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Sistemul analizeazã continuu
concentraþia de propilenã ºi
oxigen din instalaþia Propenoxid
de pe platforma OLTCHIM
Râmnicu Vâlcea.
Într-un container local sunt
amplasate modulele de analizã
de tip Advance Optima ABB
împreunã cu toate elementele de
condiþionare a probei.
Toate elementele montate local
sunt în construcþie antiex, iar
modulul central de comandã este
plasat în mediu normal, camera
de comandã fiind conectatã cu
modulele de analizã pe
magistrala RS485.
Suplimentar, unitatea centralã
este conectatã pe magistrala
serialã cu o unitate de lucru ºi
vizualizare, calculator PC plasat
pe pupitrul operator pe care se pot
vizualiza parametrii, întreg meniul
de stare al analizorului ºi se poate
comanda de la distanþã
selectarea la dorinþã a punctelor
de mãsurã.
Sunt prevãzute 4 puncte de
mãsurã care se comutã ciclic,
automat, la analizor.
Pe fiecare linie este montat un ventil primar de izolare.
Gazele sunt conduse prin linie din oþel inox DN10 la cabina de analizã.
Lungimea acestor linii este cuprinsã între 25… 23 m.
Liniile sunt încãlzite contra îngheþului cu cablu de însoþire electric, cu autoreglare
de temperaturã la minimum 10 0C indiferent de valoarea negativã a temperaturii
ambiante. Sistemul de încãlzire este profesional, în execuþie antiex, cu izolaþie
termicã ºi cu toate accesoriile oferite de un furnizor competent: Heat Trace din
Anglia.
Þevile sunt introduse în cabina de analizã prin presetupe de etanºare.
Pentru reducerea presiunii din proces, de la 4 bar la 0,8 bar, au fost prevãzute
reductoarele de presiune, care au manometre pe intrare ºi ieºire.
Pentru eliminarea grosierã a apei din probã au fost prevãzute separatoarele de
apã de tip AV-20 Buehler cu descãrcare automatã la canal a apei atunci când
aceasta s-a acumulat într-o anumita cantitate.

Pentru comutarea
punctelor de mãsurã au
fost prevãzute ventilele
electromagnetice în
construcþie antiex ºi cu
interioare rezistente la
agenþi corozivi.
Pentru supravegherea
continuã a debitului de
gaz minim necesar
pentru analizã a fost
prevãzut un monitor de
debit.
Analiza propilenei se
face în modulul în IR,
URAS-14, iar oxigenul, în
modulul MAGNOS-106.
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Comutarea punctelor de mãsurã:
Aceasta se face cilcic, automat, la interval de 4… 5 minute.

Pompe volumice cu diafragmã cu acþionare pneumaticã
de înaltã presiune
Pompele de înaltã presiune, produse de WARREN RUPP, INC., din SUA,
parte integrantã a concernului american IDEX CORPORATION, având peste
40 de ani de experienþã în producerea pompelor volumice cu acþionare
pneumaticã, cu simplã sau dublã diafragmã, reprezintã soluþia optimã
pentru alimentarea cu fluid a filtrelor presã sau pentru diverse procese de
pompare, care necesitã presiuni înalte de refulare.

Comanda comutãrii se face prin acþionarea electroventilelor de cãtre
unitatea centralã, CU-AO2000.
Beneficiarul a solicitat, iar furnizorul a acceptat comutarea ºi validarea
punctelor de mãsurã efectuate de la consola operator din DCS, via semnale
digitale DI/DO, între CU-A2000 ºi DCS sau pe magistrala Modbus RS485.
Semnale analogice 4-20 mA ºi digitale din sistemul de analizã sunt
transferate, de asemenea, în sistemul DCS-Honeywell al beneficiarului.

Pompele de înaltã presiune WARREN RUPP, INC. sunt acþionate
pneumatic, în construcþie cu simplã diafragmã, ºi sunt capabile sã furnizeze
o presiune de refulare (maximum 17 bar), de douã ori mai mare decât
cea a aerului comprimat cu care sunt alimentate.
Materialele din care sunt construite aceste pompe sunt rezistente la
abraziune ºi pot fi: aluminiu, fontã sau oþel inoxidabil în funcþie de aplicaþia
pentru care sunt utilizate.
Pompele de înaltã presiune WARREN RUPP, INC. sunt disponibile în douã
variante: cu supape tip bilã - model EH2-M - ºi cu supape tip clapetã model SH2-M (pentru vehicularea lichidelor, având particule solide în
suspensie, de dimensiuni mãrite).

Aplicaþii principale:
Alimentarea filtrelor presã
Spãlarea instalaþiilor sub presiune
Vehicularea fluidelor foarte vâscoase
Pompaj pe conducte lungi.
!
!
!
!

Pentru mai multe detalii, vã aºteptãm la sediul nostru.
Mihail ANDREI
Mobil: 0722 578 259

Rãzvan POPA
Mobil: 0729 998 888
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O nouã tehnologie de detectare incipientã a defectelor
sistemelor cu acþionare electricã
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lucru trebuie examinat atent cu prima ocazie. Funcþionarea îndelungatã în aceste
condiþii este periculoasã
# ledul roºu = apariþia unui defect major este iminentã. Sistemul trebuie oprit imediat.

Pe piaþa mondialã a sistemelor cu acþionare electricã îºi face loc o nouã
tehnologie destinatã detectãrii precoce a defectelor, respectiv detecþia
defectelor bazatã pe model. Noul concept a fost dezvoltat în Statele Unite, la
NASA ºi în industria de apãrare. Transpunerea pentru utilizarea în industria
civilã a fost realizatã de cãtre firma Artesis AS, din Turcia, ºi s-a concretizat în
realizarea aparatului MCM (Motor Condition Monitor) ºi a variantelor sale.
Firma Artesis este reprezentatã în România de firma SYSCOM 18.
Tehnologia MCM se poate aplica la urmãtoarele sisteme:
sistem alcãtuit dintr-un motor electric ºi o maºinã de forþã (compresor, pompã
etc.)
generatoare electrice
transformatoare de distribuþie.
În vederea monitorizãrii unui sistem mecanic, aparatul MCM se conecteazã
permanent pe bornele electromotorului de acþionare, la fel ca un watt-metru.
În acest fel, electromotorul este asimilat unui traductor a cãrui mãrime de
intrare este tensiunea de alimentare, iar ca mãrime de ieºire este folosit
curentul de alimentare. Curentul de alimentare poartã informaþii privind atât
parametrii electrici, cât ºi parametrii mecanici ai sistemului motor - maºinã
de lucru. Analizând aceste informaþii ºi evoluþia lor în timp, aparatul MCM ia
decizii privind starea tehnicã a pãrþilor electrice ºi mecanice ale sistemului
examinat. Funcþie de valorile mãsurate ºi de limitele impuse, MCM genereazã
semnale de prealarmã ºi de alarmã. Evoluþia parametrilor monitorizaþi poate
fi pusã în evidenþã mult mai bine cu ajutorul unui calculator la care se pot
conecta unul sau mai multe aparate de tip MCM.
#

#
#

Defectele electrice care pot fi puse în evidenþã sunt:
probleme pe reþeaua de alimentare (contact slab la bornele electromotorului,
închidere defectuoasã a unei faze a contactorului etc.)
probleme electrice interne ale electromotorului (rezistenþã de izolaþie scãzutã,
deteriorarea izolaþiei între tole, întreruperea barelor înfãºurãrii rotorice - la
motoarele cu rotor în scurtcircuit etc.).
Defectele mecanice care pot fi puse în evidenþã sunt:
probleme ale electromotorului (întrefier neuniform, ax curbat, joc în postament
etc.)
probleme ale sistemului mecanic acþionat (cuplaj defect, nealinieri, defect al
reductorului cu roþi dinþate etc.).
De asemenea, se poate identifica apariþia fenomenului de cavitaþie la pompe.
Schema principialã de funcþionare a aparatului MCM este prezentatã în
figura nr. 1.
#

#

#

#

Figura nr. 2

Aparatul poate fi astfel setat, încât la aprinderea ledului roºu sã se comande
un releu interior, ale cãrui contacte pot fi utilizate la deconectarea
electromotorului sau la acþionarea unui semnal de avertizare sonorã.
Identificarea exactã a tipului de defect apãrut se face utilizând mijloace
specifice, cum ar fi:
inspecþii vizuale, eventual dupã demontarea parþialã a cuplei
dispozitive de verificare a alinierii axului motorului cu cel al maºinii de forþã
mãsurãtori geometrice executate cu ajutorul micrometrului sau al
comparatorului
ohmmetre sau megohmmetre pentru mãsurarea rezistenþei conductoarelor
sau a rezistenþei de izolaþie
camerã cu termoviziune pentru identificarea punctelor fierbinþi etc.
Odatã identificat ºi înlãturat defectul, orice apariþie ulterioarã a sa va
determina apariþia aceloraºi indicaþii ale MCM ºi MCM SCADA.
La un singur calculator compatibil IBM-PC, pot fi conectate un numãr de
pânã la 255 de aparate de tip MCM, cu ajutorul unei reþele de tip RS 485
sau RS 422. Software-ul specializat, de tip MCM SCADA, care ruleazã pe
calculator, permite identificarea incipientã a defectelor, precum ºi urmãrirea
dezvoltãrii acestora. Situaþia este ilustratã prin câteva exemple arãtate
mai jos. În aceste grafice, pe abscisã este prezentat timpul, iar pe ordonatã
este prezentatã distribuþia spectralã de putere corespunzãtoare
parametrului respectiv.
#
#
#

#

#

Figura nr. 1

Iniþial, pe durata a 5-10 zile, aparatul MCM “învaþã” instalaþia. În timpul
acestei perioade, MCM determinã modelul sistemului format din motorul
electric de acþionare ºi maºina de lucru, precum ºi parametrii sãi de
funcþionare în condiþii normale. Aceºti parametrii (în numãr de 22) sunt
ulterior folosiþi pentru a estima semnalul de ieºire al sistemului. Semnalul
de ieºire real, mãsurat, se extrage din curentul de alimentare. Dacã semnalul
de ieºire mãsurat diferã de semnalul de ieºire estimat, atunci se generarezã
o alarmã. Defectele sunt identificate funcþie de numãrul parametrilor gãsiþi
diferiþi, valorile abaterilor, precum ºi durata acestor abateri.
Aspectul exterior al aparatului MCM este prezentat în figura nr. 2. Pe panoul
frontal se afiºeazã mãrimile electrice mãsurate (curenþi, tensiuni, puterea
activã, factorul de putere, valoarea armonicilor de tensiune ºi de curent
pânã la ordinul 13 ºi factorul total de distorsiuni).
Pe panoul frontal sunt prevãzute un numãr de cinci diode
electrolumiscente, care indicã:
ledul verde = nu existã nici o problemã, parametrii funcþionali ai sistemului sunt
Figura nr. 3
în limite normale
În figura nr. 3 este prezentatã o situaþie apãrutã la o electropompã de
ledul galben 1 = existã probleme în circuitul de alimentare
combustibil. În data de 3 iulie, dupã schimbarea etanºãrii, au apãrut creºteri
ledul galben 2 = existã probleme ale sarcinii acþionate de motor
alarmante ale parametrilor mecanici 9 ºi 10 simultan cu aprinderea ledului
ledul portocaliu = existã defecte care se dezvoltã; sistemul motor - maºinã de
de “probleme ale sarcinii”. Analizându-se situaþia, s-a descoperit o aliniere
#

#
#

#
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necorespunzãtoare între axul motorului ºi al pompei. S-a realizat o primã
încercare de aliniere empiricã a celor douã maºini ºi indicaþiile parametrilor
9 ºi 10 au scãzut sub valoarea de 0,4x102. În data de 4 iulie s-a realizat
alinierea celor douã axe folosind, de aceastã datã, un instrument cu laser.
Imediat, valorile parametrilor mecanici 9 ºi 10 au revenit la zero.

Figura nr. 7

Figura nr. 4

În figura nr. 4 este arãtatã evoluþia situaþiei apãrute, în data de 24.01.2003,
la un ansamblu electromotor - reductor utilizat pentru acþionarea unei
antene radar din dotarea NATO. Dupã înlocuirea reductorului, în data de
04.02.2003, situaþia a revenit la normal. De aceastã datã, parametrii care
au indicat defectul au fost: “stare motor1”, “parametrul de ajustare1” ºi
“parametrul de ajustare2”. De asemenea, a acþionat ºi ledul “probleme
ale sarcinii”.
În figura nr. 5 este prezentatã situaþia unei electropompe de fosfat. S-a
constatat creºterea treptatã a valorii parametrilor mecanici 10 ºi 12. S-a
trecut la schimbarea lagãrelor ºi, dupã aceastã operaþiune, parametrii
mecanici 10 ºi 12, precum ºi parametrul “stare motor1” au crescut
spectaculos. În aceastã situaþie, s-au schimbat lagãrele ºi arborele, iar
situaþia a revenit la normal. De asemenea, s-a aprins ºi ledul “probleme
ale sarcinii”, aflat pe panoul frontal al aparatului MCM.

Figura nr. 8

În figura nr. 6 nu sunt prezentate aspecte de mentenanþã preventivã, ci o
evoluþie normalã a unor parametrii electrici (curent, tensiune, putere, factor de
putere). Cu ajutorul acestor informaþii ºi folosind un software adecvat, aparatul
MCM poate fi folosit pentru realizarea, de exemplu, a balanþei de energie pentru
grupul de electromotoare monitorizat.
În figura nr. 7 este indicatã evoluþia curentului de dezechilibru. O creºtere anormalã
a acestui curent poate sã indice o scãdere periculoasã a izolaþiei conductoarelor.
În figura nr. 8 este indicatã evoluþia factorului total de distorsiuni armonice. O
creºtere bruscã a distorsiunilor armonice poate sã indice o creºtere periculoasã
a pierderilor, ceea ce determinã reducerea duratei de viaþã a maºinii.
În prezent, în lume, existã în exploatare un numãr de peste 3000 de aparate
tip MCM, iar rezultatele sunt foarte bune.
Ioniþã DÃESCU
Mobil: 0723 175 045
Gabriel SALVAROVSCHI
Mobil: 0722 855 158

Figura nr. 5

Presostate ºi termostate electronice
Existã douã moduri pentru alarmã sau pentru întreruperea proceselor: un
switch electromecanic sau un transmitter. Switch-ul are avantajul costului
scãzut ºi al modului simplu de operare. Costul transmiterului este mai mare,
dar oferã informaþii de diagnosticare ºi o siguranþã mare în funcþionare. Seria
One este un switch electronic, care combinã costul scãzut, siguranþa în
funcþionare ºi funcþia de diagnosticare.
Instrumentele din Seria One utilizeazã traductori de presiune sau de
temperaturã pentru a transmite semnalul la un microcontroller.
Programarea instrumentelor din Seria One se realizeazã prin intermediul
celor douã taste de pe panoul frontal:
intrarea este filtratã ºi programabilã de cãtre utilizator
valoarea este comparatã cu set-pointul programat ºi cu informaþiile despre
banda de insensibilitate
starea semnalului se poate modifica dacã este necesar
valoarea este înregistratã, cu o nouã valoare minimã sau maximã cititã,
pentru o interogare ulterioarã.
#
#

#
#

Figura nr. 6
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Caracteristici
design compact
display digital
set-point reglabil pe tot domeniul
nu necesitã presiune de referinþã pentru setãri
LCD afiºeazã date despre proces ºi setãri
precizia afiºãrii este 0.5% din domeniu
reperabilitatea este 0.1% din domeniu
banda de insensibilitate reglabilã
resetare manualã On sau Off
memorare valori extreme: valorile extreme ale procesului pot fi afiºate
pe display ºi pot fi resetate manual
furnizeazã informaþii despre proces ºi depistarea defectelor
poate fi ataºat la orice intrare PLC sau DCS
materialul pãrþilor în contact cu fluidul oþel inox 316L
ieºiri 4-20mA
autodiagnosticare IAW (I Am Working): furnizeazã informaþii despre
starea switchului (închis, ciclic ºi deschis), iar starea este indicatã pe
display
calibrarea este garantatã timp de 3 ani
protecþie climaticã IP66
aprobãri : UL, cUL, CE, ATEX, GOST.
Funcþiile display-ului
variabila procesului
unitatea de mãsurã
stare switch
semnal IAW
valoare set-point
valoare bandã insensibilitate
valori de vârf minim/maxim
coduri defect.
Avantajele utilizãrii instrumentelor Seriei One
cost scãzut
display local/switch local
construcþie robustã, nu are pãrþi în miºcare
timp de rãspuns mic
posibilitãþi de reglare
banda de insensibilitate reglabilã de la 0-100%
repetabilitate foarte bunã
costuri de întreþinere reduse
afiºeazã valorile de vârf
filtreazã vârfurile de presiune.
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Presostate diferenþiale

#
#

conectare la
proces
–
¼”NPTM

#

#
#
#

diafragmã
sudatã din oþel
inox 316

#

#

#
#
#

temperatura
m e d i u l u i
ambiant:
-40…+1250C

#

#

#
#
#

domeniul de
presiune:
0…13,8 bar

#

#
#

#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

Termostate

#
#

#
#

Presostate

domeniul de
temperaturã:
0… 310,3 bar

#

100-ohm
RTD, 4-wire
design

#

conectare
la proces ¼”NPTF

#

diafragmã
sudatã din oþel
inox 316

#

temperatura
mediului
ambiant:
-40…+125 0C

#

diametru
senzor
6,35mm,
lungime
6,35… 25,4cm

#

extensie:
1.8… 9 m

#

domeniul de
presiune:
0… 310,3 bar

#

Virginia ªERBAN
Mobil: 0728 989 662
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Bariere Zener pentru protecþie intrinsecã
Seria µ600 Pepperl+Fuchs
Mult timp de la apariþia conceptului de protecþie intrinsecã a circuitelor
electrice împotriva pericolului de producere a exploziilor în mediile potenþial
explozive, singura soluþie de limitare a energiei circuitelor aflate în zonã cu
pericol de explozie a fost reprezentatã de barierele cu diode Zener. Acestea
limiteazã tensiunea pe circuite, la valori care menþin energia disipatã sub
pragul de iniþiere a exploziei.
Prin dezvoltarea tehnologiilor electronice, a fost posibilã proiectarea unor
dispozitive mai avansate ºi mai flexibile, care au simplificat esenþial
proiectarea ºi construcþia circuitelor electrice în zona cu pericol de explozie.
Barierele de protecþie intrinsecã cu izolare galvanicã au permis utilizarea,
fãrã proiectare specialã, a regulilor de realizare a circuitelor valabile în zonele
fãrã pericol de explozie. Acestea au însemnat un progres important în
proiectarea circuitelor ºi în creºterea gradului de siguranþã a instalaþiilor.
Deºi în proiectarea circuitelor cu bariere Zener existã anumite restricþii ºi
reguli de care trebuie sã se þinã cont, acestea sunt încã utilizate, pe scarã
destul de largã, nu numai din cauza inerþiei unor proiectanþi, care aparent
sunt obiºnuiþi cu acest concept simplu, dar ºi din motive de eficienþã a
costurilor.
În multe situaþii, este de preferat sã se utilizeze bariere Zener, dacã nu este
neapãrat necesarã izolarea galvanicã a semnalelor sau dacã acestea ar ridica
în mod nejustificat costurile instalaþiilor, prin complicarea inutilã a circuitelor.
În toate cazurile, în care costul redus ºi simplitatea circuitului sunt importante,
barierele cu diode Zener reprezintã o variantã convenabilã. De exemplu,
când este vorba de acþionarea unui dispozitiv simplu (hupã, lampã de
semnalizare) în zonã cu pericol de explozie, de preluare a unor semnale de
la doze tensometrice, (schema de conectare presupune utilizarea unui numãr
mare de circuite), transmisiuni seriale RS232 fãrã izolare galvanicã sau în
cazurile când rezistenþa suplimentarã introdusã în circuitele de curent poate
fi compensatã etc. În toate cazurile, elementul principal, care este luat în
considerare, este reducerea costurilor.
Totuºi, nu trebuie uitate mãsurile generale de siguranþã, referitoare la
împãmântare: Singurul punct de împãmântare acceptat pentru o linie de
circuit protejatã cu bariera Zener este cel care se aflã pe barierã. Acesta
trebuie sã utilizeze o legãturã cât mai scurtã la centura de împãmântare
a sistemului din care face parte, iar rezistenþa împãmântãrii trebuie
verificatã periodic ºi ori de câte ori este nevoie.

De asemenea, trebuie respectate regulile de realizare a circuitelor de
semnal, pentru a evita perturbaþiile electrice ºi înrãutãþirea raportului semnal/
zgomot al semnalelor prin utilizarea unor structuri neadecvate. Regula privind
împãmântarea are prioritate ºi, de aceea, dacã aceasta influenþeazã în mod
nefavorabil transmiterea corectã ºi acurateþea semnalelor electrice de
mãsurã din proces, trebuie sã se utilizeze transmisia cu izolatoare galvanice.
Pepperl+Fuchs este unul dintre producãtorii de echipamente, care au pus
bazele conceptului de protecþie intrinsecã, astfel încât în programul de produse
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al acestei firme se gãsesc ºi module cu izolare galvanicã, ºi bariere Zener
din ambele categorii într-o gamã cuprinzãtoare, care poate acoperi toate
cerinþele unui utilizator.
Seria µZ600 cuprinde o gamã variatã de module, într-un format compact,
care permite montarea în spaþii restrânse.
De asemenea, toate modulele din seria µZ600 sunt prevãzute cu
dispozitive pentru extragerea rapidã ºi înlocuirea uºoarã a siguranþelor
fuzibile.
În Manualul de Utilizare al seriei µZ600, este prevãzut un set de
instrucþiuni referitoare la mãsurile de siguranþã pentru utilizarea barierelor
Zener, precum ºi, foarte important, un set de aplicaþii tipice, care conþin
majoritatea situaþiilor care pot apãrea în utilizarea acestor dipozitive sau
soluþii pentru utilizarea acestora în diferite situaþii. Acest manual este
disponibil în format electronic, ca document Acrobat, ºi poate fi accesat
pe site-ul firmei Pepperl+Fuchs - www.pepperl-fuchs.com/pa (click pe
"Downloads" ºi selecþie nr. document 475130) - sau poate fi transmis, la
cerere, direct pe adresa dumneavoastrã de E-mail.

Vasile ENACHE
Mobil: 0722 322 507

În perioada 11-12 septembrie
vom fi prezenþi
la STOCEXPO 2006
în Dubai.
Aceasta este
o expoziþie
dedicatã
terminalelor
de distribuþie
a produselor petroliere
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Module de conversie tensiune - curent, curent - tensiune

Bariere ICP-DAS

Modulul SG-3071 este un
modul de semnal care permite
realizarea conversiei tensiune
- curent. La interfaþa de intrare
poate avea o tensiune
unipolarã sau bipolarã, iar la
ieºire o tensiune (unipolarã
sau bipolarã) sau un curent.
Modulul are o triplã izolare,
intrarea faþã de ieºire ºi
acestea faþã de alimentare.
Tensiunea de izolare este de
3000Vdc. Intrãrile ºi ieºirile pot
fi configurate utilizând
microswitch-urile modulului.
SG-3071 are un LED,
care indicã funcþionarea
corespunzãtoare a modulului
ºi doi potenþiometrii pentru a
permite calibrarea preciziei
domeniului tensiunii de
intrare, tensiunii sau a
curentului de ieºire.
Modulul este uºor de
montat. Acesta are un sistem
de fixare pe ºinã DIN ºi poate
opera într-un domeniu foarte
extins de temperaturã:
-25…+75 0C.
Poate fi folosit în aplicaþii în care se doreºte conversia semnalului analogic
în tensiune, în semnal analogic, în curent sau realizarea izolãrii, putând fi
folosit ca barierã între diverse echipamente.
Specificaþii tehnice:
Semnal de intrare
în tensiune:
bipolarã: ±5V, ±10V
unipolarã: 0-5V, 0-10V
impedanþa de intrare:
2MOhm
Semnal de ieºire
în tensiune:
bipolarã: ±5V, ±10V
Semnal de ieºire în curent:
0-20mA, 4-20mA
alimentare: 10-30Vdc
consum: 1.8W (ieºire în tensiune)
2.3W (ieºire în curent)
tensiunea de izolare: 3000Vdc
precizie: ±0.1%
temperatura de lucru: -25…+75 0C
temperatura de depozitare: -30…+85 0C
greutate: 94g
dimensiuni: 113 x 70.5 x 24.5mm

Module de putere izolate galvanic

Pagina 7

Seria de module PW-3090 cuprinde module de putere cu tensiunea
de izolare 1000Vdc. Izolarea se realizeazã folosind convertoare DC-DC.
Modulele pot avea la intrare o tensiune variabilã 18-36Vdc ºi asigurã la
ieºire o tensiune continuã stabilizatã, care poate fi: 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc,
±5Vdc sau ±15Vdc. Aceste module asigurã dispozitivelor pe care le
utilizeazã o sursã de alimentare stabilã faþã de efectele dãunãtoare din
mediul de operare.
Pot fi utilizate în aplicaþiile în care se doreºte izolarea sursei de
alimentare de restul dispozitivelor folosite.

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Specificaþii tehnice:
tensiunea de intrare:
18-36Vdc
tensiunea de izolare:
1000Vdc
coeficientul de lucru cu
temperatura: ±0.03%/OC
temperatura de lucru:
-25…+70 0C
temperatura de depozitare:
-30…+85 0C
unda - zgomot: maximum
100mVpp
line regulation: maximum
±0.2%
load regulation: maximum
±0.2%
protecþie la scurt-circuit
rezistenþa de izolaþie: 109ohm
frecvenþa de comutaþie: 200kHz
greutate: 110g
dimensiuni: 113 x 70.5 x 24.5 mm.
Modele disponibile:
PW-3090-24S - 24V, 400mA, precizie ±2%
PW-3090-12S - 12V, 800mA, precizie ±2%
PW-3090-5S - 5V, 2000mA, precizie ±2%
PW-3090-15D - ±15V 300mA, precizie ±2%
PW-3090-5D - ±5V, 1000mA, precizie ±2%
!

!

!

!

SG-3081 este similar cu modulul SG-3071, numai cã acesta face conversia
curent - tensiune. Semnalul de intrare este în curent, iar cel de ieºire este un
semnal analogic în tensiune sau curent.
Specificaþii tehnice:
Semnal de intrare în curent
0-20mA, 4-20mA
impedanþa de intrare: 250Ohm
Semnal de ieºire în tensiune
unipolarã: 0-5V, 0-10V
impedanþa de ieºire: <50Ohm
Semnal de ieºire în curent
0-20mA, 4-20mA
alimentare: 10-30Vdc
consum: 1.61W (ieºire în tensiune)
2.10W (ieºire în curent)
tensiunea de izolare: 3000Vdc
precizie: ±0.1%
temperatura de lucru: -25…+75 0C
temperatura de depozitare:
-30…+85 0C
greutate: 96g
dimensiuni: 113 x 70.5 x 24.5mm.
!
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Valentin ANDRONACHE
Mobil: 0723 563 227
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COMTEC 6000 -

primul analizor pentru mãsurarea O2 ºi CO in situ

COMTEC 6000 (Fig. 1) Fig. 1
este un analizor unic
pentru
mãsurarea
simultanã a O2 ºi CO în
gazele de ardere sau de
proces. Senzorul de CO,
conceput ºi realizat de
ENOTEC
(patent
ENOTEC), este combinat
cu celula de înaltã
tehnologie cu oxid de
zirconiu pentru O 2, ºi
împreunã
realizeazã
primul analizor combinat
din lume pentru mãsurare
simultanã a O2&CO in situ.
Eficienþã maximã ºi calitate
Ambele celule de excepþionalã pe piaþa mondialã
mãsurã pentru O2 ºi CO
sunt plasate direct în proces ºi mãsoarã concentraþia în timp real fãrã a
necesita instalaþie de prelevare ºi condiþionarea probei ºi alte sisteme
hibride ajutãtoare care, de regulã, sunt scumpe.
Sonda de mãsurã a COMTEC 6000 se instaleazã simplu, chiar în canalul
de gaze arse, ca instrument de sine stãtãtor sau ca o retehnologizare a
unui sistem existent, fiind conceput astfel încât sã nu necesite operaþiuni
de întreþinere, calibrarea se face foarte simplu, cu cerinþe minime, iar
operarea este deosebit de accesibilã operatorului.
Principiul de mãsurã
Fig. 2
al senzorului de O2 cu ZrO2
Celula de mãsurã constã dintr-un
Unitatea
mic
disc din oxid de zirconiu, care este
Izolaþie
electronicã
COMTEC 6000
Sondã O /CO
acoperit pe ambele feþe de un strat de
COMTEC
platinã poroasã.
Canal gaze
Discul este montat etanº, într-un tub
de metal, care reprezintã ºi suportul
Baze arse
celulei. Temperatura celulei de
mãsurã este stabilizatã de cãtre un
element de încãlzire ºi menþinutã
constantã de cãtre un regulator de
temperaturã. La temperaturã
constantã, semnalul de ieºire în mV
este dependent, conform ecuaþiei lui
Nernst, de concentraþia de oxigen
Configuraþia sistemului
existentã în gaze arse.
Principiul de mãsurã Fig. 3
al senzorului de CO
cu Ga2O3
De regulã, un senzor din
Gaz de proces
oxid metalic constã dintrun strat activ a cãrui
rezistenþã electricã se
Filtrul
sondei
Variaþia de rezistenþã
Electrod
este
prelevatã
de
electrozi
ºi
este
Senzor
proporþionalã
cu
CO
concentraþia de CO.
Încãlzitor
Acest senzor unic,
senzor
CO
semiconductor,
funcþioneazã
la
temperaturã ridicatã, de
Gaz de
circa 750 0C. Senzorul cu
referinþã
Ga2O3 (Fig. 3) prezintã un
timp ºi o sensibilitate
Semnalul
transversalã redusã. Mai
Semnalul de la
de la
senzorul de CO
senzor O
mult, acest tip de senzor
Încãlzitor senzor
este stabil ºi nealterat pe
CO
perioade mari de timp Senzori amplasaþi în filtrul sondei
chiar în condiþiile în care
gazele arse conþin sulf ºi impuritãþi. Este de remarcat ºi faptul cã senzorul
are o repetabilitate de mãsurã excelentã.
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Avantajele sistemului de analizã COMTEC 6000
# Mãsurarea concentraþiei ambelor gaze se face in situ, direct în proces, fãrã
instalaþie de prelevare gaze
# Existã versiune ºi pentru montare în mediu cu pericol de explozie
# Este adecvat pentru toate tipurile de combustibil: cãrbune, combustibil lichid,
gaz ºi deºeuri
# Instalare ºi calibrare simplã
# Domeniul de mãsurã: programabil de cãtre utilizator
# Precizie ridicatã
# Afiºaj LCD simultan pe unitatea electronicã SME5 atât pentru O , cât ºi pentru
2
CO
# Întreþinere sau reparaþii complete la locul de montare
# Doi ani garanþie.
Fig. 4

Date tehnice

Sonda COMTEC 6000
Lungime (cu tub de protecþie) 470-3690 mm

158
120

76.1

84

14

Flanºa tubului de protecþie
Flanºa sondei

Sonda COMTEC 6000 (pentru maxim 1400 0C)
Lungime (cu tub de protecþie) 500-1000 mm
158

Flanºã tub protecþie

Cuptor

Electrod

Termocuplu

2

Canal gaze

Intrare gaz

Sondã de mãsurã O2/CO
KE6

Direcþie flux gaze

Carcasã din tablã, montaj pe perete

Carcasã antiex EExdII C T6

225

300

300

240
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Mihail ANDEI
Mobil: 0722 578 259

! E-mail: syscom@syscom18.com
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