 27 - pentru conductivitate termicã
$ ZO 23 - pentru urme de oxigen.
într-o carcasã
Numele acestor analizoare de gaze sunt bine cunoscute, acceptate de
Autocalibrare
decenii pe piaþã, ele referindu-se la denumirile iniþiale ale firmei
fãrã gaze de test
Hartmann&Braun, cunoscutã ca o firmã cu o reputaþie de necontestat.
În gazul de
Exemple de formarea denumirii:
probã pot exista
EL 3020-Uras 26
ºi gaze
EL 3020-Magnos 206
inflamabile
EL 3040-Caldos 27.
Interfeþe digitale Descrierea
EasyLine este un analizor singular, destinat aplicaþiilor de uz general.
Produsul
Noua serie EasyLine pentru utilizare generalã
Acest concept este diferit de conceptul Advance Optima, sistem
De circa 4 ani, familia de analizoare EL 1000, de la ABB, reprezintã un segment modular de mare flexibilitate.
de piaþã la un preþ redus ºi care s-a dovedit a fi un instrument foarte fiabil.
De aceea în EasyLine nu existã posibilitatea configurãrii libere a
A venit însã ºi momentul sã se treacã la o etapã nouã, astfel cã ABB lanseazã modulelor.
pe piaþã cel mai nou analizor EasyLine din seria EL 3000. Acesta este succesorul
Astfel, în prima versiune dumneavoastrã puteþi alege între analizoarele
familiei de analizoare EL 1000, care include toate funcþiile cu care clienþii sunt
Magnos 206, Caldos 27, Senzor de O2 ºi Uras 26.
familiarizaþi, precum ºi o serie de extensii care fac ca acest produs sã fie puternic.
Desigur, cu aceastã ocazie introducem un nou concept de operare ºi
Ce s-a schimbat
EL 1020
700
configurare.
Toate funcþiile cunoscute la EL 1020
Deºi nu se poate face programarea
sunt, de asemenea, prezente ºi la EL 3000.
600
blocurilor, se poate selecta o serie de
Uras 26
O serie de noi facilitãþi îl pregãtesc pe
500
funcþii preconfigurate.
Celulã
EL 3000 pentru aplicaþii de viitor, ºi anume:
400
electrochimicã
Atât modificãrile de configurare, cât
sau
un nou modul de control, realizat
Magnos 206
300
ºi
up-grade-ul
software-ului
se
pot
sau Caldos 27
conform tehnologiei de ultimã orã
efectua
cu
un
modul
software
care
200
fiecare analizor este livrat cu un modul
Cartele I/O
100
Alimentare
software de configurare pe PC conform utilizeazã interfaþa Ethernet, în ideea de
a
oferi
suficiente
funcþii
ºi
facilitãþi
cu
cerinþelor clientului, precum ºi pentru
0
2001
un minimum necesar hardware,
2002
setarea parametrilor
2003
2004
structura de meniu flexibilã, de exemplu respectiv I/O analogice ºi digitale.
Evoluþia vânzãrilor
pe afiºor se pot prezenta numai
Interfeþele Ethernet, Modbus ºi Profibus vor fi integrate în analizor.
$

$
$
$
$

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Lansarea noului produs EasyLine

El 3020

URAS
26

El 3040

CALDOS
27

ZO
23

El 3060

MAGNOS
23

El 6010

El 1020

IR

TC

O2

$
$
$

$

$

$
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$ Aplicaþii în care se cere autocalibrarea ºi calibrarea cu gaz de substituþie.
Conceptul de operare
Existã o separaþie distinctã între funcþiile de operare zilnicã ºi funcþiile de Proprietãþile produsului
configurare/parametrizare care se pot aborda cu un software pe PC denumit $ În versiunea care se fabricã începând cu octombrie 2005 se vor acoperi toate
funcþiile asigurate de EL 1020
ECT (Easyline Configuration Tool).
Noul format de tastaturã pe patru direcþii este reprezentat în meniu prin $ Plus autocalibrarea
$ Plus pneumatica internã pentru carcasã sertar de 19’’
sãgeþi cu semnificaþia respectivã.
$ Plus domeniu mic de mãsurã 100 ppm CO, 150 ppm NO
Aceastã structurã ºi reprezentare permit navigarea prin meniu, fãrã a fi
$ Plus doi senzori într-o singurã carcasã, combinaþii de Uras cu Caldos sau Magnos
necesarã citirea manualului.
$ Plus, termostat opþional pentru Uras.
În
prima
Main menu
Caracteristicile primei versiuni:

fazã, limbajul
va putea fi
Operation
selectat între
Englezã
ºi
Setup
ESC
Germanã, dar
pânã în 2006
Maintenance
este planificatã
traducerea într-o serie de alte limbi cu circulaþie internaþionalã.
Facilitãþile ECT sunt:
$ Parolarea
$ Configurarea individualã I/O
$ Configurarea ieºirilor analogice 0/4… 20 mA
Programul extensiilor viitoare:
$ Configurarea interfeþei Modbus
$ Setarea parametrilor ca: filtru electronic, valori de limite ºi alarme
$ Parametrii de autocalibrare
$ Încãrcarea în Caldos a 5 componenþi din totalul de 30.
Calibrarea automatã a EL 3000
EL 3000 este prevãzut cu funcþia de autocalibrare, ale cãrei configurãri
se fac cu ECT. Unii parametrii, precum timpul de purjare, se pot seta în
meniu. Autocalibrarea este controlatã intern, iar extern se poate controla
printr-o intrare digitalã.
Beneficiile produsului
Metodele de calibrare disponibile se pot vedea din tabelul de mai jos: $ Operare simplã
$ Configurare simplã
$ Întreþinere simplã
$ Conectare uºoarã la sisteme de achiziþie date
$ Tehnologie verificatã în timp
$ Performanþe înalte la un preþ optim
$ Combinaþie de douã analizoare într-o singurã carcasã.
Date tehnice
Acestea se pot vizualiza în fiºa tehnicã nr. 10/24-4.10, obtenabilã pe Internet
sau de la noi, la cerere.
Partener de vânzãri - SYSCOM 18.
Autocalibrare internã
Cu pompã de gaz ºi electrovalve calibrare
Mihail ANDREI
Magnos
Caldos
Uras cu celule de calibrare

Mobil: 0722 578 259

Gaz proces
Gaz text

Autocalibrare externã

Cu 3 electrovalve controlate intern

Magnos, Caldos ºi Uras
3 electrovalve pt. calibrare cu gaze de test
3 electrovalve pt. calibrare fãrã gaze de test
Gaz proces
Gaz test
Gaz învârtit

Poziþia pe piaþã

În configuraþia de bazã, EL 3000 va prelua toate aplicaþiile care pânã
acum se realizau cu EasyLine la preþuri foarte atractive.
Ca analizor de sine stãtãtor, la care se adãugã funcþii noi, ca pneumatica
internã, interfeþe de comunicaþie, autocalibrarea, oferite opþional, va
menþine nivelul scãzut al preþului, mai ales pentru aplicaþii de monitorizare
a emisiilor (CEMS).
EL 3000 va
completa
s p a þ i u l
existent astãzi,
dintre EasyLine
ºi
Advance
Optima,
în
sensul
cã
domeniul mic de mãsurã NDIR va permite obþinerea aprobãrilor TÜV strict
necesare pentru aplicaþii CEMS.
Aplicaþii
$ Segmentul de piaþã acoperit pânã în prezent de EasyLine
$ Piaþa monitorizãrii emisiilor poluante, conform 13.BimSchV, 2001/80/EC ºi
normativelor US
$ Aplicaþiile pentru mãsurãtori de O , unde EL 1020 nu se putea oferi datoritã
2
carcasei care nu era IP 54

Vã mulþumim
tuturor celor
care aþi avut
amabilitatea
de a vizita
standul nostru
de la TIB 2005.
Prezenþa dumneavoastrã
ne-a bucurat
ºi ne-a onorat
în acelaºi timp.

SYSCOM 18 SRL ! BUCUREªTI - 12 ! CALEA PLEVNEI 139B ! SECTOR 6 ! TEL: 310 26 78; 310 26 79 ! TEL / FAX: 316 91 76; 316 91 79 ! E-mail: syscom@syscom.ro

Pagina 6

Syscom - info

Surse de radiaþie termicã pentru calibrare
În afara gamei largi de pirometre (portabile, fixe, digitale, cu fibrã opticã,
echipamente pentru achiziþia imaginii termice), firmele IMPAC ºi MIKRON,
pentru care SYSCOM 18 este unic distribuitor pe piaþa româneascã, pun la
dispoziþia utilizatorilor poate cea mai cuprinzãtoare gamã de surse de radiaþie
termicã (corpuri negre) pentru calibrare.
Acoperind domeniul de temperaturi de la –20…+3000 0C, sursele de radiaþie
provenite de la firmele IMPAC ºi MIKRON satisfac cerinþele NIST (National
Institute for Standards and Technology) pentru calibrarea pirometrelor ºi a
echipamentelor destinate obþinerii imaginii termice.
Sursele de radiaþie pentru
calibrare se împart în mai multe
categorii, dupã domeniul cãruia le
sunt destinate:
1. Surse de radiaþie pentru temperaturi
joase: -20… 500 0 C. Cu o incintã
caracterizatã de o emisivitate de 0,99
+ 0,005 ºi o aperturã de 51… 76 mm,
aceste echipamente pot simula, pe
domenii, un corp negru având orice
temperaturã din domeniul precizat, cu o
acurateþe de ordinul a +/-0,2 0C…
+/-(1 0C+0,0025 din valoarea mãsuratã).
Existã mai multe variante constructive,
de la echipamente portabile, relativ
simple, care genereazã o singurã
temperaturã (v. Fig. 1), continuând cu
aparate care includ într-o singurã cutie
partea electronicã de reglare ºi incinta
simulatoare de corp negru (v. Fig. 2) sau
aparate care sunt compuse din douã cutii:
una pentru blocul electronic de reglare ºi
alta pentru corpul negru (v. Fig. 3) ºi
terminând cu variante cu douã incinte
simulatoare de corp negru (v. Fig. 4).
Sursele de radiaþie portabile permit
Figura 1
verificarea ºi calibrarea pirometrelor
fãrã demontarea lor din instalaþie, în
timp ce variantele cu douã incinte
permit calibrarea pirometrelor în douã
puncte fãrã a mai aºtepta intervalul
necesar pentru ca unica incintã
disponibilã sã se stabilizeze la noua
temperaturã (ordinul de mãrime al
acestui interval este de 15-20 min.).
2. Sursele de radiaþie pentru
temperaturi medii acoperã, în domenii,
zona cuprinsã între 50…100 0 C ºi
1100…1200 0 C. Caracterizate prin
emisivitãþi de 0,999+/-0,0005, incintele
acestor aparate, cu o aperturã de 25…
60 mm, genereazã temperaturile
programate cu o precizie de +/-(0,05%
din valoarea cititã + 1 0C)… +/-(0,25%
din valoarea cititã + 1 0C). (v. Fig. 5).
3. Sursele de radiaþie pentru
Figura 2
temperaturi înalte sunt destinate
calibrãrii pirometrelor în domeniul:
ambient +5…10 0C pânã la 3000 0C.
Apertura incintelor acestor aparate este
de 19… 25mm, emisivitatea: 0,99+/0,0003… 0,995+/-0,003, iar precizia de
generare a temperaturilor: +/-(0,2% din
valoarea cititã + 1 0C)… +/-(0,4% din
valoarea cititã + 1 0C) (v. Fig. 6).
4 . Sursele de radiaþie de calibrare de
suprafaþã mare sunt destinate
calibrãrii echipamentelor de redare a
imaginii termice. Cu aceste echipamente
se poate obþine o temperaturã în
domeniul –10…+600 0C, cu o eroare a
referinþei <=20mK ºi o neuniformitate
în domeniul +/-0,15…+/-0,3 0C, pe o
suprafaþã de 100x100mm… 300x300m,
emisivitatea fiind de 0,97+/0,01…0,98+/-0,01 (v. Fig. 7).
Gama largã de echipamente face ca,
Figura 3
indiferent de tipul ºi de domeniul de
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temperaturã al pirometrului sau al echipamentului de monitorizare a
imaginii termice, sã se poate gãsi la IMPAC sau MIKRON o sursã de radiaþie
termicã potrivitã pentru verificare ºi calibrare.

Figura 4
Figura 6

Figura 5
Figura 7

Sorin GHEONEA
Mobil: 0722 578 286

Traductor de curgere pentru apã cu ieºire liniarã
Pentru urmãrirea debitului
de apã, în aplicaþii unde nu
este necesarã o informaþie
calitativã, ci mai mult
cantitativã, cu o abatere
admisã de pânã la 10%,
devine eficientã soluþia pe
care o oferã firma germanã
EGE ELEKTRONIK.
Astfel, traductorul de
curgere din gama SN 450
funcþioneazã pe principiul
calorimetric, nu are piese în
miºcare, se monteazã radial
la conductã prin G½, se
alimenteazã la 24VDC ºi are
la ieºire un semnal analogic
4... 20mA corespunzãtor unui
domeniu ale cãrui limite sunt
setate prin potenþiometru în
domeniul maxim 5...150 cm/s
pentru modelul SN 450 GA,
respectiv 5... 300 cm/s pentru modelul SN 450 GA-3M. Eficienþa acestei soluþii
rezidã ºi din costul de achiziþie, care îl recomandã în raport cu alte soluþii
mai pretenþioase, dar care nu se justificã datoritã naturii aplicaþiei.

Gabriel SALVAROVSCHI
Mobil: 0722 855 158
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Accesorii interfaþa RS-232
cablu programare PRKAB 560 (Order No. 147.779)
cablu suplimentar pentru Sineax M 563 (Order No. 143.587)
Conexiuni electrice
%
%

SINEAX M563
Traductor programabil cu 3 ieºiri analogice

4 - fire
3 - faze
Sarcinã
simetricã
I: L1

SINEAX M563 este un traductor programabil cu o interfaþã RS-232.
El supervizeazã simultan oricare 3 variabile ale unui sistem electric ºi
genereazã 3 semnale analogice de ieºire, izolate electric.
Prin intermediul interfeþei seriale RS-232, utilizând un software
corespunzãtor, traductorul se poate conecta la un PC în scopul programãrii
sau pentru execuþia unor funcþii.

Transf. curent

Terminale

2

11

4 - fire
3 - faze
Sarcinã
asimetricã

3 transformatoare de tensiune izolate
în sistem de înaltã tensiune

Intrãri de mãsurã

4 - fire
3 - faze
Sarcinã
asimetricã
Conectare
Y deschis

Sistem de joasã tensiune

3 transformatoare de tensiune izolate
în sistem de înaltã tensiune

George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939

Traductorul rãspunde tuturor cerinþelor esenþiale în ceea ce priveºte
compatibilitatea electromagneticã (EMC) ºi siguranþa (IEC 1010, respectiv
EN 61010). Acesta a fost proiectat, fabricat ºi testat în strictã concordanþã
cu standardul de asigurare a calitãþii ISO 9001.
Date tehnice
> tensiune nominalã de intrare:
fazã-nul: 57,7… 400 V
fazã-fazã: 100… 693V
> curent nominal de intrare: 1… 6A
> ieºiri analogice: curent (-20… 20mA, 0… 20mA, 4… 20mA,…), tensiune (05V, 0-10V,…)
> frecvenþa nominalã de intrare: 50 sau 60 Hz
Condiþii de mediu
> gama nominalã temperaturã: 0… 15… 30… 45 0C (grup utilizare II)
> temperatura de lucru: -10… 55 0C
> temperatura de depozitare: -40… 85 0C
> umiditate relativã anualã: 75% < 2000 m
> utilizare în interior.
Rãspunsul sistemului
putere activã, reactivã sau aparentã: clasa 0.5
curent, tensiune: clasa 0.5
frecvenþa: clasa 0.18.
Siguranþa
clasa de protecþie: II (EN 61010-1)
protecþie carcasã: IP 40
protecþie terminale: IP 20
grad poluare: 2
categorie instalare: III (cu < 300V faþã de pãmânt), II (cu >300V faþã de
pãmânt).
tensiune test:

Sistemul de conectare prin AS-Interface O tehnologie ajunsã la maturitate

%
%

%
%
%

%
%
%
%
%

%

$
$
$
$

3700V/ 50Hz/1 min. între intrãri ºi alte circuite
2200V/ 50Hz/1 min. între intrãri, una faþã de alta
3700V/ 50Hz/1 min. între sursa de alimentare ºi ieºiri
490V/ 50Hz/1 min. între ieºiri, atât una faþã de alta, cât ºi faþã de alte suprafeþe.

Alimentare: (c.c. sau 50… 60 Hz)
tensiune: 24… 60V c.c./c.a., (-15…+30%)
sau
tensiune: 85… 230V c.c./c.a. (±15%)
Consum: < 5W (respectiv < 7VA)
Dimensiuni:

Sistemul AS-Interface (AS-I) a cunoscut în ultimii ani o creºtere explozivã a popularitãþii.
Datoritã simplitãþii, nivelului ridicat de încredere ºi preþului atractiv, este cu adevãrat un
sistem unic pentru semnale digitale – de exemplu pentru cablarea senzorilor inductivi
de proximitate, a senzorilor optici, a butoanelor locale, a electro-valvelor etc.
Prin mãrirea capacitãþii sistemului în varianta cu specificaþie 2.1, aceasta permite
acum conectarea a 62 de unitãþi tip slave faþã de 31 în varianta iniþialã, într-un singur
circuit. Facilitãþi extinse de diagnozã, precum ºi configurarea mai simplã a unitãþilor slave
analogice sunt argumente suplimentare pentru utilizarea AS-I.
De asemenea, introducerea conceptului „SAFETY AT WORKS” - în sistemele de securitate
a muncii - a contribuit la acceptarea pe scarã largã în industrie a sistemelor AS-I.
În afara modulelelor de câmp convenþionale, PEPPERL+FUCHS oferã acum un
modul cu 8 intrãri. Utilizarea unui astfel de modul permite reducerea substanþialã a
costurilor în acele aplicaþii care implicã o concentrare mare de senzori.
Modulul VBA-8E-G2-ZA utilizeazã adresele 2 A/B (conform cu AS-I spec. 2.1), ºi se
comportã ca douã module separate de tip 4E.
Pot fi conectaþi la intrãri senzori cu 2 sau 3 fire sau contacte mecanice. Prin
aplicarea unui cuplaj intern între cele douã intrãri, este, de asemenea, posibilã
cuplarea unor senzori cu 4 fire, ambele ieºiri NI ºi ND ale senzorilor fiind monitorizate.
Mai departe, se oferã cele mai importante facilitãþi ale noului modul de interfaþã la
PROFIBUS în carcasa de tip K5.
Acesta este un master dual, pentru 2 x 62 unitãþi slave AS-I conform specificaþiei 2.1
Viteza de transmisie este de 12 kbaud.
Modulul este prevãzut cu un display grafic ºi cu LED-uri separate, pentru a facilita
punerea în funcþiune ºi adresarea unitãþilor „slave”.
De asemenea are funcþii suplimentare pentru localizarea erorilor de configurare
ºi de comunicaþie, în acest fel reducând timpii de întrerupere.
PEPPERL+FUCHS este una dintre firmele care promoveazã în mod deosebit
sistemele de tip AS-I, atât printr-o ofertã cuprinzãtoare de componente specializate,
cât ºi prin suportul tehnic bazat pe experienþa în proiectarea ºi instalarea unor
astfel de sisteme.
Vasile ENACHE
Mobil: 0722 322 507

SYSCOM 18 SRL ! BUCUREªTI - 12 ! CALEA PLEVNEI 139B ! SECTOR 6 ! TEL: 310 26 78; 310 26 79 ! TEL / FAX: 316 91 76; 316 91 79 ! E-mail: syscom@syscom.ro

Syscom - info

Pagina 8

Nr. 122 - Octombrie 2005

Indicator
de temperaturã ºi umiditate
Indicatorul M288CTH dispune de un afiºaj LCD cu 3 linii, ce permite
urmãrirea simultanã a temperaturii, umiditãþii relative ºi a orei exacte.
Are integrat un ceas cu alarmã.
Permite determinarea automatã a valorilor maxime ºi minime pentru
temperaturã ºi umiditate de-a lungul zilei. Valorile extreme pot fi resetate
la sfârºitul fiecãrei zile. Temperatura poate fi afiºatã atât în 0C, cât ºi în
0
F ºi poate acoperi un domeniu de mãsurã cuprins între –10… +50 0C
(23…122 0F). Umiditatea relativã este mãsuratã cu o precizie de ±5%rh
într-un domeniu de 20… 99%rh.

Manometru

Manometrele din
seria AZ82xx, produse de
firma elveþianã Rotronic, permit
mãsurarea cu precizie ridicatã a
Indicatorul are o carcasã elegantã. Suportul sãu face posibilã
presiunii absolute sau diferenþiale pentru
atât montarea în poziþie verticalã, cât ºi fixarea pe perete.
aer sau gaz. Acestea pot indica suprapresiunea,
De dimensiuni mai reduse, indicatorul 3318 dispune
valoarea negativã ºi presiunea diferenþialã.
de aceleaºi performanþe ca ºi cel prezentat
Domeniul de mãsurã variazã în funcþie manometru ales, astfel:
anterior, fãcând posibilã afiºarea simultanã
Instrumentul permite selectarea
a temperaturii ºi a umiditãþii relative.
unitãþii de mãsurã dintre 9 unitãþi
disponibile (kPa, bar, hpa, mmHg, torr,
PSI) fãcând, practic, conversia dintr-o
unitate de mãsurã în alta. Beneficiazã de o serie de funcþii utile: HOLD,
indicã valoarea de minim ºi maxim, închidere automatã, dacã nu este
utilizat timp de 30s, aprinderea afiºajului, în
cazul în care este utilizat în locuri întunecate.
Dimensiunile reduse, 182x72x30mm, ºi
greutatea, de numai 220g, faciliteazã utilizarea
uºoarã a manometrului.
Precizia ridicatã, caracteristica
produselor elveþiene, face din acest
manometru un instrument de
mãsurã foarte bun.

Pirometrul cu infraroºu
Pirometrul RO-111 permite mãsurarea
temperaturii unui obiect fãrã a intra în contact cu
acesta, utilizând un fascicul laser sau prin
infraroºu.

UVA metru
Instrumentul
permite
mãsurarea calitãþii luminii.
Dispune de un senzor UV, ce
permite mãsurarea radiaþiilor
ultraviolete cu lungimea de undã
cuprinsã între 320… 400nm.
Este extrem de uºor de
utilizat. Are dimensiuni reduse,
155x48x24mm, ºi numai 82g.
Beneficiazã de o serie de
funcþii utile, cum ar fi: funcþia
de HOLD, indicarea valorii de
minim ºi maxim, avertizare în
cazul în care bateria este pe
terminate.

Astfel, poate fi mãsuratã de la distanþã
temperatura, cu o precizie de ±2%, într-un
domeniu de mãsurã de –30…+550 0C.

Este recomandatã utilizarea
sa în sere de creºtere a plantelor
sau în cabinele solar.

Sunt posibile schimbarea unitãþii de mãsurã
C/0F ºi indicarea valorii maxime sau minime a
temperaturii mãsurate.
0

Dispune de un afiºaj LCD cu backlight, funcþie
de stingere automatã, în cazul neutilizãrii timp
de 20s, ºi de o husã de protecþie transparentã.
Fabricat de firma elveþianã Rotronic, acest
dispozitiv este foarte util în cazul în care se doreºte
mãsurarea de la distanþã a temperaturii unui
obiect.

Magazin de desfacere ºi prezentare
Str. Maica Domnului Nr. 45 Bucureºti
www.syscomelco.ro
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