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STOCEXPO - Dubai 2006

Aºa cum am promis, în perioada 11-12 septembrie compania noastrã a fost
prezentã la STOCEXPO 2006, în Dubai, alãturi de prietenii ºi de partenerii noºtrii
CONFIND, din Câmpina, la expoziþia la care au fost prezente cele mai mari
firme producãtoare de echipamente din lume, aparate ºi sisteme pentru
depozitele de produse petroliere.
SYSCOM 18 a prezentat un sistem de mãsurã fiscalã pentru produse petroliere,
sub forma unui SKID ASAMBLAT, ºi o instalaþie reprezentând un sistem balansat
de recuperare vapori, ce se aflã în funcþiune la Rafinãria RAFO din Oneºti.
Am avut onoarea sã fim alãturi de mari firme din lume, din care amintim: CarboVac, Global Oil Recover y Limited, Tyco Safety Products,
Enardo Inc, John Zink Company LLC, Emco Wheaton, Siemens AG, Endress + Hauser GmbH, Scully Signal Company, Enraf, Control Systems
International, Protego, HMT, Baillie Tank Equipment, BORSIG Membrane Technology GmbH, Liquid Automation Systems, CTS Cargo Transfer
Systems BV, Flextraco BV, FMA Systems.
Toþi cei amintiþi au fost prezenþi ºi la STOCEXPO EUROPE, în martie 2006, la Rotterdam, aºa cã ne-am simþit efectiv ca între prieteni.
Vizitatorii, în schimb, nu au fost "aceiaºi". Doar problemele abordate, în timpul discuþiilor, au fost aceleaºi.
Realizarea ºi prezentarea unei instalaþii de mãsurare debitmetricã, atât pentru debitul volumic, cât ºi pentru cel masic, sub forma unui skid
compact, integrabile în sistemele automate de încãrcare pe jos a autocisternelor cu produse petroliere în depozite ºi rafinãrii, am constatat
ºi de aceastã datã cã au reprezentat o reuºitã.
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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. Astfel, unitatea de recuperare vapori
va fi de capacitate foarte micã, iar consumul energetic foarte redus.
Atât sistemul de mãsurã, cât ºi sistemul balansat de recuperare vapori,
au atras un numãr mare de vizitatori, care s-au arãtat interesaþi ºi au pus
multe întrebãri, strict tehnice, despre componenþa ºi funcþionarea
sistemelor, dar ºi despre eventualele adaptãri la condiþii specifice de
mediu din þãrile din Asia.
Am fost deosebit de încantaþi când o serie de firme din Emiratele Arabe Unite,
Pakistan, Kuwait, Iran ºi Siria ne-au solicitat sã colaborãm, eventual sã deschidem
birouri în þãrile respective. A fost ºi este o onoare pentru noi sã primim asemenea
propuneri ºi probabil cã nu peste mult timp vom avea birouri în diverse þãri din
Asia.
Considerãm bilanþul ca fiind pozitiv ºi cã în curând se vor vedea ºi rezultatele
concretizate în colaborãrile cu firme care ne-au vizitat ºi pe care le-am vizitat.
Marin CIOCAN
Mobil: 0724 330 667

OPTISONIC 6300
Debitmetrul ultrasonic clamp-on

Referitor la sistemul de recuperare vapori, interesant este faptul cã a
oferit celor interesaþi o altã soluþie decât cele tradiþionale ale firmelor
producãtoare de instalaþii de recuperare vapori, care în marea
majoritate produc instalaþii de capacitãþi mari ºi cu consumuri
energetice mari.
Sistemul oferit de SYSCOM 18 constã din interconectarea spaþiilor de vapori
ale rezervoarelor cu capac fix ºi în cuplarea acestora la colectoarele de
vapori de la rampele de încãrcare (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 benzinei, de exemplu, se creeazã o
depresiune în rezervorul din care se trage benzina, 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

Caracteristici principale:
! construcþie clamp-on industrialã robustã
! pornire imediatã
! mãsurare de precizie
! totul într-un singur concept
! incertitudine minimã
! siguranþã optimã în funcþionare
! întreþinere minimã
! montare uºoarã a senzorului
! totul într-un singur sistem.
Aplicaþii:
! Apã de rãcire
! Industria chimicã
! Control general al procesului
! Domeniul complet al hidrocarburilor rafinate
! Apã potabilã
! Apã deionizatã ºi demineralizatã
! Mãsurãri de debit în domeniul sanitar
KROHNE a introdus în procesul de fabricaþie noul debitmetru ultrasonic
clamp-on OPTISONIC 6300. Instrumentul este proiectat pentru a fi uºor de
instalat, are o siguranþã mare în funcþionare, în special în aplicaþiile
industriale ºi în zonele cu pericol de explozie.
Acest model de debitmetru, care înlocuieºte modelul UFM600T, oferã o
precizie îmbunãtãþitã a mãsurãrii, aprobare ATEX ºi un domeniu extins al
temperaturii de proces.
Instrumentul este echipat cu un display, care aratã calitatea semnalului
în timp real pe perioada calibrãrii traductorului de semnal. Acesta permite
inginerilor optimizarea performanþei debitmetrului prin maximizarea
calitãþii mãsurãrii pânã la 100%.
Debitmetrul are un mecanism robust clamp-on, care a fost proiectat
special pentru a uºura partea de instalare în aplicaþiile industriale.
El este, de asemenea, echipat cu o carcasã de protecþie, care îl
protejeazã împotriva prafului, a vaporilor agresivi, a radiaþiei solare sau
a deteriorãrii mecanice. Aceasta asigurã operarea în condiþii de siguranþã
în cele mai multe dintre condiþiile de proces.
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Debitmetrul OPTISONIC este utilizat în mod special în aplicaþii în care
procesul nu poate fi întrerupt, trebuie evitatã pierderea de presiune ºi în
procese în care se doreºte minimizarea timpului de întreþinere.
Debitmetrul este disponibil cu trei tipuri de senzori, care acoperã tot
domeniul de diametre de conducte, de la DN15 la DN4000. În plus, sunt
disponibili senzori pentru aplicaþii în care apar temperaturi de proces extreme:
-50…+200 0C.
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pot fi achiziþionate ºi la un preþ de invidiat. În plus, pot înlocui orice alt produs
echivalent.
Aºtept solicitãrile dumneavoastrã pentru realizarea unei oferte comerciale.
Gabriel Salvarovschi
Mobil: 0722 855 158

Virginia ªERBAN
Mobil: 0728 989 662

Senzori fotoelectrici performanþi

În perioada
3-7 octombrie 2006
vã invitãm
la Târgul
Internaþional
Bucureºti,
Ediþia a 32-a,
în Standul 19,
parter,

* VT18 - funcþionare
difuzã cu domeniul
de sesizare 0... 400mm

Pavilionul 1.

* VL18 - funcþionare
retroreflexivã
cu domeniul de
sesizare 0... 4m
Au urmãtoarele caracteristici tehnice comune:
fac parte din noua generaþie tehnologicã denumitã:
carcasã cilindricã filetatã M18, metalicã anticorozivã
sursã LED, neinfluenþabilã
tensiune de alimentare 10..30VDC
ieºire tip push-pull (PNP/NPN)
reglare sensibilitate prin potenþiometru
setare funcþionare Light ON / Dark ON
conectare prin mufã M12.
"
"
"
"
"
"
"
"

În afara caracteristicilor tehnice dimensionale, funcþionale ºi de conectare,
care permit o mare flexibilitate la montare ºi utilizare, aceste douã modele
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Figura 2

Refractometrele de proces din Seria PR20
De foarte multe ori, se doreºte mãsurarea in line a concentraþiei unei
substanþe într-un solvent (care de foarte multe ori este apã). Se pot folosi
mai multe dispozitive, cum ar fi: densimetre, dispozitive care se bazeazã
pe absorþia microundelor, refractometre, conductivimetre (acolo unde este
posibil) etc.
Astãzi vã prezentãm refractometrele de proces de la Kruss - Optronics
din Seria PR20.
Refractometrele din Seria PR20 pot mãsura:
# Indicele de refracþie nD
# Concentraþia
# Concentraþia în Brix %.
Aplicaþiile sunt în mai multe domenii, dintre care amintim: industria
alimentarã, industria hârtiei, la fabricarea zahãrului ºi a bãuturilor alcoolice
ºi în industria chimicã. Aplicaþiile sunt pentru controlul proporþiilor
amestecurilor, controlul calitativ ºi cantitativ ºi puritatea lichidelor.
Refractometrele din Seria PR20 sunt alcãtuite din senzor ºi unitate de
control. Refractometrele pot fi din seria S, cu precizie standard, sau din
seria H, cu precizie ridicatã (aºa cum apar prezentate ºi în tabelele de
mai jos).
Refractometrele din seria PR 20S - Precizie standard
Figura 3

Refractometrele din seria PR 20H - Precizie ridicatã

Unitatea de control, prezentatã în figura 1, are o carcasã din oþel inox
cu grad de protecþie IP65. Este dotatã cu afiºaj LCD monocrom de 5.7”, cu
rezoluþia de 320x240 pixeli, cu operare prin touch screen.
Figura 1

Figura 4

Figura 5

Are ieºiri în curent ºi tensiune (respectiv 0 / 4 – 20 mA ºi 0 – 10 V), digitale
(RS232/RS485) ºi pe relee. Comunicã prin protocol CAN cu senzorul, distanþa
maximã dintre senzor ºi refractometru fiind de 300 de metri. Se alimenteazã
la 100 ... 250 VAC.
Senzorul prezentat în figura 2 este confecþionat din inox, putând avea ºi
variantã Ex. Lucreazã în proces la temperaturi de la -5 la 1600 Celsius.
Sistemele de montare sunt variate, teu, flanºã etc., aºa cum sunt arãtate ºi
în figura 3.
Sistemul refractometric se poate monta în proces conform schemei de
mai jos, prezentate în figura 4 - Modalitãþi de instalare.
Prin intermediul softului PR Win din figura 5, datele obþinute la mãsurare
pot fi afiºate, stocate ºi analizate pe calculator. Cu ajutorul programului se
pot conecta 16 refractometre.

Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204
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Noul encoder incremental 5000
Kübler stabileºte noi standarde, prin ultima generaþie de encodere
incrementale. Aceste dispozitive versatile pun la dispoziþie o înaltã
performanþã ºi oferã utilizatorului un spectru larg de opþiuni de utilizare,
conform sloganului “mai compact, mai variat ºi mai sofisticat”. Utilizatorul
poate rezolva o gamã largã de aplicaþii, utilizând un singur tip de encoder,
evitând costurile suplimentare asociate cu variantele speciale.
Encoderele din noua serie SENDIX 5000 au diametrul de numai 50 mm,
beneficiind de un design compact, ceea ce înseamnã cã este suficient un
spaþiu redus pentru montaj. În acelaºi timp, profilul flanºei de conectare se
potriveºte perfect cu diametrul de 58 mm. Construcþie modularã înseamnã
cã utilizatorul poate alege direct configuraþia potrivitã pentru o anumitã
aplicaþie. Costurile de producþie sunt, astfel, reduse, în timp ce performanþa
este crescutã.

Acest sistem modular versatil, utilizat de seria 5000 de la Kübler, oferã
utilizatorului chiar mai multe beneficii: Producãtorii de instalaþii ºi maºini
au nevoie, astfel, de o singurã gamã de encodere pentru a rãspunde unei
întregi game de diverse cerinþe ale aplicaþiei. Noile encodere cu ax solid
sau cu alezaj (“hollow shaft”) pot fi adaptate în atâtea moduri, încât pot
rezolva aproape orice tip de aplicaþie imaginabilã. Nu mai este nevoie de
versiuni speciale scumpe. Astfel, de exemplu, versiunea cu alezaj este
proiectatã pentru diametre de pânã la 15,87 mm, ºi nu numai, pentru 12 sau
14 mm. Mai mult, aceste noi dispozitive sunt disponibile ºi în dimensiuni
compatibile cu standardele din SUA, ceea ce permite utilizarea pe maºini
care sunt fabricate conform acestor standarde. Nici o cerinþã nu a rãmas
neîndeplinitã în privinþa tehnologiei de conectare. Oferta cuprinde conectorii
cu preþuri foarte competitive din seria M12, echipate cu cabluri la cerere,
conectorii masivi M23 ºi chiar conectorii "standard military" MIL. Suplimentar,
utilizatorul are o alegere largã de sisteme de cuplare ºi montare.
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Experienþa de 20 de ani a firmei Kübler este evidenþiatã clar în aceste
dispozitive din noua serie SENDIX 5000.
Plaja extinsã de temperaturã - de la -40 0C la +85 0C - se adreseazã unei
game largi de aplicaþii, în care se întâlnesc temperaturi foarte joase sau
fluctuante, ca de exemplu la vehicule.
Rezistenþa crescutã la ºocuri ºi vibraþii (250 m/s 2, 6 ms ºi 100 m/s 2,
10… 2000Hz), ca ºi încãrcarea radialã de 80N - atipic de înaltã, la encodere
de aceasta dimensiune - asigurã funcþionarea sigurã ºi o duratã de viaþã
extinsã. Chiar ºi varianta cu alezaj de 15,87 mm este echipatã cu rulmenþi
extrem de robuºti. Aici, multe dintre encoderele tradiþionale trebuie sã
utilizeze rulmenþi subþiri, care se dovedesc a avea o viaþã mult mai scurtã.
Clasa de protecþie asigurã o etanºare conform cu IP 67, nu numai petru
carcasã, dar ºi pentru întregul dispozitiv, garantând, astfel, cea mai bunã
apãrare împotriva pãtrunderii prafului, mizeriei ºi a particulelor lichide sau
solide.
Datoritã tehnologiei electronice de înaltã integrare opto-ASIC, pãrþile de
senzor optic ºi electronicã sunt reduse la doar câteva componente, acestea
permiþând înaltã imunitate la interferenþe (EMC).
O frecvenþã de impulsuri de pânã la 300 kHz înseamnã cã aplicaþiile
dinamice nu reprezintã o problemã.
Rezoluþia poate fi de pânã la 3600 impulsuri pe turã. Aceasta este asiguratã
cu discuri de codare magnetice, pânã la 1024, ºi cu discuri optice pentru
domeniile peste 1024, pânã la 3600.

Vasile ENACHE
Mobil: 0722 322 507

Traductoare de curent seria AHR
LEM produce o nouã serie de traductoare, în construcþie compactã, cu
bobina despicatã, pentru curent continuu ºi alternativ de valoare mare.
Caracteristici-cheie ale traductoarelor din seria AHR:
sunt adecvate pentru mãsurarea curenþilor tip c.c. ºi c.a. pânã la 2000A
RMS
încorporeazã un senzor cu efect Hall ºi un traductor RMS într-o singurã
carcasã
oferã ieºiri standard: 4-20mA, 0-5V, 0-10V
sunt prevãzute cu fantã largã pentru primar, pentru mãsurãri fãrã
contact.
"

"

"
"

LEM a introdus seria AHR de traductoare de curent, pentru mãsurãri
versatile ºi precise ale curenþilor nominali de pânã la 2000A RMS. Aceste
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Senzori de temperaturã pentru aplicaþii aseptice

C1

traductoare cu bobinã despicatã combinã tehnologia bazatã pe efectul Hall
ºi condiþionarea de semnal într-o singurã carcasã compactã, pentru o
substanþialã reducere de dimensiuni (peste 50% faþã de transformatoarele
de curent existente); ele mãsoarã 174x86x54,1mm.
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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 face cu flanºã
tri-clamp de orice dimensiune.
d
Rezultã familia S29 de senzori de
temperaturã.
Cutia de conexiuni poate fi realizatã din aliaj de aluminiu sau inox.
Domeniul de mãsurã: -200 0C…+300 0C
În rest, caracteristicile sunt cele ale familiei S22:
lungime de imersie (U): 50 - 3000 mm
clasa A sau clasa B (pentru termorezistenþe), I sau II (pentru termocupluri)
grad de protecþie: IP 56 opþional: construcþie EEx.
U

Dispozitivele din seria AHR au fost proiectate sã mãsoare atât semnale de
curent continuu, cât ºi curent având forma de undã distorsionatã, cum ar fi
ieºirile driverelor cu frecvenþã variabilã.
Ele oferã posibilitatea alegerii curentului primar în gama 500A pânã la
2000A, a unui tip de ieºire standard (4-20mA, 0-5V, 0-10V), o gamã largã pentru
tensiunea de alimentare (20… 50 Vc.c.) ºi o deschidere largã pentru primar
(104x40mm).

Ne-am obiºnuit cu prezenþa
senzorilor de temperaturã RUEGER –
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 cã firma RUEGER
furnizeazã senzori de temperaturã în
construcþie specificã pentru aceste
aplicaþii, cu sistem tri-clamp de
conectare la proces.

"
"
"

Sorin GHEONEA
Mobil: 0722 578 286

Determinarea uleiului în apã cu ajutorul
Spectrofotometrului FPA 1100
în linia de retur pentru condens pe domeniul 0 - 5 ppm

Noile traductoare asigurã o precizie absolutã, mai bunã de 1% la curentul
nominal, pentru o gamã largã de intrãri.
Þinând sema ºi de banda largã de frecvenþe de lucru, de la c.c. la 6 kHz, de
gama temperaturilor de lucru, de la -40 0C la +70 0C, ºi de calculul RMS
pentru sarcini neliniare sau medii zgomotoase, putem spune cã avem o
alegere excelentã pentru proiectanþii de sisteme industriale, integratorii de
sisteme ºi distributorii de automatizãri ce cautã traductoare de curent precise
la un preþ bun.
Principalele posibile aplicaþii sunt: monitorizarea semiconductorilor de
putere, a redresoarelor în comutaþie, a bateriilor de acumulatoare, a surselor
de alimentare în curent alternativ, a motoarelor mari de curent continuu sau
alternativ.
George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939

Se poate determina cantitatea de produs petrolier în apã, în linia de de
retur pentru condens. În mod normal, domeniul este între 0 la 5 ppm.
Pãtrunderea uleiului mineral din schimbãtorul de cãldurã în apa de
condens, poate avea consecinþe dezastruoase. Apa, la temperaturi mari
ºi în contact cu uleiul fierbinte, trece într-o stare de metastabilitate dupã
care se transformã instantaneu în vapori. Pe acest principiu se bazeazã ºi
anumite motoare cu… apã.
Prin urmare, este absolut necesar sã se cunoascã cantitatea de produs
petrolier în apã, valoare care nu poate depãºi 5 ppm.
Aparatul de mai jos poate funcþiona secvenþial, pe mai multe streamuri, pâna la temperaturi de 1500 Celsius.
Spectrofotometrele de proces FPA 1100 (Figura 1)
Spectrofotometrele de proces din seria FPA 1000/1100 sunt proiectate în
aºa fel încât partea electronicã, sursa de luminã ºi detectorul sunt separate
de celula de mãsurã.
Pentru transmisia luminii de la ºi cãtre celula de mãsurã sunt utilizate
fibrele optice.
Utilizarea fibrelor optice simplificã instalarea ºi duce la scãderea
costurilor datorate operaþiilor de întreþinere. Celula de mãsurã se
monteazã direct în proces, evitându-se necesitatea existenþei unui sistem
de prelevare. Celula nu are conexiuni electrice, evitându-se necesitatea
adoptãrii mãsurilor antiex în punctul unde se face prelevarea. Celula nu
necesitã alinierea opticã la instalare sau dupã execuþia operaþiilor de
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întreþinere. Acest avantaj permite instalarea rapidã ºi o executare uºoarã a
operaþiilor de întreþinere.
Instrumentul nu este influenþat de turbiditatea probelor ºi de schimbãrile
de intensitate ale luminii, apãrute ca urmare a unor interferenþe parazite.
Precizia este asiguratã ºi de faptul cã aparatul îºi poate face autocalibrarea
dacã este dotat cu sistemul adiacent necesar.
Instrumentele sunt conduse prin microprocesor ºi dispun de funcþii de
autodiagnostic. Prin aceste caracteristici, inginerii de proces pot alege
instrumentul de proces potrivit aplicaþiei pe care o au.
Aplicaþii tipice pentru FPA 1100, spectrofotometru în UV 210 nm-600 nm:
Clor – de la 0 la 250 ppm pânã la 0 la 100%
Clor – de la 0 la 500 ppm în fosgen
Clor – de la 0 la 100 ppm în diclorurã de etilen
Hipoclorit în apã, de la 0 la 100 –1000 ppm
Benzen în apã, de la 0 la 1 ppm
Aromatice în apã, de la 0 la 1 ppm ºi peste
Nitraþi în apã, de la 0 la 20 ppm
Formaldehidã în apã, de la 0 la 1 % ºi peste
Fenoli în apã, de la 0 la 50 ppm ºi peste
Furfuraldehidã în apã, de la 0 la 1% ºi peste
Aromatice în aer, 100 ppm ºi peste
Iod în aer
Fluor în aer, 0.5% ºi peste
Culoarea acidului clorhidric
Hidrazinã în soluþie, 25 ppm ºi peste
COD – UV254.
Ulei în apã: de la 0 la 5 ppm, recomandabil.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Caracteristici
tehnice:
Trei ieºiri 4-20mA
izolate în curent,
RS232C,
ieºiri
digitale.
Montare pe perete
sau panou.
Te m p e r a t u r a
mediului ambiant:
între 5 ºi 50 0C.
Descriere:
Spectrometrele
din seria FPA 1100
utilizeazã drept
sursã de luminã o
lampã cu mercur
pentru UV. Energia
este trimisã cãtre
celula de mãsurã
prin intermediul
unei fibre optice.
Drumul de la celula
de mãsurã la
u n i t a t e a
fotodetectoare este
bifurcat pentru a
permite operarea la
dublã lungime de
undã. Ansamblul
electronic ºi cel
fotometric sunt
montate
într-o
unitate purjabilã
NEMA 12. În cazul
analizoarelor în
ultraviolet, sursa de
luminã este montatã într-o unitate separatã, ataºatã celei principale.
Celula de mãsurã este conectatã de sursa de luminã ºi de celula detectoare prin
intermediul fibrei optice. Cablul standard are 4 metri, dar sunt posibile ºi lungimi
mai mari. Celula de mãsurã este în douã variante: montare pe conductã prin
intermediul unor flanºe ºi montare în sistem by-pass.
Analizorul furnizeazã trei semnale de ieºire 4-20 mA ºi o ieºire tip serial RS232
pentru imprimare sau pentru comunicare cu un automat programabil.
Analizorul poate fi combinat cu un sistem de prelevare pentru a beneficia de
celelalte caracteristici adiþionale, cum ar fi purjarea ºi aducerea automatã la zero.
Controlul automat al dispozitivelor externe pentru calibrare se poate face prin
intermediul ieºirilor digitale standard sau printr-o placã cu relee opþionalã.
Analizorul utilizeazã douã filtre pentru selecþia lungimii de undã, unul pentru
lungimea de undã mãsuratã ºi unul pentru lungimea de undã de referinþã. Pentru
lungimea de undã mãsuratã, se selectezã domeniul spectral unde componentul
care urmeazã sã fie mãsurat absoarbe cel mai puternic. Pentru lungimea de undã
de referinþã, se selecteazã domeniul spectral unde componentul care urmeazã sã
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fie mãsurat absoarbe cel mai puþin. Analizorul mãsoarã intensitatea luminii
pentru cele douã lungimi de undã ºi calculeazã concentraþia componentului
urmãrit dupã Legea Lambert-Beer.
Celula de mãsurã poate fi fabricatã pentru montarea pe conductã sau în bypass.
Pentru cazul în care se monteazã în bypass, celula poate fi construitã din Kynar
(PVDF) sau oþel inox 316. Celulele standard pot rezista la 350 psig ºi 200 0C. Se pot
comanda celule pentru presiuni ºi temperaturi mai ridicate. Opþional, celula poate fi
dotatã cu senzori de presiune ºi temperaturã care permit compensarea automatã
în cazul modificãrii temperaturii ºi a presiunii probei. Alternativ, celula poate fi
montatã într-un cuptor pentru încãlzirea probei ºi evitarea condensului.
Celulele de mãsurã pentru montarea pe conductã pot fi furnizate împreunã cu
flanºe pentru conducte de ½”, 1” ºi 2”. Lungimea drumului parcurs în cazul montãrii
pe conductã variazã între 0.5 ºi 10 cm. Lungimea drumului parcurs în cazul
montãrii în bypass este de la 0.5 la 50 cm.
Prin utilizarea celulelor de mãsurã cu montare pe conductã se evitã necesitatea
existenþei unui sistem de prelevare a probei. Celulele de mãsurã pentru montarea
prin bypass sunt potrivite pentru probele care au temperaturã ºi presiune ridicate.
Mãsurãtoarea este compensatã pentru bulele de aer, impuritãþi, turbiditate ºi
pentru variaþiile de intensitate luminoasã. Pentru anumite aplicaþii, cum ar fi
detecþia petrolului în apã, este necesarã condiþionarea probei.
Nu existã pãrþi în miºcare, operaþiile de întreþinere fiind simple.
Pãrþile optice pot fi curãþate simplu, prin trecerea prin celulã a unui solvent adecvat.
Calibrarea automatã se realizeazã prin utilizarea unor standarde externe;
instrumentul poate fi programat pentru executarea autocalibrãrii la intervale
periodice. Dacã are loc o defecþiune a sursei de luminã, ea este semnalatã pe panoul
frontal al aparatului sau este semnalatã prin intermediul ieºirilor.
Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204

Sisteme de aprindere ºi supraveghere
a flãcãrii arzãtoarelor
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Uºor de utilizat, dispunând de sistem de conectare rapidã la aer comprimat, pompa
SludgeMaster SMA3-A poate vehicula noroi, apã amestecatã cu frunze ºi bucãþi de
lemn, apã având particule de nisip în suspensie, apã cu bucãþi de gheaþã, ape uzate,
ape încãrcate etc. Totodatã, poate vehicula ºi fluide specifice industriilor chimice,
maritime, miniere, celulozei ºi hârtiei, petrochimie etc.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIV-FUNCÞIONALE:
acþionatã de un motor pneumatic; control al debitului ºi al presiunii pompei prin reglarea
debitului ºi a presiunii aerului
funcþionare fãrã îmbâcsire sau înfundare în cele mai multe cazuri. Nu se înfundã cu mici
gunoaie
poate funcþiona uscat
echipatã cu canal de scurgere pentru a preveni defecþiunea pompei datoritã îngheþãrii
apei în interiorul pompei
dispune de un rotor deschis de douã palete, turaþie joasã, ce poate vehicula fluide
abrazive, având o uzurã minimã
sistem intern de ungere continuã automatã, având nevoie de numai 0,47 l ulei pentru 50
de ore de funcþionare
posibilitate de imersare a pompei prin orificii mai mici de 350 mm
masã/înãlþime pompã: 26,55 Kg/575 mm
materiale: fontã, oþel, aluminiu.
PERFORMANÞE:
debit maxim: 1.140 l/min
înãlþime maximã de pompare: 19,8 m
diametru conductã de refulare: 3"
dimensiune maximã particule solide vehiculate: 38 mm.
!

!

!
!

!
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Gheorghe MATACHE
Mobil: 0723 584 535

Pompa submersibilã SludgeMaster SMA3-A
cu acþionare pneumaticã
SludgeMaster
SMA3-A este
produsã de
WA R R E N
RUPP, INC.
SUA, parte
integrantã a
concernului
american
I D E X
CORPORATION,
lider mondial
în producerea
pompelor
volumice cu
acþionare
pneumaticã
cu simplã sau
d u b l ã
diafragmã.
Datoritã
numeroaselor
solicitãri
primite de la
d i v e r º i
beneficiari,
W a r r e n
Rupp, Inc. a
dorit sã vinã în întâmpinarea acestora ºi cu o pompã centrifugã
acþionatã pneumatic.
Pompa submersibilã centrifugã, SludgeMaster SMA3-A, este
unicã datoritã modului de acþionare pneumatic, putând fi
utilizatã într-o gamã variatã de aplicaþii, cum ar fi: lucrãri de
construcþii, fundaþii, sãpãturi, administrarea domeniului public,
intervenþii în urma ploilor torenþiale, întreþinere instalaþii
industriale etc.
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Rãzvan POPA
Mobil: 0729 998 888

! E-mail: syscom@syscom18.com
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