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O instalaþie complexã pentru recuperarea vaporilor
În decursul anului 2004, firma
SYSCOM 18 a primit o comandã
din partea SC Rafo SA Oneºti
pentru realizarea unei instalaþii
de reducere a concentraþiilor de
compuºi organici volatili din
emisiile de vapori de benzinã,
generate la depozitarea ºi
încãrcarea benzinelor în
rezer voare, precum ºi la
încãrcarea acestora în vagoane
CF ºi autocisterne. Pentru
rezolvarea acestei solicitãri, au
fost evaluate ºi analizate
instalaþiile tehnologice existente
ºi informaþiile culese. Astfel:
#
datoritã construcþiilor ºi
accesoriilor interioare, rezervoarele
pentru depozitarea benzinelor (cu
capac fix) nu puteau fi dotate cu
membrane plutitoare interioare. Ca
urmare, a fost oportunã
conectarea spaþiilor de vapori ale
rezervoarelor de benzinã la un
colector general de vapori
#
benzinele comerciale se
încãrcau la rampa CF prin douã
braþe de încãrcare cu un debit
maxim de cca. 400 mc/h, uzate fizic
ºi moral. A fost propusã montarea
a douã încãrcãtoare telescopice,
care sã asigure, pe lângã o bunã
etanºare a scurgerilor de lichid, ºi
recuperarea vaporilor generaþi în
timpul efectuãrii încãrcãrilor
# în cazul rampei auto, benzinele
se încãrcau în autocisterne prin
cãdere liberã, din rezervoare de
serviciu montate pe estacadã. A
fost propusã montarea braþelor
articulate cu recuperarea vaporilor
de benzinã.
Pentru prelucrarea vaporilor
a fost propusã folosirea unei
unitãþi cu membranã de
separaþie, produsã de cãtre
firma germanã VACONO.
O problemã delicatã a fost
stabilirea modului de funcþionare
a sistemului de vapori. Debitele
de încãrcare simultane mari (de
cca. 1000 mc/h) ar fi condus la
alegerea unei instalaþii de
prelucrare a vaporilor de
capacitate mare, deci scumpã ºi
cu costuri mari de funcþionare
(în cazul în care aceasta s-ar fi
conectat direct la colectorul de
vapori ºi pornirea ar fi fost
realizatã la creºterea presiunii
în sistem). Din acest motiv, s-a
trecut la analiza tehnicã privind
posibilitatea realizarii unui
sistem “balansat” de vapori.
În principiu, un astfel de
sistem constã în interconectarea
spaþiilor
de
vapori
ale
rezervoarelor cu capac fix ºi
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cuplarea acestora la colectoarele de vapori de la rampele CF ºi Auto. Colectorul general,
astfel format, se conecteazã la intrarea unui rezervor de stocare a vaporilor cu membranã,
cu capacitate variabilã, denumit ºi Vapour Holder. Acesta poate prelua, din sistem, cantitãþi
însemnate de vapori, rezultaþi în urma încãrcãrilor (rezervoarelor, vagoanelor CF ºi a
autocisternelor) ºi în urma micii respiraþii a rezervoarelor. Altfel spus, vaporii circulã liber
prin sistem datoritã diferenþelor de presiune care iau naºtere, din locul cu presiune mare
cãtre locul cu presiune mai micã, utilizându-se la maximum spaþiile de stocare ale vaporilor.
În cazul încãrcãrii la rampa CF, de exemplu, se creeazã o depresiune în rezervorul din care
se trage benzinã, iar vaporii rezultaþi în urma încãrcãrii se deplaseazã cãtre acesta. Însã,
numai în cazul în care se depãºeºte un anumit prag al presiunii în sistem, se deschide
calea cãtre rezervorul de vapori, pentru stocarea acestora. Unitatea de prelucrare a vaporilor
va porni numai atunci când volumul de vapori înmagazinat depãºeºte o anumitã limitã
impusã. Au fost analizate mai multe combinaþii dintre capacitãþile utile ale rezervorului de
vapori ºi capacitãþile nominale ale instalaþiilor de recuperare, propunându-se utilizarea
unei instalaþii de recuperare de 200 mc/h împreunã cu un rezervor de stocare cu capacitatea
utilã de 2800 mc ºi nominalã de 3500 mc. Dupã aprobarea principalilor indicatori ºi a
structurii sistemului de vapori, s-a trecut la elaborarea proiectelor de execuþie pentru
rezervorul de vapori (IPIP Ploieºti) ºi pentru reþeaua de conducte de vapori (Premium
Brazi). Tehnologia de echipare ºi funcþionare a rezervorului de vapori a fost asiguratã de
cãtre o firmã americanã (RA Nichols Engineering), partenerã a firmei SYSCOM 18.
Pentru funcþionarea corespunzãtoare ºi sigurã a sistemului de vapori, au fost alese supape
de presiune/vaccum ºi opritori de flãcãri (EN ATEX) de înaltã calitate ºi siguranþã în
funcþionare, care introduc cãderi mici de presiune la debite mari de vapori (Enardo SUA).
Rezervoarele au fost prevãzute cu sisteme etanºe de prelevare a probelor, asigurându-se,
totodatã, cu valve P/V ºi opritori de flãcãri.
Realizarea rezervorului de vapori a fost o noutate, atât din punct de vedere al structurii sale
de rezistenþã (capac tip calotã sfericã autoportantã, cu structurã metalicã de susþinere la exterior),
cât ºi din punct de vedere al echipãrii (membranã de cauciuc special, rezistentã la uzurã ºi la
hidrocarburi, provenitã din Germania, conform proiectului firmei RA Nichols Engineering).
Funcþionarea întregului sistem este Umflarea membranei rezervorului de vapori
urmãritã printr-un program realizat pe în timpul probelor cu aer
calculator, de cãtre SYSCOM 18, care
realizeazã, printre altele, vizualizarea
schemei sinoptice a sistemului de vapori,
controlul parametrilor de funcþionare
(temperaturi, niveluri, densitãþi, debite
masice pentru emisiile din unitatea de
recuperare), emiterea comenzilor pentru
pornirea/oprirea unitãþii de recuperare în
funcþie de nivelul din rezervorul de vapori
ºi/sau presiunea din sistem, executarea
traseelor tehnologice pentru lichidul
absorbant (necesar unitãþii de recuperare),
izolarea unor tronsoane ºi/sau echipamente din circuitul de vapori în cazuri de emergenþã
etc. Unitatea de recuperare a vaporilor dispune de propriul sãu sistem de calcul.
În cadrul acestei lucrãri, firma SYSCOM 18 a activat ca integrator de sistem, asigurând ingineria
de bazã, contractarea cu terþi a lucrãrilor de proiectare de specialitate, contractarea ºi livrarea
aparatelor ºi a echipamentelor, implementarea softurilor de aplicaþie ºi executarea
unor lucrãri speciale de înaltã tehnicitate. Deºi nu a contractat execuþia lucrãrilor de C + M,
la solicitarea clientului, firma SYSCOM 18 a acordat asistenþa tehnicã necesarã, pe
întreaga perioadã de execuþie. Proiectul instalaþiei de recuperare a obþinut avizul COV,
conform reglementãrilor legale, de la o firmã autorizatã. De asemenea, dupã verificarea
modului de exploatare ºi a performanþelor tehnice, a fost obþinut ºi Certificatul de Inspectare
Tehnicã COV conform HG 568/2001 ºi Ordinului MEC 122/2005.
Trebuie sã se menþioneze cã lucrãrile aferente instalaþiilor de recuperare a vaporilor
s-au suprapus ºi s-au corelat cu lucrãrile de introducere a sistemelor volumetrice/masice
de mãsurare fiscalã a cantitãþilor de produse petroliere livrate. Aceste lucrãri, finalizate ºi
ele la aceastã datã, au fost executate, de asemenea, sub coordonarea firmei SYSCOM 18.
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umplere ai instalaþiei pot fi optimizaþi ºi reglaþi. BATCHFLUX
este, de asemenea, soluþia idealã pentru umplerea sticlelor
din plastic.
Performanþe:
precizie ºi repetabilitate ridicate
# putere consumatã micã (< 3 W)
# temperatura fluidului poate fi
de pânã la 140 0C
# tub de mãsurare ceramic special
pentru industria alimentarã
# special utilizat pentru apã
mineralã, bere, sucuri de fructe etc.
#

Caracteristici tehnice:

Corneliu DUCA
Mobil: 0726 141 596

Batchflux
BATCHFLUX este un debitmetru electromagnetic, special proiectat pentru instalaþiile de
dozare ºi umplere volumetrice. Utilizarea sa asigurã precizia ºi repetabilitatea porþionãrii
lichidului (inclusiv a celor care conþin dioxid de carbon). Este cel mai mic debitmetru
pentru dozare proiectat pânã acum. El oferã un înalt grad de precizie, putere consumatã
micã ºi ajutã la optimizarea instalaþiilor de umplere.
Cu o dimensiune de numai 50 mm, BATCHFLUX este cel mai mic debitmetru pentru
dozare din lume. Cu o precizie ºi o repetabilitate deosebitã, debitmetrul demonstreazã cã
este o unitate perfectã pentru aceste aplicaþii. Pentru a întruni condiþiile igienice stricte
pentru industria alimentarã, debitmetrul este construit în totalitate din oþel inox, cu tub de
mãsurare ceramic ºi electrozi din platinã. BATCHFLUX este un debitmetru compact, cu
transmiter integrat. Acest tip de debitmetru are sistem de comunicare internã modularã,
diagnosticare on-line a debitului în timpul umplerii. Cu aceste informaþii, parametrii de
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HygroLog NT este proiectat pentru a fi utilizat cu software-ul ROTRONIC HW4.
Printre funcþiile principale ale HW4 se numãrã configurarea ºi programarea
HygroLog NT, descãrcãrea datelor înregistrate, monitorizarea on-line pe PC,
a datelor, generarea automatã de grafice ºi tabele de date, introducerea în
reþea a pânã la 64 instrumente (fiecare cu mai multe sonde) ºi ajustarea
(calibrarea) sondelor HygroClip. Modelele cu afiºaj ºi tastaturã se pot utiliza
ca unitãþi de sine stãtãtoare, cu funcþionalitate limitatã (nu este o condiþie
obligatorie sã se utilizeze HW4).
HygroLog NT necesitã un soclu de montaj pentru:
(a) a comunica cu un PC
(b) conectare la reþea
(c) alimentare cu un adaptor de c.a.
(d) montare pe perete
(e) a fi plasat pe un stand opþional.

Pentru mai multe detalii, vã stãm oricând la dispoziþie.
Virgina ªERBAN
Mobil: 0722 738 774

HygroLog NT
Data logger de umiditate ºi temperaturã
HygroLog NT este o serie de data loggere conform FDA/GAMP,
concepute în primul rând pentru a fi utilizate cu oricare dintre sondele
digitale de umiditate-temperaturã HygroClip, fabricate de firma Rotronic
din Elveþia. Toate modelele sunt livrate cu o sondã internã de umiditatetemperaturã ºi cu sau fãrã afiºaj ºi tastaturã. În funcþie de model ºi de
accesorii, HygroLog NT poate întregistra date de intrare multiple, definite
ca mai jos:
• Pânã la 7 sonde HygroClip de umiditate-temperaturã, ca ºi 2 intrãri digitale.
În locul unei sonde digitale HygroClip se pot utiliza pânã la 4 sonde analogice
(cum ar fi sondele de presiune) sau
• Pânã la 3 sonde HygroClip de umiditate-temperaturã, 4 sonde de temperaturã
RTD (Pt100, conexiune directã cu 4 conductori), cât ºi 2 intrãri digitale.
Intrarea digitalã poate fi utilizatã pentru a monitoriza un contact, cum ar
fi o ieºire de releu, o uºã etc.
HygroLog NT este livrat cu un card de memorie flash de 16 MB. Acest
card permite înregistrarea a pânã la 750.000 valori. Se pot utiliza ºi carduri
de capacitate mai mare, de pânã la 1GB (asigurate de cãtre utilizator).
Alimentarea internã a HygroLog NT este asiguratã de o baterie de 9V
(standard fabricã) sau de o baterie reîncãrcabilã de 9V (asiguratã de
utilizator).

Ca o alternativã la comunicarea prin soclu, unele modele HygroLog NT
sunt prevãzute cu un dispozitiv Bluetooth, fãrã fir. În acest caz, comunicarea
cu un PC se face direct (fãrã reþea) ºi se aplicã unele restricþii din cauza
consumului de curent la dispozitivul Bluetooth.
Cel mai simplu soclu asigurã numai mijloacele de montare a HygroLog NT
pe perete ºi de alimentare a HygroLog NT de la un adaptor extern 220Vca/
12Vcc. Modelele mai avansate asigurã atât porturile de comunicare, cât ºi
conectorii pentru sondele suplimentare ºi un semnal digital. Se pot oferi
urmãtoarele combinaþii de porturi de comunicare: RS232/RS485 sau USB/RS485.
Portul RS 232 sau USB este utilizat pentru conectarea soclului la un PC. Portul
RS485 se poate utiliza pentru a conecta pânã la 64 HygroLog NT în reþea.
Transmiþãtor-receptorul Bluetooth, fãrã fir, permite comunicarea la
distanþã cu HygroLog NT. În felul acesta, logger-ul nu trebuie scos din
amplasamentul sãu, iar mediul rãmâne neschimbat. Conectarea
HygroLog NT la o reþea oferã aceleaºi avantaje. O reþea permite
comunicarea la o distanþã mult mai mare ºi poate menþine legãtura
simultan, între mai multe instrumente.
Atunci când HygroLog NT ºi softul HW4 sunt utilizate împreunã, ele
corespund cerinþelor FDA/GAMP (Food & Drug Administration/Good
Automated Manufacturing Process) privind înregistrãrile ºi semnãturile
electronice.
Elvira DOBRE
Mobil: 0722 621 869

Analizorul de oxigen tip

OXITEC 5000 ECONOMY
Analizorul este destinat optimizãrii ºi supravegherii proceselor de ardere
în cazane de capacitate micã ºi medie, fiind caracterizat prin:
# Calitate
# Preþ redus
# Operare simplã
# Instalare simplã
# Calibrare în fabricã
# 24 de luni garanþie.
Descrierea
OXITEC 5000 ECONOMY mãsoarã concentraþia de oxigen în gazele arse, în
domeniul 0-21 Vol. %, prin metoda InSitu, pentru cazane mici ºi mijlocii, fiind
compus dintr-o sondã de mãsurã, cablu de conectare ºi unitate de evaluare
electronicã cu microprocesor. Toate componentele sunt garantate de
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Unitate electronicã cu sondã

Configuraþia sistemului de mãsurã
OXITEC ECONOMY constã din sonda de mãsurã
care detecteazã presiunea parþialã a oxigenului în
canalul de gaze arse, cablul special de semnal, prin
care aceasta se conecteazã la unitatea electronicã
cu un microprocesor care prelucreazã semnalul,
conþine afiºorul cu care operatorul poate citi
valoarea mãsuratã, mesajele de stare, furnizeazã
semnal de ieºire unificat analogic, 4-20 mA, semnale
digitale de limite, dar ºi efectuarea calibrãrii cu gaz
de test.
OXITEC ECONOMY
Unitatea electronicã

Sondã
OXITEC
ECONOMY

Conectare
gaz de test

Cutie
conexiuni

Gaze arse
Flanºã
(opþional)

ENOTEC
Client
Alimentare electricã
Ieºire mA
Semnale ieºire

Date tehnice

Dimensiunile echipamentelor
Ø8,2

Flanºã cf. DN 65 PN 6
300

240

219
Ø14

Ø52

300

400

experienþa îndelungatã a ENOTEC pentru mãsurãri de oxigen la cazane din termocentrale, instalaþii
de incinerare ºi alte procese de ardere, rezultatul fiind o duratã mare de funcþionare, cu preþuri
de întreþinere reduse. Tehnologia de brazare a ENOTEC face posibilã realizarea unei celule de
mãsurã etanºe, care, datoritã suprafeþei mari, contribuie la obþinerea unei precizii ridicate ºi a
unui timp de rãspuns mic. Unitatea electronicã este amplasatã în cutie de oþel etanºã, care se
poate monta în sala cazanului. Afiºorul LCD, cu illuminare din spate ºi tastatura aferentã, este
conceput pentru o uºoarã operare de cãtre utilizator.
Principiul de mãsurã
Aprobat TÜV conform
OXITEC ECONOMY mãsoarã
13. BlmSchV, 17. BlmSchV ºi TA-LUFT
concentraþia netã de oxigen în
gazele arse, aferente proceselor
de combustie, precum ºi în alte
gaze necombustibile. Forþa
electromotoare
(EMF),
produsã de celula din
zirconiu
în condiþii de
temperaturã
controlatã,
indicã mãrimea concentraþiei
de oxigen. Mãsurãtoarea se
face direct, InSitu, fãrã a fi
necesare extracþia gazului ºi
instalaþia de condiþionare,
celula de mãsurã fiind
introdusã în canalul de gaze
sau în coºul de evacuare, la
capãtul sondei de mãsurã, în
a doua treime din fluxul de
gaze. Conþinutul de apã din
orice gaz de ardere are
influenþã asupra valorii
indicate a concentraþiei de
oxigen, mãrime care este
luatã în consideraþie în aºanumitele
procese
de
"mãsurare în stare umedã".
Procesul umed determinã o
valoare
mai
micã
a
concentraþiei de oxigen în
comparaþie cu procesele
uscate în care vaporii de apã
au fost eliminaþi din fluxul de
gaz mãsurat deoarece se referã
la volumul total de gaz.
Diferenþa dintre cele douã
valori este proporþionalã cu
conþinutul de apã în gazele
arse. Celula de mãsurã constã
dintr-un mic disc din oxid de zirconiu, care este acoperit pe ambele feþe cu un strat poros de
platinã, care, la rândul sãu, se sudeazã etanº la capãtul unui tub din oþel, care reprezintã suportul
celulei.
Temperatura celulei de mãsurã este stabilizatã de un element de încãlzire inclus, a cãrui
temperaturã este reglatã de un regulator de temperaturã la o temperaturã constantã, valoarea
forþei electromotoare având expresia:
EMF = RT/4F Logn P1 + C(mv)
Sondã cu tub de rãcire
Unde:
P1 = Presiunea parþialã a oxigenului
în aerul de referinþã introdus în celulã
P2 = Presiunea parþialã a oxigenului
în gazul din proces
R = Constanta gazelor
F = Constanta Faraday
T = Temperatura absolutã (273 + t 0C)
C (mv) = Constanta celulei în mV.
Aerul de referinþã este, de fapt, aer
instrumental, filtrat, uscat ºi fãrã urme
de ulei, acesta conþinând 20,95 Vol % O2.
Când apar concentraþii diferite de
oxigen pe feþele de mãsurã ºi de
referinþã ale celulei de mãsurã
electrochimice, are loc o migrare a
ionilor de oxigen dinspre partea cu
presiune mai ridicatã cãtre cea cu
presiune mai micã. Semnalul de ieºire
al celulei de ordinul mV este logaritmic,
invers proporþional cu concentraþia de
oxigen în gazul din proces.
Cu cât concentraþia de oxigen din acesta este mai redusã, cu atât semnalul celulei este
mai mare. Dacã în canalul de gaze arse ar fi aer atmosferic, semnalul celulei ar fi 0 mV
+/- 5 mV (constanta celulei), urmând ca la 2,1 Vol. % O 2 sã ajungã la aproximativ 50 mV.
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Sonda standard 400 0C
260
Ø130
160
Dimensiuni în mm

Vã aºteptãm pentru detalii, oferte ºi soluþii.
Mihail ANDREI
Mobil: 0722 578 259
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alegere excelentã pentru proiectanþii de sisteme industriale, integratorii de sistem ºi distribuitorii
de echipamente de automatizãri ce cautã traductoare de curent continuu sau de curent alternativ
precise ºi convenabile.

Traductoare de curent
Seria DHR

Output in V

Output in mA
20

5(10)

4
-lpn

0

0

lpn -lpn

lpn

George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939

Familia produselor destinate mãsurãrilor
de temperaturã fãrã contact se extinde
Firma IMPAC, al cãrei unic distribuitor pe piaþa româneascã este SYSCOM 18, a lansat anul
acesta, în plus faþã de pirometrele destinate mãsurãrilor de temperaturã în punct, echipamente
de termoviziune. Acestea dau informaþii despre distribuþia temperaturii în lungul unei linii sau în
diferitele puncte ale unei suprafeþe.
Camerele PYROLINE sunt echipamente pentru mãsurarea fãrã contact a temperaturii în lungul
unei linii, cu 128 sau 256 pixeli (în funcþie de tip). Dacã obiectul vizat este în miºcare, camera
PYROLINE dã posibilitatea afiºãrii distribuþiei de temperaturã pe o suprafaþã (2 dimensiuni) pe
monitorul unui calculator, cu ajutorul software-ului PYROSOFT. Domeniul de mãsurã maxim
este 0-1300 0C, iar viteza de mãsurare este de 128, 256 sau 512 linii pe secundã. Camerele sunt
dotate cu intrãri de declanºare ºi ieºiri de alarmã, pentru a putea fi utilizate fãrã calculator. În
combinaþie cu software-ul PYROSOFT, camerele pot fi utilizate pentru monitorizarea ºi controlul
proceselor. Cu ajutorul funcþiei de înregistrare, datele pot fi salvate ca imagine video.
Camerele PYROLINE sunt disponibile cu diferite domenii spectrale, în funcþie de aplicaþie:
8…14 µm
- pentru aplicaþii generale pe suprafeþe nemetalice
3… 5 µm
- pentru aplicaþii speciale, în domeniul respectiv
1,4… 1,8 µm - pentru mãsurãri pe suprafeþe metalice
4,8… 5,2 µm - pentru mãsurãri pe suprafaþa sticlei.
PYROLINE

PYROLINE

0

C

1300

950

Firma elveþianã LEM produce acum o nouã serie de
traductoare de curent, ce combinã tehnologia efectului
Hall ºi un condiþioner de semnal într-o carcasã
compactã.
În acest mod se obþine o reducere foarte mare a
dimensiunii (pânã la 75%, comparativ cu alte traductoare
de curent) pentru mãsurarea curenþilor nominali pânã
la 1.000A, “true RMS”. Noile traductoare mãsoarã numai
90x70x34mm.
Seria DHR a fost proiectatã sã mãsoare semnale de
c.c. la fel ca ºi curenþi de orice formã, cum ar fi ieºirile
convertizoarelor de frecvenþã variabilã.
Aceastã serie de traductoare permite alegerea
domeniului de mãsurã, de la 100A la 1.000A, alegerea
semnalului de ieºire (4-20mA, 0-5V sau 0-10V) oferind,
de asemenea, o gamã largã pentru tensiunea de
alimentare (24 – 50Vc.c.) ºi o deschidere mare (32mm)
pentru o mãsurare fãrã contact.
Noile traductoare asigurã o precizie absolutã mai
bunã de 1% din curentul nominal, pentru o gamã largã
de intrare. Precizia, corelatã cu o bandã de frecvenþã de
la 0 la 6KHz, o gamã a temperaturii de lucru de la -40 0C
la +70 0C ºi calculul “true RMS” al ieºirii pentru sarcini
neliniare sau medii zgomotoase, face din seria DHR o

600

Distribuþia
temperaturii
pe o foaie
de tablã

Camerele PYROVIEW sunt destinate mãsurãrii temperaturii pentru suprafaþa
unui obiect, cu 32.768 sau 76.800 pixeli simultan, în funcþie de tip. Cu ajutorul lor
se pot obþine imagini termice pe monitorul unui calculator. Aceste camere, cu o
arie 2D de senzori în infraroºu, sunt echipate cu intrãri de declanºare ºi ieºiri de
alarmã. Împreunã sau fãrã software-ul PYROSOFT, pot fi utilizate pentru
monitorizarea ºi controlul proceselor.
Imaginea termicã
a componentelor
electronice
60.0
55.0

Imaginea termicã
a galeriei
de evacuare

Imaginea termicã
a motorului
auto
90.0
82.0

50.0

74.0

45.0

66.0

40.0

58.0

35.0

50.0

30.0

42.0

25.0

34.0

20.0

26.0

15.0
10.0

18.0
10.0

0

C

500.0

350.0

200.0
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Domeniul de temperaturã maxim este 0… 350 0C. Funcþia de înregistrare a datelor pe
calculator permite salvarea acestora ca imagine video.
Camerele de tipul M9103, 9104 sau 7900 permit
obþinerea imaginii termice a unei suprafeþe,
acoperind, în mai multe domenii, temperaturi pânã
la 3600 0C.
M9104 este o camerã cu 6 domenii selectabile,
acoperind gama 600… 3600 0C; cu o bunã precizie ºi
rezoluþie, aceastã camerã este destinatã muncii de
laborator.
Camerele M9103 ºi M7900, cu un singur domeniu de temperaturã, sunt ideale pentru
monitorizarea proceselor industriale.
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M9103

diametrul porilor: de la 3.5 la 5000 de angstromi.
Analizoarele sunt dotate cu pompe de vid, cu inel de ulei, cu
realizarea unui vid de 1.1 x 10-3 torr sau turbomolecularã, cu
realizarea unui vid mai mic de 5x10–9 mbari.
Analizoarele din seria Autosorb - 1 - Kr sunt ideale pentru
caracterizarea unor materiale, cum ar fi fritele, materialele
ceramice, catalizatorii, produsele farmaceutice, polimerii etc.
Analizoarele din seria Autosorb - 1 - MP sunt destinate
determinãrii mãrimii porilor în cazul zeoliþilor, negrului de fum,
sitelor moleculare.
Analizoarele din seria Autosorb - 1 - C pot face mãsurãtori
automate de chemisorbþie, se pot calcula cãlduri de adsorbþie,
dimensiuni ale cristalitelor etc.
Datele sunt prezentate în mod convenabil pe calculator,
software-ul de analizã fiind inclus în costul aparatului.
#

Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204
Distribuþia temperaturii
într-o placã de oþel

Încãlzirea prin inducþie a unui ax

Distribuþia temperaturii într-un cuptor

IVN 320-P este un aparat
portabil, capabil sã redea
imaginea termicã a unei
suprafeþe vizate, pe display-ul
TFT-LCD propriu. Imaginea
obþinutã are rezoluþia de
320x240 pixeli. În memoria
internã de tip flash pot fi
înmagazinate pânã la 124 de
imagini termice. Acestea pot fi
transferate într-un echipament
extern, printr-un port USB.
Domeniul de mãsurã poate
ajunge de la –20…+120 0C la
100… 900 0C.

Releu de timp multifuncþie
cu afiºare LCD
Indicatorul electronic cu funcþie de releu de timp, produs de
firma germanã K Ü BLER, oferã rezolvarea optimã pentru
temporizare cu vizualizarea valorii de timp setate.

Sorin GHEONEA
Mobil: 0722 578 286

Analizoare pentru aria suprafeþei
Seria Autosorb
Firma Quantachrome
produce analizoare pentru
determinarea ariei suprafeþei
ºi a dimensiunilor porilor
materialelor
poroase.
Analizoarele din seria
Autosorb sunt destinate
determinãrii unor suprafeþe
foarte mici ºi unor pori cu
dimensiuni foarte mici.
Aparatul poate face
determinãri automate pentru
aria suprafeþei ºi dimensiunea
porilor, prepararea probei ºi
analiza fãcându-se simultan.
Sistemele sunt furnizate
complet echipate, fiind gata
pentru operare.
Caracteristici:
Performanþe
la
determinarea suprafeþei:
# în domeniul azotului, de
la 0.05 m 2 /g la valorile
superioare
# în domeniul kriptonului, de
la 0.0005m 2 /g la valorile
superioare.
Performanþe la analiza
porilor:
# limita
de
volum
detectabilã: - 0.0001 cc/g

Caracteristici tehnice:

este alimentat din baterii cu viaþã lungã, interschimbabile
este destinat montãrii în panou într-un spaþiu decupat de
45x45mm
$ semnalul electric de intrare pentru începere fãrã licenþe proprii
temporizare ºi reset poate fi cuprins între 12... 260VAC/VDC
$ afiºare pe display LCD pe douã rânduri a câte 5 digiþi a
valorii de timp setate ºi a celei desfãºurate
$ permite alegerea din 9 domenii de timp, pornind de la
minim 0,2s pânã la 99999 ore
$ permite alegerea funcþiei de temporizare necesare din
cele 8 disponibile
$ se poate seta uºor valoarea de timp prin intermediul
butoanelor dispuse frontal, câte unul pentru fiecare digit,
în acelaºi timp cu vizualizarea acesteia pe display pentru

$

$
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verificarea corectitudinii introducerii ei
$ ieºire pe releu, maxim 8A, contact programabil NO/NC
$ este livrat împreunã cu accesorii destinate montãrii în panou.

accesorii: celule de curgere, senzori de nivel, containere pentru soluþii, amestecãtoare etc.
Analizorul WQC este prezentat în imaginea de mai jos. Aºa cum am menþionat, mãsoarã
pH-ul, potenþialul redox, clorul ºi tubiditatea.

Pentru solicitãrile de ofertã trimise pe adresa firmei noastre, codul
acestui produs este 0.910.010.800.
Gabriel SALVAROVSCHI
Mobil: 0722 855 158

Multimetre ºi instrumente complexe
pentru determinarea parametrilor
chimici ai apei
Ei, bine, de câte ori nu aþi avut nevoie de o pompã dozatoare
ºi de un pH-metru? Sau de un aparat care sã mãsoare pH-ul,
potenþialul redox ºi clorul dizovat în apã?
Fireºte cã adesea soluþia unor aparate separate este cea mai
bunã, mai ales acolo unde existã condiþii grele, de proces, ºi
este rezonabil ca aparatele sã fie sofisticate ºi dotate cu
posibilitãþi multiple de diagnostic, setare etc. Dar în cazul în
care aveþi o aplicaþie de tipul tratãrii apei industriale sau pentru
staþiile de apã potabilã, unde factorul cost este esenþial, parcã
n-ar strica o combinaþie pompã ºi pH-metru sau una pH-metru,
redoxmetru ºi analizor de clor!
Ei, bine, existã!
Firma italianã EMEC produce asemenea dispozitive destinate
staþiilor pentru tratarea apei reziduale, a staþiilor pentru tratarea
apei potabile ºi a proceselor chimice în general.
Firma produce:
% pompe dozatoare de toate tipurile (ON/OFF, control prin
4-20 mA, cu temporizator)
% pompe multifuncþionale, cu diferite posibilitãþi de reglare ºi
intrare pentru debitmetru
% pompe combinate cu pH-metru, redox-metru (pentru cazul
în care se adaugã un dezinfectant) sau conductivimetru
% pompe pentru floculanþi, pentru staþiile de decantare,
multifuncþionale, cu controlul nivelului, cu pH-metru sau redoxmetru
inclus, conduse de la distanþã prin RS485
% debitmetre
% pH-metre
% redox-metre
% conductivimetre
% turbidimetre, pentru domenii mici, respectiv apã curatã max.
40 NTU
% analizoare pentru clor liber, clor total sau dioxid de clor
% analizoare pentru oxigen dizolvat ºi ozon
% multimetre de tipul:
WQC (T) - Water Quality Controller - include posibilitatea
determinãrii pH-ului, a potenþialului redox, a clorului ºi
a turbiditãþii (pe domenii mici, 0-20 NTU), cu control ON/
OFF ºi proporþional. Litera T se adaugã pentru cazul în
care avem control la distanþã prin modem obiºnuit sau
prin modem GSM.
CCS - Chemical Water Controller - include posibilitatea
determinãrii pH-ului, potenþialului redox, a clorului ºi a
temperaturii.
% senzori pentru aparatele de mai sus: de pH, redox, oxigen
dizolvat, clor
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%

Domeniile
de
mãsurã sunt:
% pentru pH: de la 0
la 14
% pentru redox: de la
0 la 1999 mV
% pentru Cl2: de la 0
la 10mg la litru
% pentru turbiditate:
de la 0 la 19.99 NTU.
Analizorul are
ieºiri pe relee:
douã pentru pH,
una pentru redox,
douã pentru clor,
douã pentru NTU ºi
una digitalã.
În
varianta
“remote” are ºi o
ieºire RS232.
Are intrãri pentru
debit ºi nivel.
Gradul de protecþie
al carcasei este IP65.
La determinarea
pH-ului ºi a clorului se
face compensarea cu
temperatura.

%

%

În numerele viitoare vom continua sã vorbim despre pompe dozatoare cu
pH-metru integrat.

Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204
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Sursã
de alimentare
pentru
laborator
Cu mai mult de 25 de ani de experienþã în putere, Elektro-Automatik rãmâne
concentratã pe dezvoltarea de noi tehnologii pentru conversia de putere ºi oferirea
de servicii inegalabile clienþilor atât pentru producþia standard, cât ºi pentru soluþii
dorite de clienþi. Sursele de putere din seria EA-PS 7000A au utilizare în ºcoli,
universitãþi, laboratoare.
Aceste unitãþi pot fi folosite ca sursã de tensiune continuã, cu limitare de curent,
sau ca sursã de curent cu limitare de tensiune. Atât curentul, cât ºi tensiunea pot
fi reglate cu ajutorul unor potenþiometre de înaltã calitate, aflate pe panoul frontal.
Ieºirea este protejatã împotriva scurtcircuitelor. Curentul de ieºire poate fi fixat
de la 0 la o valoare nominalã cu ajutorul a douã potenþiometre (pentru reglaj fin
ºi pentru reglaj grosier).
Puterile disponibile în aceastã serie sunt: 80W, 160W, 320W, 640W.
Tensiunile de ieºire sunt: 0…16V, 0… 32V, 0… 65V ºi 0…150V.
Curentul de ieºire poate lua valori de la 0,4 la 40A.
Douã sau mai multe unitãþi pot funcþiona în serie sau în paralel.
Toate unitãþile sunt echipate standard, cu protecþie la supratensiune. Cu ajutorul
potenþiometrului OVP (overvoltage protection), situat la panoul frontal, poate fi
setatã orice valoare între 3V ºi 10% din tensiunea maximã de ieºire.
Seria EA-PS 7000A este echipatã cu voltmetru analogic ºi cu ampermetru
analogic (clasa 2). Opþional pot fi echipate ºi cu afiºaj numeric tip LCD.
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Determinarea turbiditãþii berii
Turbiditatea este datã de substanþele coloidale dintrun lichid. De foarte multe ori se face confuzia cu solidele
în suspensie, de unde apar ºi erorile în cazul tratãrii apei,
de exemplu. Trebuie sã remarcãm cã uneori solidele
suspendate sunt însoþite de substanþe coloidale. Când
trebuie sã utilizaþi un turbidimetru, apare urmãtoarea
formulã de echivalenþã:
1) . 1 FNU = 1FTU = 1NTU = 0.25EBC
2). 1FTU = 0.25EBC = 2.05 ppm = 2,05 mg/l = 0,00000205 % TS

Unde:
NTU - unitate nefelometricã de turbiditate
FNU - unitate nefelometricã de formazinã
FTU - unitate formazinicã de turbiditate
EBC - unitate pentru determinarea turbiditãþii berii, abreviere
de la „European Brewery Convention”.

Trebuie sã reþineþi:
în cazul formulei 2 de mai sus, legãtura care se face între solidele
suspendate ºi turbiditate este valabilã pentru valori mici ale
turbiditãþii, unde turbiditatea mãsuratã este cea la 120
# metodele nefelometrice (FNU ºi NTU) se bazeazã pe mãsurarea
luminii dispersate la 900.
#

EBC este un parametru specific berii. Valorile exprimate în
EBC aratã cât de tulbure este berea, atât cea din sticlã, cât ºi
cea din fermentator.
Pentru determinarea turbiditãþii berii, pe domenii mari EBC,
se pot folosi turbidimetrul Messenger ºi senzorul Mode LAS
de la firma Monitek.
Transmiterul
Messenger este
un instrument
care poate fi
folosit pentru
determinarea
turbiditãþii berii
pe domeniul 0 –
1500
EBC.
Instrumentul poate
fi
configurat
remote, pe PC, cu
un laptop sau cu un
h a n d h e l d
(PDA).Este
operabil
prin
meniul
de
instrucþiuni, cu
ajutorul unei interfeþe grafice prietenoase ºi intuitive. Se pot
introduce unitãþile de exprimare a turbiditãþii. Aparatul poate
reþine în memoria sa 9000 de înregistrãri. Se pot programa
cicluri de spãlare pentru senzor.
Caracteristici tehnice:
Intrãri: 4 pentru senzori, care pot fi utilizaþi simultan ºi care
pot fi diferiþi
Ieºiri: 4 ieºiri 0/4 -20 mA selectabile, izolate
4 ieºiri pe relee, pentru 48 V/ 2A programabile
o ieºire RS232 / 1 RS485 Modbus
Tensiunea de alimentare: de 90 la 260 VAC, opþional: 24VDC.
Senzorul model
LA S este folosit
pentru mãsurãtori
tipice pe domeniile
0 – 50 EBC sau 0 –
500 EBC. Se poate
utiliza ºi pe domeniul
0 -1500 EBC.
Caracteristici:
# D i a m e t r u l
conductei: între DN
40 ºi DN 125
#
#
#
#

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

Presiunea nominalã: PN 10/ANSI 150
Temperatura maximã: 140 0C
Materialul din care este fãcut: oþel 1.4404 (inox 316)
Instalarea în proces: in-line, tip Varivent.

Alte aplicaþii ale senzorului de mai sus: mãsurãtori de
turbiditate pentru alte bãuturi (sucuri) ºi în industria
lactatelor, în cazul suspensiilor ºi al separãrii produselor
din proces.
Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204
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