Nr. 137 - Ianuarie 2007

Syscom - info

Pagina

S Y S C O M info

137


Ianuarie 2007

Caracteristicile si componentele
sistemului TROLL 9500
pentru determinarea calitãtii apei
Sistemul Multi - Parametric TROLL 9500 este un sistem modular ºi compact,
care poate fi configurat în mai multe feluri pentru a se potrivi unei game diverse
de aplicaþii, cum ar fi: monitorizarea apelor de suprafaþã (râuri, lacuri, estuare,
mediul marin), monitorizarea apelor de minã, monitorizarea proceselor
chimice, monitorizarea apelor reziduale, în acvaculturã ºi mai multor moduri
de operare. Instrumentul poate avea mai mute opþiuni în ceea ce priveºte electrozii
ºi senzorii din care este alcãtuit, cablurile cu care este dotat, modul de lucru în
reþele de senzori, accesoriile referitoare la alimentarea externã ºi consumabilele.

Caracteristicile opþionale:
! Caracteristicile „Profiler” (fãrã înregistrarea internã
a datelor) ºi „Professional” (cu înregistrarea internã
a datelor prin „data-logger”) sunt prezente în
varianta XP (eXtended Parameters)
! Se poate dota sistemul cu senzori pentru calitatea
apei (care pot fi înlocuiþi sau îndepãrtaþi ºi care pot fi
calibraþi de utilizator):

Caracteristicile standard:
Sistemul Troll 9500, care are la bazã un microprocesor cu consum redus de energie,
are urmãtoarele caracteristici standard:
! Diametru: 47 mm
! Carcasã din PVC cu ºuruburi din titan
! Sistem de protecþie a senzorilor din titan
! Garnituri de etanºare din Viton
! Prelevarea datelor se face rapid
! Pentru alimentare se pot utiliza baterii alcaline tip D sau bateriile pe bazã
de litiu furnizate de In-Situ
! Se poate utiliza în submersie
! Datele sunt transmise pe RS485
! Conþine un senzor de temperaturã, instalat permanent ºi calibrat din fabricã
! Conþine un senzor de presiune barometricã instalat permanent ºi calibrat
din fabricã, pentru utilizarea sistemului prevãzut cu cabluri ventuite
! Pentru setarea senzorului, pentru descãrcarea, afiºarea ºi prelucrarea
datelor (text ºi graficã) pe un PC obiºnuit, se foloseºte softul Win-Situ 4.
Sistemul este uºor de utilizat
! Semnalele de ieºire (pentru transmisia datelor) sunt izolate optic
! Cablurile de comunicare, alimentare ºi susþinere pot avea o lungime
standard sau cea doritã de client, fiind izolate cu poliuretan, poliuretan fãrã
halogeni sau FEP - copolimer florurat etilenã propilenã
! Se poate alimenta din afarã.

Setul de senzori de bazã pentru: pH ºi potenþial de
oxido-reducere separat sau în combinaþie,
conductivitate ºi oxigen dizolvat (senzor
polarografic pentru DO)
! Setul extins de senzori pentru: turbiditate, amoniu,
cloruri, nitraþi ºi oxigen dizolvat (RDO) prin
metoda opticã

!

!

!

!

!
!

!
!

!

Pentru lucrul pe teren sau pentru citirea datelor,
calibrarea ºi descãrcarea datelor prin
utilizarea unui PDA se poate folosi programul
„Pocket-Situ”. Pe teren se pot descãrca
date de la mai multe sisteme Troll
Se poate utiliza hand held-ul dedicat, furnizat de
In-Situ, ºi care se numeºte „Rugged-Reader”
Sistemul poate fi dotat cu senzori de presiune
compensaþi cu temperatura, ventuiþi sau
neventuiþi, instalaþi permanent ºi calibraþi din
fabricã
Senzorul de turbiditate poate fi instalat permanent
Memoria internã de stocare a datelor poate avea
pânã la 4 MB (pentru 1 milion de citiri)
Descãrcarea rapidã a datelor
Existenþa a 16 modalitãþi de testare ºi diferite tipuri
de programare a înregistrãrilor: linear, ca
eveniment (la atingerea unei valori), prin
medierea unor citiri
Interfaþa de comunicare a datelor poate fi SDI 12,
RS485 sau ambele
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Sistemul poate fi dotat cu accesorii: celulã de curgere cu debit redus, sistem de
curãþare a senzorului de turbiditate, agitator magnetic alimentat de la
baterie pentru utilizarea instrumentului în ape stãtãtoare
Instrumentul poate fi legat în reþea, iar datele pot fi trimise la distanþã

MP TROLL 9500

Cablu robust din poliuretan sau FEP

Conector "twist-lock"

Compartimentul bateriilor (este etanºat)

Corpul sistemului (este etanºat)

Carcasa de protecþie a senzorilor este
din inox ºi permite circulaþia liberã a
apei, iar prin deºurubare se pot scoate
sau introduce senzorii
Vârf din acetal care minimalizeazã
depunerea sedim entelor ºi protejeazã
partea inferioarã faþã de atingerea unor
suprafeþe dure; se poate îndepãrta în
vederea instalãrii accesoriilor opþionale

MP TROLL 9500 - vedere a senzorului din partea inferioarã; posibilitãþi la aranjarea senzorilor

P2 - Senzorul poate fi: de pH, redox,
oxigen dizolvat (polarografic),
pentru amoniu, clorurã sau nitrat

Senzorul de
pres./turbidit.
sau mufã
P4 - Senzorul
de conductivitate

Semn de aliniere
P3 - Senzorul poate fi: de pH, redox, clorurã,
amoniu, nitrat, oxigen dizolvat (senzor
optic) sau sistemul de ºtergere pentru
senzorul de turbiditate

Temperaturã
P1 - Senzorul poate fi de pH/
redox (combinat), pH, redox,
amoniu, clorurã de nitrat
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Caracteristici
posibilitate de
montare în panou
!
temporizare
selectabilã, care
eliminã alarmele false
!
afiºarea
parametrilor de proces
!
alarme de minim ºi
maxim
!
contacte izolate
galvanic
!
ieºire analogicã
4-20mA sau 0-10Vcc
! bloc de terminale
! alimentare 1224Vcc/Vca
! senzori cu siguranþã
mare în funcþionare
! designul circuitului analogic eliminã potenþialele probleme de software ale
microprocesorului
! conform cu cerinþele UL 508 ºi CE EN 61326 EMI
! disponibil în mai multe domenii, de la 0.2" WC la 50" WC (50 Pascal la 20KPa)
Specificaþii
! Domenii de presiune: 0.2" … 50" WC (50 Pa… 20KPa)
! Mediu: gaz inert non-conductiv sau aer uscat
0
! Precizie: 1% din domeniu la 20 C
! Suprapresiune: ±14.5 psi
0
0
0
0
! Temperatura de operare: 0 C … 40 C (32 F… 104 F)
0
0
0
0
! Temperatura de stocare: -40 C … 60 C (-40 F … 160 F)
! Reglaj zero: cu ajutorul ºurubului de reglare de pe panoul frontal (±10%
din domeniu)
! Display digital
! Ieºire analogicã: 4-20 mA sau 0…10 Vcc
! Carcasã: 1/16 DIN 43700, montare în panou, carcasã plastic
! Contacte de alarmã
! Greutate: max. 200 grame
! Alimentare: 12-24 Vca/Vcc, 1.4 watt
! Conectare electricã: bloc de terminale cu mufã, 18-26 AWG
! Mãsoarã atât presiunea pozitivã, cât ºi presiunea negativã.
Aplicaþii tipice pentru LPS
! monitorizarea filtrelor Hepa ºi alarmã hote de fum
! monitorizarea nivelului de evacuãri
! în panourile de control ale cabinelor de vopsitorie ºi acoperire
! monitorizarea camerei cu atmosferã controlatã - sisteme HVAC
! sisteme de ventilare
! sisteme de umplere
! tiraj coºuri
! monitorizarea suprapresiunii camerei cu atmosferã controlatã
! monitorizarea presiunii camerei de control
! testarea detecþiei scurgeri
! monitorizarea camerei izolate
! presiuni de protecþie
! control debit mic de aer.
!

Virginia ªERBAN
Mobil: 0728 989 662
Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204

Presostate de joasã presiune - LPS

Low Pressure Switching Monitor (LPS) monitorizeazã presiunea diferenþialã.
Alarmele de presiune maximã ºi minimã sunt setate independent din panoul
frontal, ele putând fi configurabile. LED-ul display-ului indicã prezenþa
presiunii. Atunci când limita presetatã este depãºitã, LED-ul semnalizeazã o
condiþie de alarmã ºi devine roºu.

Presostate de joasã presiune - LPS
Ne-am obiºnuit cu prezenþa senzorilor de
temperaturã RUEGER din Elveþia în instalaþiile
de monitorizare cu cerinþe tehnice deosebite din
industria petrolului ºi a gazelor naturale, industria
chimicã, siderurgicã etc.: termorezistenþe sau
termocupluri în construcþie standard sau antiex
(Ex d sau Ex i, cu/fãrã cutie de borne, cu/fãrã
adaptor de temperaturã.
Ne vom obiºnui cu prezenþa lor ºi în industria
farmaceuticã ºi alimentarã, având în vedere ca
firma RUEGER furnizeazã senzori de
temperaturã în construcþie specificã pentru
aceste aplicaþii, cu sistem tri-clamp de
conectare la proces.
Aceºtia au ca punct de plecare binecunoscuta
familie S20 (termorezistenþe ºi termocupluri cu
izolaþie mineralã ºi cu teacã suplimentarã de
protecþie ºi cu flanºã ca sistem de conectare la
proces). Teaca, executatã din inox AISI 316Ti/
1.4571 sau AISI 316L/1.4435, AISI 316L /1.4404,
este, în configuraþia standard, lustruitã la nivel
N5-N6, pentru a corespunde standardelor cerute
de aplicaþiile aseptice. Conectarea la proces se
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face cu flanºã tri-clamp de orice dimensiune. Rezultã familia S29 de senzori
de temperaturã.
Cutia de conexiuni poate fi realizatã din aliaj de aluminiu sau inox.
În rest, caracteristicile sunt cele ale familiei S22:
lungime de imersie (U): 50 – 3000 mm
domeniu de mãsurã: -200…+300 0C
clasa A sau clasa B (pentru termorezistenþe), I sau II (pentru termocupluri)
grad de protecþie: IP 56
opþional - construcþie EEx.
#

Date tehnice
Conectarea sondei:

Domeniul de funcþionare al electronicii:

#
#
#

Domeniul de mãsurã:

#

Sorin GHEONEA
Mobil: 0722 578 286

Hygrostat industrial de mare precizie
HygroStat MB este un nou higro-termostat, compatibil cu sondele HygroClip,
destinat controlului direct a 2 relee de 230V, cu contacte de comutare.
Instrumentul este controlat cu un microprocesor ºi poate fi utilizat cu toate
sondele industriale ale firmei ROTRONIC. Se pot conecta ºi sonde
HygroClip S, cu un cablu adaptor T7-03-MOK-DIO. HygroStat MB nu necesitã
întreþinere; este suficient sã se ajusteze sau sã se înlocuiascã sonda.
Instrumentul nu pierde din precizie datoritã prelucrãrii semnalului digital.
HygroStat MB permite controlul direct al unor operaþiuni simple, cum ar fi
pornirea/oprirea uscãtoarelor sau umidificatoarelor.
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Precizie:
Histerezis:
Afiºaj:
Numãr de relee cu LED indicator de stare:
Funcþie de ceas în timp real:
Calcule psihometrice:
Programare cu soft HW4/PC:

Interfaþã programabilã:
Interfaþã de comunicatii (opþional):
Lucreazã în reþea cu:
Ajustare:

Alimentare/Consum:

Un conector pentru sondele
industriale interºanjabile
HygroClip
0.. 90%rh / -40...+85 oC (cu
afiºaj) -10...60 0C (fãrã
afiºaj)
În funcþie de sonda
conectatã (max. 0...100%RH/
-50...200 0C)
±1%rh / ±0.2K (la 23 0C ±5 0C)
Programabil
Afiºaj LC opþional
2x250 Vca / 2 clasa A, cu
contacte de comutare
Da
Sunt disponibile toate
calculele standard
Puncte setate, histerezis,
atribuire de semnal, valori
calculate, funcþii de releu
USB sau PCB (acces numai
cu carcasa deschisã)
RS232/485 sau Ethernet/
wireless LAN TCP/IP
HygroFlex, HygroLog NT, cu
soclu
Ajustare într-un singur punct
sau în mai multe puncte,
cu soft HW4/PC
12...35V c.c./12...24V c.a.
(MB-1X) sau 90... 230V c.a.
(MB-2X)/< 300 mA.

Sonde care pot fi conectate la HygroStat:
1. HygroClipIW pentru aplicaþii în care traductorul poate fi montat pe perete:
domeniul de temperaturã -40÷85 0C
2. HygroClip IC pentru mãsurarea în conducte de aer sau camere climatice:
-50÷200 0C; max. 250xØ15mm max.10m cablu
3. HygroClip IM sondã din inox destinatã mãsurãrii în conductã sau prin perete 50÷200 0C; max. 270x Ø15mmx10mcablu
4. HygroClip IE pentru aplicaþii în care presiunea aerului poate atinge 100bar ºi
temp. max. 200 0C
5. HygroClip IC04/05 pentru mãsurarea în spaþii înguste, temperatura max.
100 0C; Ø4/Ø5mm.

1

Elvira DOBRE
Mobil: 0722 621 869

2

Pompe volumice cu roþi dinþate cu angrenare cilindricã interioarã
Seria MOTOR SPEED

3
4

5

VIKING, INC. SUA, parte integratã a concernului american IDEX
CORPORATION, lider mondial în producerea pompelor volumice cu
deplasare pozitivã, cu roþi dinþate, cu angrenare cilindricã interioarã sau
exterioarã, înfiinþatã în anul 1904, produce peste 150.000 de agregate de
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pompare/an disponibile în peste 40.000 de variante constructive. VIKING dispune
de fabrici în S.U.A., Canada ºi Irlanda de Nord ºi are o reþea de distribuþie în
peste 80 de þari, pompele având certificare ISO 9001 ºi ISO 14001.
Seria MOTOR SPEED este conceputã din punct de vedere hidraulic pentru
a opera la turaþie ridicatã. Designul hidraulic ºi porturile de dimensiuni
mãrite conferã o foarte bunã aspiraþie ºi reducerea NPSH-ului cerut,
permiþând performanþã, siguranþã în funcþionare ºi o durata mare de viaþã
cu un cost de achiziþie scãzut, reductoarele de turaþie fiind eliminate. Capul
de pompare, geometria roþilor dinþate asigurã o funcþionare optimã ºi un
nivel al zgomotului scãzut. Totodatã, pompele VIKING sunt dotate standard,
cu supapã de by-pass la suprapresiune.
APLICAÞII
Pompele VIKING pot fi implementale într-o mare varietate de aplicaþii:
$ ind. chimicã: glicoli, glicerinã, acizi, adezivi
$ ind. alimentarã: uleiuri, glucozã etc.
$ ind. petrolierã: aditivi, uleiuri, carburanþi, solvenþi etc. ºi multe alte fluide.
SPECIFICAÞII TEHNICE:
3
$ Capacitate: pânã la 45 m /h
$ Presiune diferenþialã maximã: 12 bar
$ Turaþie maximã: 1.450 RPM
$ Vâscozitate maximã fluid: 22.000 cSt
0
$ Temperaturã maximã: 150 C
$ Materiale: carcasã: fontã ductilã; garnituri: nitril; bucºe: carbon grafit; roþi
dinþate: fontã cu grafit nodular/ductilã; ax: oþel.
Opþional, pompele VIKING pot fi echipate cu manta de încãlzire ºi etanºare
din Viton, Neopren, Teflon, Kalrez, EPR.
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Montaj al motorului cuplat direct cu pompa, ceea ce conferã un spaþiu
redus al agregatului; montaj în consolã al motorului prin flanºã IEC; montaj
pe talpã al pompei ºi al motorului.
Rãzvan POPA
Mobil: 0729 998 888

Monitoare industriale 10.4" - 21.3" cu sau fãrã touchscreen
Tehnologia de nivel înalt a avut o mare contribuþie la dezvoltarea
monitoarelor industriale TFT LCD. Aceste monitoare au fost proiectate cu
gândul de a reprezenta soluþia cea mai performantã pentru o serie diversã
de aplicaþii. Simbol al eleganþei, profilul compact, de mici dimensiuni se
potriveºte perfect în cazul aplicaþiilor în care spaþiul este redus ºi utilizarea
sa eficientã este foarte importantã.
Pe de altã parte, aceste monitoare beneficiazã de strãlucire ridicatã ºi
consumã extrem de puþinã energie, fiind realizate în acord cu reglementãrile
privind administrarea energiei, VESA DPMS. În plus, emit radiaþii extrem
de reduse ºi un câmp electromagnetic, care se apropie de 0 ca intensitate.
Acestea sunt marile avantajele ale monitoarelor industriale comercializate
de noi ºi prezentate în acest articol.
Compatibile din toate punctele de vedere cu toate tipurile de PC-uri, aceste
monitoare LCD sunt prevãzute cu o serie de interfeþe pentru diverse
standarde. Astfel, instalarea monitorului este extrem de uºoarã. Mai mult,
meniul monitorului asigurã utilizatorului o interfaþã convenabilã pentru
realizarea reglajelor potrivite pentru atingerea performanþelor optime.

VIKING Seria Motor Speed - disponibilã în 6 tipodimensiuni

Flanºã din Fontã
ductilã la exterior

Bucºã de carbon
grafit

OPD-217AB

RD cu geometrie
optimizatã

Rulmenþi pentru
condiþii grele
Flanºã motor
IEC
Etanºare mecanicã
DIN 24960

Flanºã in-line
PN 25 DIN

VIKING Seria Motor Speed - Secþiune

Seria Motor Speed este
disponibilã în trei variante din punct
de vedere al modului de dispunere
al motorului electric de acþionare.

Montaj în consolã

Montaj Direct Drive

Montaj pe talpã

Acestea sunt doar
câteva din modelele
comercializate.
Indiferent
de
d i m e n s i u n e ,
monitoarele
sunt
prevãzute cu cadru din
oþel inoxidabil pentru
montarea pe panou
sau în rack ºi sunt
certificate IP65. Din
punctul de vedere al
mediului înconjurãtor,
pot
lucra
la
temperaturi cuprinse
între 0 0 C - 50 0 C, la
vibraþii de 1G/5 500Hz,
ºi pot rezista la ºocuri de 15G cu durata de 11ms.
Aceste monitoare beneficiazã opþional ºi de Touch screen, putând fi folosite
cu succes într-o gamã variatã de aplicaþii.
Valentin ANDRONACHE
Mobil: 0723 563 227

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@syscom18.com

Nr. 137 - Ianuarie 2007

Syscom - info

Mãsurarea concentraþiei de NOx fãrã convertor, în aplicaþiile
de monitorizare continuã a emisiilor poluante cu Limas 11 UV
Limas 11 UV este un modul component al familiei de analizoare Advance
Optima 2000, fabricate de ABB.
Mãsurarea concentraþiei unui anumit component dintr-un amestec de gaze
se face pe baza atenuãrii unei radiaþii ultraviolete, atenuare proporþionalã
cu concentraþia componentului analizat.
Întrucât Limas 11 poate mãsura simultan NO+NO2, aceastã facilitate
reprezintã o alternativã la mãsurarea clasicã a concentraþiei de NOx, care
utilizeazã un convertor catalitic ce tranformã fracþia de NO2 în NO.
Aceastã posibilitate reprezintã nu numai o soluþie tehnicã elegantã, dar ºi
o soluþie mai ieftinã în aplicaþiile de monitorizare continuã a emisiilor
(CEM) provenite din arderea combustibililor gazoºi.
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O soluþie echivalentã cu Limas 11 trebuie sã asigure performanþe similare
Luând în consideraþie diagrama de mai jos, se observã cã cerinþa este
îndeplinitã pânã la domeniul de 100 ppm
Ca urmare, soluþia de mãsurare NOx, utilizând un rãcitor este valabilã
pânã la domeniul de 100 ppm NO2
De fapt, acesta este domeniul tipic al concentraþiei pentru combustiile pe
combustibil gazos.
În aplicaþiile auto, concentraþiile de NO2 sunt considerabil mai mari. În
aceastã situaþie se utilizeazã un model Limas 11HW cu mãsurare în stare
caldã.
Diagrama de solubilitate a NO2 în rãcitor
curbã teoreticã
curbã practicã

Mãsurãri noxe auto cu Limas 11HW

CEM cu Limas 11UV

Mihail ANDREI
Mobil: 0722 578 259

Sistem de prelevare ºi condiþionare a gazului în cadrul
instalaþiilor de monitorizare a emisiilor

Care ar fi economia de bani ?
Într-o aplicaþie CEM în care este necesar a se mãsura:
</ = 0…..200 ppm NO + </= 0…100 ppm NO2, rezultã o economie sigurã de
2000 EURO.
Care sunt avantajele metodei?
Mãsurarea simultanã a concentraþiei de NO+NO2 cu un fotometru UV
fãrã o conversie chimicã de la NO2 la NO
Calibrare uºoarã, sigurã ºi de înaltã stabilitate cu celula de calibrare
umplutã cu gazul etalon
Mãsurãtoarea nu este influenþatã de prezenþa vaporilor de apã ºi a CO2
Principiul de mãsurã corespunde recomandãrilor EPA
Performanþele nu se degradeazã în timp.
Care sunt alternativele pentru mãsurarea NOx?
Fotometru NDIR împreunã cu un convertor amplasat în amonte
Analizoare cu chemi-luminiscenþã cu convertor integrat (CLD).
!

!

!
!
!

!
!

Care sunt economiile pe care le poate face clientul?
convertorul catalitic care necesitã materiale consumabile
analizor CLD cu convertor integrat pentru mãsurarea NOx, precum ºi a
echipamentului auxiliar, cum este generatorul de ozon
calibrare cu gaze etalon stocate în butelii
problemele de stabilitate în timp ale gazelor etalon îmbuteliate
necesitatea testãrii ºi a calibrãrii repetate a sistemului
cheltuielile ocazionate de întreþinere.

Gazele prelevate conþin de obicei componente care interferã cu
mãsurãtorile analitice sau pot sã distrugã analizorul. Asemenea componente
trebuie sã fie îndepãrtate în timpul condiþionãrii gazului prelevat.
Un astfel de
sistem este compus
din urmãtoarele 3
e l e m e n t e
principale:
A . Sondã de
prelevare gaze.
Aceasta este o
sondã din oþel
inoxidabil,
introdusã în centrul
traseului de gaze
din coº, prevãzutã
cu un filtru din inox sinterizat la capãtul aflat în interiorul coºului ºi cu un
filtru ceramic încãlzit la exterior. În aplicaþiile în care concentraþia de pulberi
este relativ mare, se utilizeazã sonde fabricate de firma Buhler. Sondele
utilizate de cãtre firma SYSCOM18 sunt prevãzute ºi cu un sistem de purjare
automatã pentru eliminarea depunerilor de praf ºi creºterea timpului de
viaþã al filtrelor. Filtrul exterior încãlzit este prevãzut cu reglare automatã
de temperaturã.

!
!

!
!
!
!

Comparaþie de preþ între soluþiile cu Limas 11 UV cu ºi fãrã convertor
Limas 11UV
Domeniul de mãsurã: 0…200 ppm NO
Cu celula de calibrare
+ convertorul
16.301 EURO
Limas 11UV
Domeniul de mãsurã: 0… 200 ppm NO
Domeniul de mãsurã: 0…100 ppm NO2
Cu celula de calibrare pentru fiecare component
14.301 EURO
Existã pierdere de NO2 în rãcitor?
NO2 se pierde în rãcitor prin dizolvare în condens în funcþie de concentraþia
de NO2
Cu cât este mai micã concentraþia, cu atât este mai micã ºi pierderea
Un convertor bun de NOx poate ajunge la o ratã de conversie de >=95% în
conformitate cu cerinþele legislaþiei în domeniu

C. Sistem de condiþionare a gazului. Alimentarea analizorului trebuie
fãcutã cu gaz uscat ºi filtrat. Curãþarea gazului prelevat, care se referã la
îndepãrtarea particulelor foarte fine, care au trecut de filtrele primare, este
realizatã de un sistem de filtre care au o retenþie mai micã de 5µ.
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Uscarea gazului este
realizatã prin rãcire ºi
c o n d e n s a r e .
Condensarea constã în
conducerea gazului
prelevat din linia
încãlzitã într-un rãcitor,
unde
are
loc
condensarea apei din
gazul prelevat, care
apoi este colectat întrun container cu pompe
peristaltice.

Elvira DENIªAN
Mobil: 0726 222 957

AccuLow - Turbidimetru pentru apã tratatã ºi apã potabilã

produse
din
stoc

Turbidimetrul Accu4 Low - Sistemul are la bazã un micropocesor cu ajutorul
cãruia se obþine:
o precizie deosebitã
stabilitate foarte bunã la mãsurare
compensarea automatã a calibrãrii
stabilitate foarte bunã la calibrare.
Aparatul poate fi folosit pentru determinarea turbiditãþii în NTU pe domeniul
0 – 100 NTU, pentru apa tratatatã sau potabilã, acolo unde se încadreazã pe
domeniul menþionat.
Domeniul este fix, nu poate fi extins pentru aparatul Accu4 Low.
Reamintim cã turbiditatea nu este totuna cu solidele suspendate, diferenþa
þinând de mãrimea particulelor care sunt în suspensie, de fenomenele care
au loc la trecerea unui fascicul de luminã prin soluþie etc.
Sistemul (figura 1) este format din:
!
!
!
!

Senzorul 8320
este proiectat
pentru inter val
scãzut
de
turbiditate.
Te m p e r a t u r a
de lucru: de la
0-60 0C.
Domeniul de
presiune: pentru
joasã presiune.
Viteza de curgere
prin celulã este de
la 0,19 la 26.5 LPM.
Mãsurãtorile se
fac cu compensarea
culorii.
Sursele
de
luminã: 2 diode
LED în infraroºu
apropiat
la
860 nm.
Sistemul de
mãsurã
este
dotat cu o celulã,
cu
capcanã
pentru bulele de
aer pentru debite
situate între 0.19
ºi 1,8 LPM.
Celula este din
PVC.
Celula se aflã
într-un ansamblu
montat
într-o
carcasã IP 65.

Analizorul T53 este
dotat cu afiºaj tip LCD
grafic 128x64 de pixeli.
Afiºeazã turbiditatea
ºi valorile de ieºire în
curent pe domeniul
4-20mA.
Domeniul
de
mãsurã: 0.000-100
NTU cu autoscalare.
Afiºeazã ºi valorile în
mA ale ieºirilor
analogice.
Condiþii de lucru:
temperatura de la
–20 la + 60 0C.
Ieºiri:
4 relee tip SPDT
pentru 5A/230VAC sau
5A/30VDC;
sunt
destinate
pentru
control, alarmã ºi stare.
Este dotat cu indicatori
pentru relee
2 x 0/4-20 mA cu
rezoluþie de 12 biþi
0,004 mA; fiecãrei
ieºiri i se poate asigna
un domeniu de
turbiditate
RS232 - comunicare
cu calculatorul
HART - opþional
Carcasa este NEMA
4x-IP 65.
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produse
din stoc

#

#

#

#

produse
din stoc
Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204

Traductoare de curent pentru aplicaþii de energeticã
ºi automatizãri
Firma elveþianã LEM a introdus în fabricaþie un nou tip de produs, ºi
anume seria AT de traductoare de curent, pentru curent alternativ, cu
ieºire standard: 4-20mA, 0-5Vc.c. sau 0-10Vc.c.
Traductoarele din seria AT combinã într-o carcasã compactã un
transformator de curent (în numãrul trecut al revistei noastre am prezentat
transformatoarele din seria TT) ºi un condiþioner electronic de semnal.
Printre particularitãþile acestei serii de traductoare precizãm mãsurarea
fãrã contact ºi construcþia de tip bobinã despicatã.

produse
din stoc

Principalele caracteristici ale acestor traductoare sunt:
carcasã de tip “bobinã despicatã”
dimensiuni reduse: 44.5x67x36.5mm
alimentare:

%
%
%

* cu alimentare din bucla de curent - pentru variantele cu ieºire 4-20 mA
* fãrã alimentare - pentru variantele cu ieºire în tensiune
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domenii de mãsurã: 5A, 10A, 20A, 50A
banda de frecvenþã: 50/60 Hz
fanta pentru conductorul primar: 16 mm
precizie absolutã: 1,5-2% la curentul nominal I PN
liniaritate: 0.5%.

Urmãrind
a c e s t e
caracteristici,
putem stabili
urmãtoarele
avantaje ale
seriei AT:
preþ scãzut
ºi cost de
instalare
redus
precizie
bunã
ºi
liniaritate
foarte bunã
%

%

%
uºoare ºi
compacte adecvate

pentru montarea în spaþii înguste
% semnal de ieºire standard
% instalare uºoarã - au carcasã de tip “bobinã despicatã”
% alimentare din buclã de curent (variantele cu ieºsire 4-20mA) sau fãrã alimentare
(variantele cu ieºire 0-5V sau 0-10V )
% performanþe superioare - pentru o tehnologie de tipul “bobinã despicatã”
% calitate ºi fiabiliate ridicate - cost de întreþinere redus.

Aplicaþiile acestor traductoare sunt multiple:
în energeticã, pentru mãsurãtori în substaþii sau în sistemele de
monitorizare a calitãþii energiei
în automatizãri, pentru sistemele concentratoare de date, pentru
managementul facilitãþilor, pentru automatizarea clãdirilor
în producþie, pentru integrarea în echipamente de conversie sau adaptate.
%

%

%
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Din acest motiv, normele europene reglementeazã aceste activitãþi ºi
impun anumite norme de funcþionare pentru diverse unitãþi în a cãror
activitate existã un risc mai mare sau mai mic ca apa utilizatã sã fie
amestecatã cu produse petroliere sau grãsimi.
În primul rând, aceste unitãþi care desfãºoarã acest tip de activitãþi, nu
numai unitãþi mari industriale, dar ºi mai mici, ca: staþii de benzinã,
spãlãtorii auto, service auto etc. sunt obligate sã instaleze ºi sã utilizeze
bazine de separare a produselor petroliere, înainte de deversarea apelor
reziduale în sistemul de canalizare. Pe lângã obligativitatea de a avea
aceste bazine de separare, este obligatoriu, iar norma europeanã se va
impune, în foarte scurt timp, în toate þãrile din UE, sã se utilizeze sisteme
de semnalizare ºi alarmare (prevenire) a deversãrii substanþelor petroliere
în sistemul de canalizare sau în sol. Responsabilitatea compensãrii
cheltuielilor pentru remedierea pagubelor provocate astfel revine direct
proprietarilor instalaþiilor care produc deversarea. Pânã de curând, de
exemplu, în þãrile UE, exista o taxã introdusã în preþul benzinei, prin care
se recuperau aceste pagube. În prezent, aceastã taxã nu mai este
perceputã, dar proprietarii staþiilor de benzinã sunt obligaþi sã ia toate
mãsurile pentru a evita deversarea produselor petroliere în sol sau în
sistemul de canalizare.
Pentru aceasta, cel mai simplu mijloc este utilizarea unor bazine de
separare, de dimensiuni adecvate, în care se stocheazã apele uzate,
potenþial murdãrite în procesele curente. În aceste bazine, datoritã vitezei
foarte mici, substanþele petroliere sau grãsimile conþinute în apa uzatã se
separã, formând un strat relativ uniform, la suprafaþã. Dacã este cazul,
bazinul trebuie prevãzut ºi cu un compartiment la bazã, unde se vor depune
sedimente care conþin metale grele ºi alte deºeuri solide, inclusiv particule
metalice, nisip etc., care conþin metale grele sau compuºi ai acestora,
provenind din aditivi utilizaþi în compoziþia uleiurilor de motor, a
combustibililor etc.
Construcþia bazinului este conceputã astfel încât sã permitã deversarea
în reþeaua de canalizare numai a apei fãrã substanþe petroliere vizibile ºi
fãrã particule grele. Inspecþia, respectiv curãþarea bazinului de separare,
se vor face periodic, astfel încât materialele poluante se vor extrage separat
ºi vor fi reciclate conform normelor specifice.

George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939

Sisteme de alarmã pentru bazine separatoare de apã/produse petroliere
Impactul negativ al dezvoltãrii tehnologice asupra colectivitãþilor ºi indivizilor cu
educaþie rudimentarã, neadecvatã nivelului actual de civilizaþie, este vizibil în
România, practic la tot pasul: râurile de munte aproape blocate de baraje din
PET-uri de diferite dimensiuni, mormane imense de gunoaie de toate felurile,
resturi menajere, ambalaje ºi diverse materiale aruncate cu indiferenþã, la
întâmplare, pot fi vãzute cu ochiul liber în toate colþurile þãrii. Astfel, sintagma
“Codrul, frate cu românul” devine lipsitã de conþinut, având mai degrabã sensul
relaþiei dintre Abel ºi Cain. Aceste deºeuri constituie o problemã permanentã ºi
necesitã un efort considerabil, pentru curãþirea zonelor respective, acolo unde
existã preocupare ºi unde existã mijloace ºi forþe suficiente. Aparent, faptul cã
aceastã poluare este atât de evidentã ºi masivã face ca sã se trezeascã în conºtiinþa
unui numãr din ce în ce mai mare de oameni sentimentul cã trebuie sã acorde o
mai mare atenþie momentului ºi locului unde aruncã aceste deºeuri. Destul de
lent, dar într-o direcþie favorabilã se creeazã o opinie de masã prin care oamenii
se simt datori sã nu contribuie conºtient sau inconºtient la degradarea mediului
prin astfel de acþiuni.
Sunt încã forme de poluare mai puþin vizibile ºi mult mai perfide, legate,
de asemenea, de activitãþi curente, care provoacã infestarea mediului
într-un mod mult mai grav ºi mai greu de remediat (de foarte multe ori
ireversibil): poluarea prin substanþele conþinute în apele reziduale. Nu numai
activitãþile industriale, dar ºi activitãþile „domestice” din unitãþi industriale
mici, ateliere de reparaþii, service-uri ºi chiar din gospodãrii private, reprezintã
o sursã de poluare a apelor. În Uniunea Europeanã sunt aplicate reglementãri
destul de precise, pe lângã conºtientizarea fiecãrei persoane asupra faptului
cã infestarea mediului cu substanþe poluante reprezintã o acþiune îndreptatã
împotriva comunitãþii ºi, implicit, o infracþiune pedepsitã de lege.
În acest context, toate activitãþile care pot genera ape reziduale infestate
cu produse petroliere sau grãsimi sunt limitate ºi se desfãºoarã în condiþii
controlate. Însãºi acþiunea nevinovatã de spãlare a automobilului în curtea
proprie constituie o sursã de poluare indirectã - nu atât de evidentã ca atunci
când se face direct în râuri, lacuri sau apa mãrii, dar la fel de greu de anihilat,
deºi aparent, apa murdarã se scurge în instalaþia de canalizare ºi ajunge, în
final, în staþiile de tratare a apelor reziduale. Pãtrunderea substanþelor
petroliere în sistemul de canalizare poate cauza distrugerea sistemelor
biologice de tratare ºi trecerea materialelor poluante în mediul ambiant. La
fel, prin deversarea pe sol a acestor materiale - substanþe poluante, compuºi
chimici, metale grele - sunt transportate, într-un timp mai lung sau mai scurt,
în pânza de apã freaticã ºi revin pe diverse cãi în organismul fiinþelor vii, cu
consecinþe dezastruoase, pentru sãnãtate.

Apã
"limpede"
Petrol ºi
grãsimi
Apã poluatã

Apã

Nãmol

Conform normelor, un astfel de bazin de separare trebuie prevãzut cu un
sistem certificat de alarmare, care sã asigure semnalizarea în mod adecvat
asupra riscului de deversare, atunci când nivelul în bazin depãºeºte limita
maximã (preaplin) când existã riscul ca apa rezidualã sã fie deversatã în
sol sau sã refuleze în sistemul de colectare sau atunci când stratul de
substanþe petroliere ºi/sau grãsimi este atât de adânc, încât aceste materiale
pot fi refulate în sistemul de canalizare prin conducta de evacuare, împreunã
cu apa „curatã”.
De asemenea, stratul de depuneri de la fundul bazinului trebuie menþinut
la un nivel convenabil, pentru a permite un timp de umplere a bazinului
suficient de îndelungat, care sã ducã la separarea suficientã a fazelor
lichide. Aceste bazine separatoare sunt clasificate ca zonã cu pericol de
explozie, datoritã existenþei substanþelor petroliere.
PEPPERL+FUCHS produce un astfel de sistem certificat conform normelor
de prevenire a deversãrilor ºi conform ATEX, pentru funcþionare în mediu
potenþial exploziv.
Un astfel de sistem poate fi compus dintr-un modul de comandã ºi
alarmare ºi un numãr de 1-3 senzori specializaþi:
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face în funcþie de afiºare cu LED sau LCD, numãrul de caractere,
dimensiunea caracterelor ºi a suprafeþei frontale, tensiunii de alimentare,
frecvenþei de intrare ºi, nu în ultimul rând, a numãrului de funcþii pe
care le efectueazã.

Urare de Anul Nou 2007

Senzor pentru detectarea nivelului maxim (deversare prin preaplin sau
refulare în sistemul de colectare sau în pompã). Acest senzor funcþioneazã pe
principiul calorimetric; conþine o punte electronicã cu termistor, care face
distincþia între aer ºi lichid. Principiul calorimetric permite o imunitate faþã de
depunerile de materiale solide pe senzor. Lipsa pãrþilor mobile constituie un
avantaj esenþial, având în vedere cã se utilizeazã în mediu cu multe impuritãþi,
în care sistemele mecanice necesitã întreþinere frecventã.
Senzor de interfaþã între stratul de substanþe petroliere ºi apã, pentru
detectarea limitei inferioare a stratului de petrol sau grãsimi, înainte ca aceste
materiale sã fie refulate cãtre reþeaua de canalizare prin conducta de evacuare.
Este un senzor capacitiv cu o construcþie specialã, care mãsoarã nivelul
interfeþei într-un anumit interval.
Senzor pentru semnalizarea pãturii de mâl de la fundul bazinului de
separare. Acesta semnalizeazã momentul când este necesarã evacuarea
compartimentului pentru depuneri solide. Se evitã acþionarea inutilã a sistemului
de evacuare cu dezavantajele inerente: manipulãri suplimentare, timp
suplimentar pentru liniºtirea bazinului ºi reintrarea în serviciu.
Toþi senzorii sunt certificaþi conform ATEX pentru funcþionarea în mediu cu
pericol de explozie.
Modulul de alarmare ºi control este disponibil în câteva variante, cu
alimentare din 24Vcc, din baterie sau din reþeaua de curent alternativ.
Acesta se monteazã la o distanþã suficientã faþã de senzori, în afara zonei
clasificate cu pericol de explozie, chiar în exterior, dar atunci se va monta
într-o cutie care asigurã o protecþie climaticã, cel puþin IP 65.
Modulul poate semnaliza local, prin relee care comandã sistemele de
avertizare sonorã sau luminoasã, cu posibilitatea de resetare a alarmei.
Pentru montarea în zone relativ izolate, se poate utiliza un modul prevãzut
cu acces în reþeaua GSM, care poate transmite alarmele, ca mesaje SMS, cãtre
un telefon mobil.
Sistemul este certificat conform directivelor UE în vigoare ºi permite celor
care îl utilizeazã sã respecte normele de prevenire a poluãrii. În acelaºi timp,
permite utilizatorului sã contribuie la protecþia mediului ambiant ºi, prin aceasta,
sã asigure un mediu de viaþã curat.
Astfel, persoana responsabilã cu protecþia împotriva poluãrii mediului poate
fi avertizatã în orice moment, oriunde s-ar afla, pentru a lua din timp mãsurile
necesare.
#

#

#

#

KÜ
ÜBLER în top
Vã reamintim cã
firma
germanã
K Ü BLER produce
indicatoare
cu
intrare în impulsuri
pentru urmãrirea:
cantitãþii (nr.
produse, piese
etc)
vitezei (în 1/sec
sau 1/min)
deplasãrii
timp de funcþionare.

Gabriel SALVAROVSCHI
Mobil: 0722 855 158

Vã aºteaptãm, în propriul nostru
stand, la Expoziþia de tehnicã
militarã, care va avea loc în
Emiratele Arabe Unite,
la ABU DHABI, în perioada
18 -22.02.

IDEX 2007

Vasile ENACHE
Mobil: 0722 322 507

Foarte important este faptul cã acestea pot fi achiziþionate ºi în varianta
cu presetare, în cazul în care se doreºte o comandã la atingerea unei
valori impuse.

#

#

#
#

Diferenþierea de la
un model la altul se
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