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CARPATCEMENT HOLDING - Filiala BICAZ
Sistem de monitorizarea emisiilor

SYSCOM 18 a livrat la Fabrica de ciment din Bicaz un sistem complex pentru monitorizarea emisiilor poluante, configurat în conformitate cu legislaþia
pentru protecþia mediului - HG 541/2003 - ºi cu legislaþia europeanã, respectiv normativul german 17 BImSch.
Sunt analizate 11 gaze rezultate din procesul de ardere aferent fabricãrii cimentului HCl, CO, SO2, NH3, CO2, HF, NOx, inclusiv TOC (total organic
carbon), H2O ºi O2.
Configuraþia sistemului cuprinde aparaturã de înaltã tehnologie, respectiv un analizor de gaze multicomponent, Advance Cemas FT-IR, fabricat de
ABB. Este un analizor spectrometru FTIR (Fourier Transf. Infra Red) cu absorþie în infraroºu, IR, ºi prelucrare date prin metode matematice, utilizând
transformata Fourier.
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Oxigenul se mãsoarã cu celulã electrochimicã din dioxid de zirconiu cu gazul în stare
caldã ºi umedã.
Analiza TOC se face cu un modul FID cu ionizare în flacãrã, modul care se prevede la
cerinþã, nefiind prevãzut în configuraþia standard.
Analiza se face la 180 0C, temperaturã la care gazele sunt introduse în celula de mãsurã.
Gazele sunt vehiculate de o pompã de tip ejector, cu agent motor aerul, un dispozitiv de
mare fiabilitate, fãrã piese în miºcare, deci fãrã uzurã.
Gazele de analizat sunt preluate de la prize de prelevare gaze cu filtre încãlzite ºi linii
de gaze, de asemenea încãlzite, câte una pe fiecare din cele douã coºuri de evacuare gaze
în atmosferã, dupã electrofiltru.
Pe fiecare coº se monitorizeazã praful, cu traductor optic, opacimetru D-R 290 de la
DURAG.
Debitul se mãsoarã cu traductorul D-FL 100, de la DURAG, cu sondã gen tub Pitot ºi
transmitere de presiune diferenþialã pentru debit, presiune ºi temperaturã. Mãsurarea acestor
parametrii este necesarã atât pentru compensarea valorii debitului cu presiunea ºi
temperatura, cât ºi pentru calculul valorilor normate.
Calculatorul specializat pentru emisii, D-EMS 2000, este utilizat pentru vizualizarea datelor,
calcule de medii, limite, realizarea de rapoarte pentru autoritãþile de mediu, arhivare date
pe termen lung, 3 ani, salvare permanentã, back-up pe DVD writer. Prezentarea parametrilor
în orice moment se face pe un ecran specializat, cu reprezentare bargraf, digital, trend,
limite în roºu.
Sistemul include tehnologie de ultimã orã ºi este primul sistem livrat în România, din
cele peste 300 pe care ABB le-a livrat în diverse þãri.
Sistemul a fost pus în funcþiune de o echipã formatã din specialiºti atât de la SYSCOM 18,
cât ºi de la ABB ºi DURAG.
La calculatorul de emisii, dar ºi la cel al analizorului de gaze, s-au racordat douã linii
telefonice directe, cu ajutorul cãrora echipele de ingineri de la ABB, DURAG ºi SYSCOM 18
pot vizualiza în orice moment parametrii calculatoarelor ºi pot sã întreprindã anumite acþiuni
corective, eventual service, aºa-numitul "Remote Service".
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S i s t e m d e mãsurarea debitului gazelor

Sistemul nu necesitã întreþinere, are autodiagnozã ºi
protecþii care permit ca personalul de întreþinere sã intervinã
numai atunci când sistemul solicitã acest lucru.
Calibrarea de zero se face cu aer atmosferic filtrat de
impuritãþi ºi compuºi organici, cu un filtru specializat, cu
catalizator. Aceasta se face automat, la un interval de 12
ore.
Calibrarea de domeniu se face cu gaze de test din butelii,
la un interval de 6 luni.
Ecrane prezentare date

Sistem de monitorizarea emisiilor CCM - BICAZ
Schemã de principiu
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Sistemul are aprobare de model BRML ºi este verificat
metrologic o datã pe an.
Lucrarea constituie o referinþã valoroasã, care poate fi
vizionatã de potenþiali utilizatori, iar departamentul de
analizoare din cadrul SYSCOM 18 vã stã oricând la dispoziþie
pentru detalii, consultare, configurare de sisteme similare.

Coº

Mihail ANDREI
Mobil: 0722 578 259
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SIMPOZION
Revista de Chimie
ºi revista Materiale Plastice

O prezenþã în industria materialelor de construcþii (III)
În numerele anterioare ale ziarului nostru am trecut
în revistã câteva produse dedicate procesãrii
materialelor pentru construcþii în stare uscatã (dacã
exceptez unul dintre modelele de malaxoare
prezentate).
WAM produce ºi utilaje pentru materiale umede,
mortare ºi betoane.
Caracteristicile comune ale acestor echipamente
sunt:
# Operare simplã
# Construcþie compactã
# Uzurã minimã
# Eficienþã
# Costuri reduse de operare ºi întreþinere.

O primã categorie din
aceste echipamente este
WETMIX, o familie de utilaje
pentru prepararea continuã
a mortarelor. Acesta preia
amestecul uscat, gata dozat
ºi, prin amestecare cu apã,
realizeazã un mortar de
calitate, foarte omogen.
Graþie utilizãrii unor materiale elastice neaderente pentru mortar ºi rezistente la
abraziune, durata de viaþã este mult mai mare decât pentru alte tipuri de utilaje, iar
timpul de spãlare este foarte redus. Capacitãþi de la 15… 100 l/min, în funcþie de
tipodimensiunea cerutã.
Utilitãþile necesare: racord la reþea electricã trifazatã sau monofazatã ºi apã la
minimum 4 bar (reþea comunalã).
O altã categorie de utilaje este CONSEP, o gamã de utilaje ecologice ce se utilizeazã
pentru separarea agregatelor din beton dupã golirea auto-betonierelor în staþia de preparare.

S.C. BIBLIOTECA CHIMIEI S.A., redacþia Revistei
de Chimie ºi a revistei Materiale Plastice,
împreunã cu firma SYSCOM 18, au organizat
ediþia a ºaptea a simpozionului internaþional cu
tema “TENDINÞE ÎN EVOLUÞIA INDUSTRIEI
CHIMICE
MODERNE.
CERCETAREA
ROMÂNEASCÃ ÎN CONTEXTUL INTEGRÃRII ÎN
UNIUNEA EUROPEANÃ”. Simpozionul s-a
desfãºurat pe data de 1 iunie 2005, la Hotel Ibis BUCUREªTI, ºi au participat personalitãþi din
domeniu care au susþinut conferinþe pe aceastã
temã. Cu aceastã ocazie au fost premiate, de
cãtre SYSCOM 18, cele mai bune articole
publicate în anul 2004 în cele douã reviste.
Lucrãrile premiate au fost: la Revista de Chimie
“Coloranþi derivaþi ai sistemului heterociclic
compact condensat 2-aminotiazolo[4,5-b]
piridina”, având ca autori pe Cristiana Rãdulescu
ºi Corneliu Tãrãbãºanu-Mihãilã, ºi la revista
Materiale Plastice “Protecþia vulcanizatelor prin
antidegradanþi cu sisteme sinergistice”, autori
Maria Giurginca, Gheorghe Ivan ºi Nicoleta
Iftimie. Manifestarea s-a bucurat de interes, ceea
ce demonstreazã cã obiceiurile bune trebuie
pãstrate: ne vom revedea la a opta ediþie, în 2006!

Acest utilaj preia
betonul din benã, îl
spalã cu apã ºi
separã nisipul de
agregate. Acest utilaj
are capacitatea de a
prelua
simultan
betonul din mai
multe betoniere la o
capacitate
de
preluare de pânã la
15 mc/h, aºa încât
timpul de staþionare
al auto-betonierelor
se reduce foarte
mult. Agregatele (de
pânã la 40 mm) sunt extrase ºi pot fi preluate din nou în staþia de preparare. Apa de
spãlare, împreunã cu betonul, poate fi reintrodusã în proces.
Utilitãþile necesare: racord la reþea electricã trifazatã ºi apã la maximum 2,5 bar.
Prin utilizarea acestui utilaj pierderile de material sunt eliminate ºi reprezintã o
soluþie modernã, ecologicã.
Echipamentele prezentate în articolul din acest numãr reprezintã soluþii de încredere
în aplicaþiile din:
# ºantiere de construcþii
# staþii de preparare ºape
# mici producãtori de prefabricate
# altele similare.
Pentru orice problemã ce implicã procesarea materialelor pulverulente ºi granulare, veþi
gãsi o soluþie prin SYSCOM 18 deoarece suntem preocupaþi permanent de a vã oferi
echipamente fiabile ºi suntem deschiºi a vã împãrtãºi din experienþa noastrã în acest domeniu.
Romulus TRIPA
Mobil: 0723 383 345
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Krohne Oil&Gas bate toate recordurile
Totul este sub control
Zi dupã zi, mari cantitãþi de petrol
ºi gaz sunt transportate de-a lungul
globului, rafinate ºi expediate mai
departe. Tehnologia de înaltã calitate
este esenþialã. Susþinut de grupul
KROHNE ºi având o experienþã de
peste 30 de ani în mãsurarea debitului
ºi a nivelului în industria petrolierã ºi
a gazului, KROHNE Oil&Gas B.V. a
devenit una dintre cele mai
importante pãrþi ale grupului
KROHNE. Cu o echipã de experþi din
domeniul
industriei,
aceastã
companie, care face parte din grupul
Krohne, s-a dezvoltat cel mai repede.
Ea este consacratã furnizãrii la cheie
a soluþiilor ºi a sistemelor complete
de mãsurare pentru industria
petrolului ºi a gazului în toatã lumea.
Pe lângã skidurile de
mãsurare a debitului
pentru aplicaþii fiscale,
KROHNE Oil&Gas B.V.
construieºte sisteme de
gestionare a rezervoarelor,
sisteme de încãrcare ºi
descãrcare a cisternelor, a
vagoanelor ºi a vapoarelor.
KROHNE
Oil&Gas
oferã soluþii complete de
mãsurare a debitului, de
la proiectare pânã la
punerea în funcþiune. Ei
nu îºi asumã rãspunderea
doar pentru un sistem
complet, ci ºi pentru
elementele care fac parte integrantã din sistem, debitmetrele.
Ca parte a pachetului, ei pot furniza sisteme de mãsurare complete, incluzând instrumentaþie,
conducte, sisteme de prelevare ºi sisteme de supervizare cu aparate de panou.
KROHNE furnizeazã
soluþiile de mãsurare a
debitului la cheie pentru
produsele din rafinãrii,
LPG, LNG, CNG, ºi
pentru toate celelalte
lichide ºi produse
derivate din gaz.
KROHNE Oil&Gas
furnizeazã clienþilor sãi
soluþii complete, de la
concept, la punerea în
funcþiune,
inclusiv
consultanþã, proiectare,
documentaþie,
distribuþie ºi asamblare
skiduri de mãsurare.
Compania
efectueazã,
de
asemenea, teste complete, punerea
în funcþiune ºi super vizarea
instalaþiilor la locul de montaj,
inclusiv ser vice ºi instr uirea
personalului.
KROHNE este o companie de
succes deoarece ea se focalizeazã pe
nevoile clienþilor ºi pe cele mai bune
soluþii, furnizând instrumente ºi
sisteme de mãsurare de cea mai
bunã calitate. Investind foarte mult
în cercetare, KROHNE a reuºit sã
gãseascã soluþii pentru cele mai
diverse aplicaþii. Experienþa ºi
posibilitatea de a oferta pentru toate
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tipurile de tehnologii dau posibilitatea de a ieºi în
întâmpinarea nevoilor clienþilor.

Strategia firmei este simplã: lucrãri de bunã calitate,
executate la timp, o bunã tehnologie, calitate de excepþie ºi
preþuri competitive.
Faptul cã cei mai mulþi dintre clienþi apeleazã tot la
KROHNE, pentru soluþionarea problemelor, reprezintã cea
mai bunã recomandare pentru KROHNE Oil&Gas.

Virginia ªERBAN
Mobil: 0722 738 774

Am fost vizitaþi
de domnul
Mike Bannister,
Director Executiv
la firma Michell Instruments.

Ne-au vizitat
de la firma ABB
domnii
Rolf D. Grotegut,
ªef Serviciu Comercial,
ºi Göttfried Lennartz,
Diplomat Inginer Ofertare.
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Figura 2

Sisteme ºi componente pentru zonã
cu pericol de explozie
ºi pentru aplicaþii industriale
Începând cu 1 Ianuarie 2005, firma EXTEC
Oesterle GmbH a fost preluatã ºi integratã în grupul
de companii PEPPERL+FUCHS pentru a completa
oferta de produse destinate automatizãrii proceselor
industriale, în special pentru mediile în care existã
pericol de explozie.
EXTEC este specializatã în sisteme ºi interfeþe
operator destinate funcþionãrii în mediu cu pericol
exploziv, în zona 1 ºi 2.
EXTEC produce o gamã completã de dispozitive
pentru interfaþã între operator ºi proces, cum sunt:
TERMEX 2 - Terminale alfanumerice ºi grafice,
în protecþie intrinsecã, cu afiºor monocrom sau
color cu cristale lichide. Sunt prevãzute cu tastaturã
inclusã, care permite setarea localã. Se pot conecta
într-o gamã variatã de protocoale uzuale pentru
Automate programabile (Modbus/RTU, ProfibusDP). De asemenea, pot constitui un punct de
conectare, în zona cu pericol de explozie, pentru o
gamã diversã de terminale cu intrãri/ieºiri binare
sau cu intrare serialã, cum ar fi: cititoare de cod
de bare Ex, cântare pentru mediu Ex, de la diferiþi
producãtori, butoane locale sau senzori. Sistemul
complet este programabil cu ajutorul unui
instrument de programare propriu EPCA, dezvoltat
î n l i m b a j e v o l u t C , d i s p o n i b i l g r a t u i t . Pe n t r u
configurarea graficã a tuturor echipamentelor de
comandã ºi de vizualizare din seria TERMEX, este
disponibil un pachet de programe foarte
performant, bazat pe Windows, cu o interfaþã de
operator orientatã pe obiect, integrând funcþii de
simulare ºi testare, modificarea limbajului. Acesta
este TERMEX PRO , cu care se economiseºte timp
important, cerut pentru configurare, util ºi în
întocmirea documentaþiei de proiectare (Figura 1).

Figura 3

IPC-EX - PC industrial pentru mediu cu
pericol de explozie.
IPC-EX este un sistem modular de PC
industrial, în protecþie intrinsecã, pentru
comandã complexã ºi vizualizarea
proceselor în zone cu pericol de
explozie.
Figura 4

Figura 1

Sunt disponibile mai multe
variante de combinaþii modulare,
optimizate ergonomic, alcãtuind
o staþie adecvatã pentru diverse
situaþii:
Toate sistemele sunt livrate cu
monitoare TFT, tastaturi specifice
þãrii, sisteme de mouse adecvate
mediului industrial ºi, opþional, cu
Touch screen ºi sisteme de
identificare.
Componentele care opereazã
în zona Ex pot fi conectate la
orice PC în zonã fãrã pericol de
explozie, fãra interferenþe, prin
intermediul fibrelor optice, la mai
mult de 750 m lungime (Figura 4).

TASTEX - Tastaturi pentru PC EEx i
Sunt tastaturi în protecþie intrinsecã, cu taste tip folie, cu sau fãrã mouse, în carcasã cu
montare pe panou sau integral din oþel inox.

Vasile Enache
Mobil: 0722 322 507

VISUEX - panel PC, integrat, pentru zone cu pericol
de explozie.
VISUEX PCEX este un PC de panou, pentru zona 1
cu pericol de explozie. Este prevãzut cu un ecran tip
Touch screen ºi tastaturã din folie elasticã.
PCEX 410 este utilizat pentru operare ºi vizualizare,
fiind echipat cu un procesor puternic ºi o unitate hard
de capacitate mare, pentru sistemul Windows sau
Unix, poate instala aplicaþii suplimentare, precum
Soft-PLC, Soft-DCS, sisteme SCADA sau soluþii Client
Server. Comunicaþia cu alte unitãþi din reþea este
posibilã prin ETHERNET sau protocoale seriale.
O tehnologie multifuncþionalã, ETHERNET, s-a
dovedit eficientã, ca mediu de comunicare în
tehnologia de automatizare, iar PCEX 410, prevãzut cu
interfaþã standard pentru ETHERNET, se încadreazã
în aceastã tendinþã a pieþei.
În viitorul apropiat, posibilitatea de a opera unitãþi
de intrãri/ieºiri, produse de fabricanþi consacraþi,
direct prin sistemul PCEX 410 , va oferi posibilitatea
configur ãrii mai eficiente a sistemului de
automatizare, în unitãþi mari, cum sunt cele din
industria chimicã, petrochimicã ºi farmaceuticã
(Figurile 2 ºi 3).

Soluþii de automatizare cu calculatoare AAEON
Va r i e t a t e a
produselor
fabricate de
firma AAEON
rãspunde unei
diversitãþi de
aplicaþii, în
a c e e a º i
aplicaþie
putând
fi
utilizate mai
multe tipuri
diferite de
p r o d u s e
AAEON.
Un exemplu
de aplicaþie
c a r e
subliniazã
varietatea
produselor
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AEEON este automatizarea unei fabrici (Figura 1).
Figura 1
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Serverul de Figura 4
date 3 poate fi
foarte bine
realizat cu un
calculator tip
AEC-6810
(Figura 4).
A c e s t a
o f e r ã
utilizatorului
m u l t ã
flexibilitate ºi
alternative
pentru integrarea în sisteme.
Dintre caracteristici prezentãm:
# procesor VIA Eden de 667 MHz, tip fãrã ventilator
# suportã memorie CompactFlash ºi opþional modul HDD
# 4 x COM, 4 X USB, 1 x Ethernet
#
suportã Windows CE NET, Windows XP, Windows XP
Embedded, Windows 2000
# instalare simplã pe ºinã DIN sau pe perete.
Pentru controlerul de stare a utilitãþilor 4 , o staþie de lucru
industrialã tip AWK-3501 este foarte potrivitã (Figura 5).
Figura 5
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În câteva cuvinte acest calculator se remarcã prin:
display de 15", LCD TFT XGA (1024 X 768)
# ºasiu de oþel cu panou frontal de Al.
# fund de sertar pasiv cu magistrale: 4 x PCI, 4 x ISA, 2 x PICMG
# suportã unitãþi centrale tip "full-size" cu procesor Intel P3 sau
P4
# HDD, FD, CD-ROM
# 2 x COM, 2 x USB, 1 x Ethernet
# suportã Windows XP, Windows 2000, MS DOS
# suportã touch-screen rezistiv.
#

Pe postul serverului Figura 2
principal 1 se poate
folosi unul din ºasiele
industriale AAEON,
spre exemplu ARC-640
(Figura 2).
Acest ºasiu industrial,
înalt de 4U, se poate
monta în Rack de 19"
ºi are urmãtoarele
caracteristici:
# construcþie din oþel
# suportã fund de sertar
pasiv de 14 sloturi ISA/
PICMG
# suportã surse de alimentare standard PS/2 AT/ATX ºi miniredundante
# uºã cu blocare pentru protecþia sistemului
# conector frontal pentru tastaturã ºi port USB
# ventilator cu filtru detaºabil
# 1 x FD de 3/5" ºi 3 x CD-Rom de 5.25" sau HD detaºabil - cu acces extern
# 1 x HD de 3/5" - intern.
Figura 3

#
#
#
#
#
#

Panourile Operator 2, bazate pe
procesoare fãrã ventilator, de
exemplu AOP-8150, sunt proiectate
pentru utilizarea drept interfeþe ommaºinã sau drept calculatoare
multimedia (Figura 3).
AOP-1850 se caracterizeazã
prin:
#
display de 15" LCD TFT XGA
(1024 X 768) cu touch-screen
# procesor Intel Celeron 650 MHz
de tensiune foarte scãzutã

George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939

Adaptoare de temperaturã cu ieºire 0-10Vcc
Luna trecutã firma INOR, pe care societatea noastrã o
reprezintã pe piaþa româneascã în calitate de unic distribuitor, a
lansat pe piaþã adaptoarele de temperaturã cu ieºire 0-10Vcc.
Destinate senzorilor de temperaturã de tip Pt100 sau Pt1000
(a=0,00385) ºi aplicaþiilor HVAC, unde sistemele de control cer
adesea semnale de intrare 0-10Vcc, noile echipamente au fost
concepute punându-se accent pe fiabilitate foarte bunã ºi
performanþe deosebite.
Figura 1

constructive anti-vibraþie, pentru hard disc
5 x COM, 4 x USB, 2 x Ethernet
mini PCI, cititor de card 6 în 1
suportã pânã la 8 canale digitale I/O
este o soluþie fãrã ventilator ºi pentru spaþii reduse
suportã Windows 2000, Windows XP, Windows XP Embedded (opþional)
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Existã douã variante constructive:
# APAQ-3HPT - destinate montãrii în
cutia de borne a senzorului
# APAQ-3LPT - destinate montãrii pe
ºinã (Figurile 1 ºi 2).
Specificaþii tehnice:
# programare - prin strapuri ºi 2
potenþiometri
# ieºire liniarã cu temperatura
# ieºire protejatã la scurtcircuit
# alimentare protejatã la
schimbarea polaritãþii
# funcþie de semnalizarea întreruperii
senzorului, selectabilã: >11V sau 0V
# domeniu programabil: 50/100/150/
200 0C
# programare de 0: -50…+50 0C
# ieºire: 0-10Vcc
# sarcinã minimã: 10 kΩ
# temperatura de funcþionare:
-40…+85 0C
# tensiune de alimentare: 15… 30Vcc
# precizie: +/-0,15% din domeniu
# dimensiuni de gabarit ºi de prindere
conform Figurilor 3 ºi 4.

Figura 3

Figura 4

Sorin GHEONEA
Mobil: 0722 578 286

Lucrãri practice cu Analizoarele Sentinel
I. Determinarea duritãþii totale a apei exprimate în concentraþie de carbonat de calciu în
pãrþi pe milion ºi transformate în grade germane

Duritatea apei este datã de conþinutul de sãruri de calciu ºi magneziu din apã. Este
importantã în cazul apei pentru boilere sau pentru procese industriale delicate (cum ar
fi pentru industria farmaceuticã sau electronicã).
Duritatea în cazul nostru:
[Duritatea] (mg/l) = [Ca2+] (mg/l) * 2.50 + [Mg2+] (mg/l) * 4.12
Tabelul 1.
Duritatea
apei în funcþie
de concentraþia
de carbonat
de calciu

Exprimãm duritatea generalã în carbonat de calciu ca fiind:
1 dGH = 17.86 ppm CaCO3 ºi 7.143 ppm Ca2+ (grade germane)
P e n t r u Figura 1 - Formula indicatorului Eriocrom T (EBT)
determinarea
duritãþii
apei
se
folosesc
reacþiile de
complexare
d i n t r e
calciu ºi
Eriocrom T
(Fig. 1) ºi
calciu
ºi
EDTA (Fig. 2).
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Figura 2 - Formula EDTA (acidului etilendiaminotetraacetic)

Pentru lucrul normal pentru determinarea duritãþii se foloseºte
sarea de sodiu a acidului, a EDTA, Na2EDTA.
Prin tratarea cu Eriocrom T a probei, în cazul prezenþei
calciului, proba capãtã o culoare roºie. Apoi proba se trateazã
cu soluþie de Na 2EDTA, în prezenþa unei soluþii tampon de
hidroxid de amoniu ºi clorurã de amoniu. Reacþia de titrare dintre
soluþia cu conþinut de calciu ºi EDTA este stoechiometricã.
Complexul CaEDTA, care se formeazã, este incolor ºi mai
puternic decât complexul CaEBT.
Indicatorul Eriocrom T are culoarea albastrã în soluþia tampon.
Determinarea duritãþii cu ajutorul Titratorului Sentinel
Titratorul foloseºte reacþia de mai sus ºi sesizeazã punctul de
inflexiune. Aparatul „învaþã” reacþia de titrare. Mãsurãtorile
colorimetrice se fac la 650 nm, cu o mãsurãtoare de referinþã la
500 nm.
Descriere:
Analizorul poate fi folosit pentru analizã titrimetricã, el putând
funcþiona automat, nesupravegheat. Se poate stabili frecvenþa
analizei ºi a calibrãrii.
Caracteristici:
Multi-streaming: se pot
analiza pânã la 6 efluenþi.
Ieºiri:
- în curent: 1x4-20 mA,
programabilã
- 2 porturi seriale RS232C
- 8 relee configurabile
normal închis sau normal
deschis, pentru alarme sau
funcþii.
Intrãri: 8 intrãri digitale, care
se pot cupla cu un automat
programabil.
Datele obþinute pot fi
înregistrate în memoria
volatilã (120 analize) ºi se
reþin ultimele date de
calibrare.
Carcasa este de tipul IP65.
Alimentarea la 100-240 VAC,
consum 200 Waþi maximum.
Analizorul a fost calibrat
în aplicaþia noastrã pe
domeniul 0-10 ppm, cu
analiza duritãþii pe douã
stream-uri. Valorile sunt
transmise la ieºirile în
4-20 mA ºi apoi în PLC,
unde sunt transformate în
grade germane ºi apoi sunt
afiºate pe calculator.
Aplicaþia este în funcþiune
la Michelin Victoria
Floreºti.

Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204
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Convertor
RS-232/RS-485

Noutãþi de la J. AUER

Pentru a se putea realiza comunicaþia
digitalã între diverse dispozitive cu diferite
interfeþe seriale standard este nevoie de
un convertor compatibil cu interfeþele
respective, care sã permitã schimbul de
date între acestea.
Convertorul compatibil cu standardele
RS-232 ºi RS-485 permite conversia
semnalelor specifice celor douã interfeþe
seriale ºi extinderea distanþei de
comunicare cu pânã la 1,2 km, distanþa
maximã acoperitã de o reþea RS485 fiind
de 800-1200m.
Marele avantaj al acestui dispozitiv, spre
deosebire de altele similare, este faptul cã
nu are nevoie de o sursã externã de
alimentare.
Acest convertor permite, totodatã,
comunicarea la distanþã a datelor ºi
conectarea cu calculatorul, folosind
interfaþa serialã RS232. Rata de transmisie
a datelor este de 300-1152kbps.
D i n t r e
noutãþile
apãrute
în
catalogul pe
2005 al firmei
J. Auer, firmã ce
p r o d u c e
echipamente de
semnalizare
o p t i c ã º i
acusticã, vã
prezentãm
s i s t e m u l
modular de
avertizare opticã ºi acusticã tip turn de avertizare
COMAPCT30.
Acesta permite montarea a maximum 5
module din care 4 module de avertizare luminoasã
continuã sau intermitentã tip „flash”, cu LED, ºi
un modul de avertizare acusticã continuã sau
intermitentã.
Date tehnice:
# diametrul modulelor: 30mm
# 3 posibilitãþi de alimentare electricã: 24Vc.a./c.c., 110/
120Va.c. sau 230/240Va.c. Alimentarea sistemului este
determinatã de alegerea potrivitã a bazei deoarece
toate modulele funcþioneazã la 24V. Toate modulele
bazã sunt livrate cu cablu de alimentare de 1m.
# carcasã: policarbonat negru sau gri
# lentilã: policarbonat de diferite culori: portocaliu,
roºu, incolor, albastru, verde, galben
# 3 modele de module pentru semnalizare acusticã,
având o intensitate a sunetului de 85dB (la distanþã
de 1m)
# montare: pe tub de aluminiu, cu o înãlþime maximã
de maximum 400mm, cu ºurub sau picior de plastic
pentru montare orizontalã sau cu o plãcuþã de
montare, adaptor filetat ºi presetupã pentru montare
verticalã
# frecvenþa de pâlpâire la module optice intermitente
tip „flash”: 2Hz
# grad de protecþie: IP65
0
# temperatura de operare: -30…+50 C.

Aceste dispozitive sunt ideale de utilizat
în sisteme de automatizãri ºi vi le
recomandãm cu încredere.

Dragoº DINU

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