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Cowpere si Analizoare de gaz
la Fur
nalele 3 si 5
Furnalele

În luna iunie, firma SYSCOM 18 a finalizat proiectul Cowpere ºi Analizoare de gaz la Furnalele 3 ºi 5 la MITTAL STEEL Galaþi.
Aplicaþia constã dintr-un sistem de analizoare de gaze, care poate sã mãsoare concentraþia amestecului de gaz CO/CO2/CH4/SO2/H2.
Echipamentul de bazã este binecunoscutul Advance Optima, fabricat de firma ABB, sistem modular de analizoare cu douã
module de analizã în infraroºu Uras14 pentru mãsurarea CO/CO2/CH4/SO2 ºi un modul de analizã al cãrui principiul de mãsurare
se bazeazã pe conductivitatea termicã, Caldos17, pentru mãsurarea concentraþiei de H2. Toate modulele de analizã, inclusiv
sistemul de condiþionare a gazului, sunt controlate de la unitatea centralã, bazatã pe microprocesor, care realizeazã procesarea
semnalelor ºi supervizeazã întregul sistem, inclusiv condiþionarea gazului cu opþiunea de autodiagnosticare.
Cabinetele au fost proiectate de cãtre firma SYSCOM 18. Instalarea cabinetelor, montarea sondei de gaz ºi a liniei de gaz
încãlzite au fost realizate sub îndrumarea specialiºtilor firmei SYSCOM 18.
Testele finale, calibrarea ºi punerea în funcþiune au fost, de asemenea, efectuate de cãtre inginerii firmei SYSCOM 18, instruiþi
în Germania de cãtre specialiºtii firmei ABB.
Aceastã aplicaþie este una din cele mai complexe aplicaþii realizate de cãtre firma SYSCOM 18, care este organizatã ºi calificatã
sã realizeze sisteme de analizoare de gaze, de la cele mai simple, pânã la cele mai sofisticate în diferite instalaþii industriale ºi
procese.
Mihai ANDREI
Mobil: 0722 578 259
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Debitmetrele Coriolis OPTIMASS

Ele sunt disponibile în diferite tipodimensiuni ºi cu diferite tipuri igienice
de conectare la proces, ceea ce le fac ideale pentru utilizarea în aplicaþiile
industriei alimentare.

Aplicaþii
Debitmetre Coriolis OPTIMASS au fost instalate în fabricile de îngheþatã
pentru a permite companiilor controlul costurilor de producþie.
Instrumentele sunt utilizate pentru mãsurarea cantitãþii de ciocolatã care
intrã în compoziþia îngheþatei pe liniile de producþie care opereazã 24 de ore
din 24. Ciocolata este cel mai scump ingredient utilizat în procesul de producþie,
iar controlul cantitãþii, aplicat fiecãrui produs, este esenþial pentru
managementul ºi minimizarea costurilor.
Ciocolata este
extrasã
din
tancurile
de
stocare
ºi
preîncãlzitã la
45 0C înainte de
a trece prin
debitmetrele
Optimass la un
debit de 10 litri/
minut, la o
vâscozitate
s c ã z u t ã .
Debitmetrele
OPTIMASS sunt
în construcþie
igienicã ºi au
manta
de
încãlzire pentru
a
menþine
ciocolata la o
temperaturã
care împiedicã
solidificarea.

Virginia ªERBAN
Mobil: 0728 989 662

Convertoare P/I
Convertoarele PRESIUNE/CURENT sunt: modelul P200, în carcasã EEx, ºi
modelul P290, pentru montaj în panou (dulap). Acestea au urmãtoarele
caracteristici tehnice principale:
semnal intrare presiune: 0,2-1 bar, 0,2-1,8 bar, 0,4-2 bar
semnal ieºire curent: 4-20 mA
precizie: +/- 0,1 %
temperaturã mediu ambiant: -40grd.C... +72grd.C
conexiune pneumaticã: 1/4" NPT-F
conexiune electricã: 1/2" NPT-F.
!
!
!
!
!
!

Înainte, fabricile de ciocolatã prelevau manual probe din îngheþatã pentru
a determina greutatea ciocolatei, care este conþinutã de fiecare produs. Acest
proces nu asigurã companiilor nivelul de precizie cerut pentru controlul efectiv
al costurilor.
Debitmetrele OPTIMASS sunt capabile de a mãsura cu o precizie de
± 0.1% din debit, companiile putând avea acum o precizie mult mai bunã a
mãsurãrii.
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Gabriel COJOCARU
Mobil: 0722 504 345

Pompe pentru butoi

Finish Thompson INC. (FTI) SUA Operatorii pot avea acum citiri regulate ale debitului într-o perioadã pompe portabile pentru transferul lichidelor din butoaie ºi bazine

predeterminatã de timp. Acestea sunt apoi comparate cu cantitatea totalã de
ciocolatã pentru a ajuta la identificarea sub sau supradozajului ciocolatei.
Dacã este necesar, pot fi fãcute corecþii chiar în timpul procesului de fabricaþie
pentru a asigura cantitatea corectã de ciocolatã necesarã.
Precizia a fost cel mai important factor atunci când s-au cãutat tehnologii de
mãsurare ºi s-a ajuns la concluzia cã debitmetrele masice dau cel mai bun
raport preþ - precizie.
Instrumentele sunt fabricate din materiale care sunt conforme cu
reglementãrile „Food and Drug Administration” (FDA) ºi întrunesc standardele
EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) ºi 3A.

Pompele portabile Finish Thomson INC., din SUA, sunt proiectate ºi
fabricate pentru a fi utilizate în aproape orice domeniu industrial, pentru
transferul uºor ºi sigur din butoaie sau containere a unei game largi de
lichide, incluzând aici ºi lichide dificil de transferat, cum ar fi: acizi, baze,
chimicale, solvenþi, produse petroliere, produse alimentare ºi fluide cu
vâscozitate ridicatã.
Finish Thomson INC. SUA este producãtor de pompe pentru butoi, cu
peste 50 de ani experienþã în producerea agregatelor de pompare, dispune
de o linie de fabricaþie proprie, amplasatã în Erie, Pennsylvania, USA,
unde pompele sunt fabricate ºi testate, în conformitate cu standardul
ISO 9001 ºi distribuite în întreaga lume.
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Utilizând pompele Finish Thomson INC., recipientele sunt umplute sau
golite într-un timp redus, eficient, în condiþii de siguranþã, fãrã a fi rãsturnate
ºi fãrã stropire sau pierderi de lichid.
Pompele Finish Thomson INC. sunt disponibile în mai multe variante
constructive specifice diverselor aplicaþii, cu diferite lungimi ale conductei
de imersie, ºi având certificare ATEX.
Motoarele de acþionare compacte, cu carcase rezistente la ºoc, sunt uºor de
mânuit ºi au acces uºor la butonul de pornire/oprire, fiind disponibile în variantã
electricã sau pneumaticã. Conductele de imersie, cum ar fi motoarele de
acþionare, sunt interschimbabile, dar ºi uºor de curãþat ºi de întreþinut.
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valve de închidere în acelaºi bloc. Controlerul asigurã un raport de reglare
extrem de sigur ºi un control constant al ieºirii din arzãtor. Controlerul de
raport compenseazã automat ºi schimbãrile condiþiilor de operare, cum ar fi
filtrele murdare de aer. Pentru fiecare tip de combustibil se selecteazã un
orificiu specific pentru gaz, care limiteazã fluxul de gaze la capacitatea
specificatã a arzãtorului. Aceastã metoda simplificã setarea arzãtorului
deoarece capacitatea maximã a arzãtorului este fixatã.

Domenii de aplicaþii ºi parametrii constructiv-funcþionali ai pompelor Finish Thompson INC.:

Finish Thomson INC. oferã, totodatã, ºi o gamã largã de accesorii, cum ar
fi: sistem de împãmântare pentru pompare fluide inflamabile, debitmetre,
pistoale de descãrcare, filtre pentru aspiraþie, furtune flexibile, adaptoare
pentru butoi, dispozitive de fixare a pompelor pe perete, ungãtor ºi filtru
pentru pompele acþionate pneumatic etc.

Comparaþi aceste caracteristici ale RM HeatPak cu cele ale oricãrui
pachet de arzãtor al concurenþei, existent pe piaþã
o Controlerul de raport de presiune compenseazã automat modificãrile
condiþiilor de operare, cum ar fi filtrele de aer murdare, care pot modifica
raportul aer/gaz în sistemul de valve competitive, legate
o Domeniul de reglare este de pânã la 20:1
o Amortizorul de aer cu acþionare directã eliminã legãturile ce pot aluneca sau
se pot bloca în funcþionare
o Duza cu amestecare rapidã asigurã o flacãrã curatã, stabilã la toate
rapoartele de ardere ºi degajeazã cãldurã în camerã, nu pe pereþii cuptorului
o Este ideal pentru procesele sensibile la emisii, datoritã conþinutului redus de
NOx ºi CO
o Duzele standard ard gaz natural sau propan
o Aprindere cu scânteie directã.
Uºor de instalat, de operat ºi de întreþinut oriunde în lume.
Eficienþa nemaiîntâlnitã din punct de vedere al cantitãþilor de NOx, CO ºi
aldehide eliberate, ceea ce face ca RM HeatPak sã fie ideal pentru aplicaþiile
sensibile la emisii.

Ardere curatã & eficientã

Rãzvan POPA
Mobil: 0729 998 888

Arzãtoare RM HeatPak
Arzãtoare pachet complet pentru încãlziri de proces
Buletin 110HP2C-GB, 11/04

Descriere generalã
RM HeatPak este un pachet de arzãtor de modulaþie complet, asamblat ºi
cablat în prealabil, având toate componentele de siguranþã ºi control
amplasate astfel încât arzãtorul sã fie cât mai compact posibil ºi menþinând,
în acelaºi timp, un acces facil pentru service ºi întreþinere.
Principiul de operare
În cazul arzãtorului RM HeatPak raportul aer/gaz este controlat cu ajutorul
unui controler de raport de presiune, tip servo, de ultimã orã, integrat, cu 2

Duza este poziþionatã
pentru a trimite cãldura
degajatã în interiorul
comenzii, ºi nu pe pereþi
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Combustibili
utilizaþi

Temperatura
maximã

Aplicaþii tipice

Gaz natural
Propan
Butan

800 0C

Uscãtoare textile
Cuptor de recoacere sticlã
Cuptoare
Uscãtoare
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Module tiristor-diodã

Gheorghe MATACHE
Mobil: 0723 584 535

Semiconductori de putere
Firma germanã Eupec este unul din liderii mondiali în producþia de
semiconductori de putere în construcþie modul sau disc.
Principalele categorii de produse Eupec sunt:
"
module IGBT
"
drivere IGBT
"
punþi redresoare trifazate
"
module tiristor-diodã
"
tiristori
"
diode
Module IGBT

Tiristori

Diode

George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939

Modul de separare galvanicã între douã dispozitive
cu interfaþã RS232
Continuând prezentarea modulelor de achiziþie de date ale seriei I-7000,
în acest numãr vom prezenta modulul de izolare galvanicã I-7551.
Aspectele izolãrii ºi ale realizãrii corespunzãtoare a împãmântãrilor sunt
foarte importante în aplicaþiile reale.
I-7551 - Convertor RS232-RS232
Drivere IGBT
! 2ED300C17-S / 2ED300C17-ST
!
!
!

placã driver 2 canale pentru module IGBT de 1200/1700V, max. 3600A
curent maxim de vârf la ieºire: ±30A
variantã ST- pentru aplicaþii de tracþiune (-40 0C).

!

2ED020I12-F

!

circuit integrat driver 2 canale IGBT/MOSFET
pentru module pânã la 1200 V

!

Punþi redresoare trifazate

Interfaþa de intrare:
RS232 (TxD, RxD, CTS,
RTS, GND sau TxD, RxD,
DSR, DTR, GND)
Interfaþa de ieºire:
RS232 (TxD, RxD, CTS,
RTS, GND sau TxD, RxD,
DSR, DTR, GND)
Tensiunea de izolaþie:
3000Vdc
Izolare
2500V rms

galvanicã:

Viteza de comunicaþie:
max. 115.2Kbps
Distanþa maximã: 15m
Alimentare: 10-30Vdc
Putere: max. 1.5W
Temperatura de stocare:
-25…+75 0C
Umiditatea: 5-95%

I-7551 asigurã realizarea unui canal de comunicaþii între douã dispozitive
cu interfaþã RS232, complet izolat din punct de vedere electric.
Izolarea electricã reprezintã o problemã importantã, care trebuie luatã în
considerare mai ales în cazul în care echipamentele conectate folosesc surse
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de alimentare diferite ºi, implicit, împãmântãri diferite, au semnale
zgomotoase sau trebuie sa lucreze la potenþiale diferite.
I-7551 permite selectarea semnalului de control care este utilizat. Poate
fi selectat CTS în locul lui DSR ºi RTS în locul lui DTR. Acest lucru este
posibil prin poziþionarea corespunzãtoare a jumperilor JP1 ºi JP2.
Modulul are încorporate douã convertoare DC/DC, care izoleazã
alimentarea faþã de cele douã interfeþe de comunicaþii ale acestuia.
Interfaþa de intrare este izolatã de cea de ieºire prin optocuploare de mare
vitezã.
Astfel, acest echipament beneficiazã de o triplã izolare electricã.

Utilizând modulul I-7551, se poate realiza o izolare electricã între calculator
ºi PLC, RTU, Controller, între calculator ºi reþeaua RS485 sau între douã
dispozitive cu interfaþã RS232.
În acest fel, în cazul apariþiei unei supratensiuni se asigurã o protecþie
sporitã a interfeþelor de comunicaþii RS232 ale echipamentelor.

Valentin ANDRONACHE
Mobil: 0723 563 227

Indicatoare numerice: turometre, numãrãtoare electronice,
indicatoare de poziþie, contoare de timp
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contoarele
de
timp
ca
funcþie
de
programare.
O metodã de mãsurare mai rapidã pentru turometre, ca ºi noi funcþii de
numãrare, cum este UpUp (numãrarea impulsurilor de pe ambele intrãri
într-un registru comun) sau Quad4 (numãrãtor de impulsuri în cuadraturã
cu multiplicarea de 4 ori - înregistrarea tuturor fronturilor pe impulsurile
decalate la 90 0) deschid noi posibilitãþi de utilizare, oferind mai multã
flexibilitate. Sunt disponibile versiuni care acceptã semnale de intrare de
5 V, ca standard.

În al treilea rând, sunt acum încã mai uºor de operat, chiar dacã existã
mai multe opþiuni de programare. Aceste dispozitive sunt ideale pentru
utilizarea ca totalizatoare, timere, contoare de timp de utilizare,
frecvenþiometre ºi turometre.
Un indicator universal, multifuncþional poate fi utilizat cu funcþie de
numãrãtor ºi frecvenþiometru sau poate fi utilizat ca numãrãtor totalizator
dual, sau poate afiºa numãrul total de impulsuri ºi timpul sau poate fi
programat sã funcþioneze ca indicator dual de timp. Sau un indicator
multifuncþional care poate fi programat sa realizeze fie funcþii de numãrare,
de frecvenþã sau de timp.
Un singur model poate încorpora funcþiile a 4 dispozitive diferite, oferind
flexibilitate în utilizare ºi economii în costurile pentru stocul de piese de
schimb.
Meritã menþionate aici versiunile CODIX 54P (format 48x96 mm) ºi
CODIX52P (format 24x48 mm), care încorporeazã un indicator de poziþie ºi
tahometru într-un singur instrument.
Aceastã combinaþie, cu intrãri separate, este recomandarea idealã pentru
aplicaþiile în care este necesar sã se monitorizeze simultan viteza de rotaþie
ºi poziþia, cum sunt, de exemplu, maºinile de gãurit.
Noua serie CODIX este complet compatibilã cu versiunea anterioarã ºi
oferã performanþe crescute la acelaºi pret. Acestea vin în întâmpinarea
cerinþelor crescânde în automatizãri industriale.

Noua generaþie de indicatoare digitale CODIX 54x ºi Codix 52x

O sumã de funcþiuni noi, performanþe îmbunãtãþite, design compact ºi
încã mai uºor de operat, acestea sunt caracteristicile noii generaþii de
indicatoare CODIX - marcã înregistratã KÜBLER - din seria 52x ºi 54x.
Aceste modele foarte plãcute, care sunt oferite în douã formate uzuale,
24x48 mm (seria 52x) ºi 48x96 mm (seria 54x) au fost reînnoite substanþial
datoritã multiplelor beneficii pe care le pot oferi utilizatorilor: instrumentele
sunt uºor de operat graþie sistemului de ghidare prin meniul de operare
foarte clar. Utilizarea blocurilor de conectare detaºabile faciliteazã
operaþiunile de montaj. Formatul compact le face ideale pentru montarea
în locuri unde spaþiul este o problemã esenþialã. Afiºoarele utilizeazã
caractere mari cu LED-uri, având o luminozitate neobiºnuitã, care permite
citirea uºoarã de la distanþe foarte mari. Butoanele de programare sunt
dimensionate generos, astfel încât pot fi manevrate chiar ºi de cãtre operatorii
care trebuie sã poarte mãnuºi.
Acum, însã, indicatoarele numerice CODIX oferã ºi mai multe avantaje.
În primul rând, sunt mult mai rapide. În medie, viteza de numãrare este
crescutã de 2,5 ori faþã de variantele anterioare ºi sunt gata de funcþionare
dupã numai 16 ms de la punerea sub tensiune.
În al doilea rând, acum acumuleazã mai multe funcþii. Sunt oferite multe
alte opþiuni de programare. Factorul de divizare este acum disponibil în

Vasile ENACHE
Mobil: 0722 322 507
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Mãsurarea debitelor de apã pe canale deschise
Multitudinea metodelor ºi a mijloacelor de mãsurare a debitelor de apã,
sintetizate în STAS R 6823-71 ºi prezentate detaliat în cca 30 de standarde
internaþionale (ISO) sau britanice (BS) ºi foarte sumar (doar trei tipuri) în
standardul românesc SR ISO 9826:2001, respectiv (douã tipuri) în NTRQ 0-2-88,
a determinat efectuarea unui studiu realizat în cadrul firmei noastre, finalizat
într-o selecþie de soluþii aplicabile diferenþiat, în funcþie de condiþiile specifice
fiecãrei mãsurãri în parte (de exemplu: debit maxim/debit minim, profil, pantã
etc.).

"
"
"
"
"
"
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temperatura ambiantã: -20…45 0C
alimentare: 230 Vca (± 15%) – 50 Hz
afiºaj: tip LCD: 3 linii (ora, debitul ºi cantitatea cumulatã)
protecþie antiexplozivã: EExia II C
protecþia carcasei: IP65
semnal de ieºire: 4… 20 mA (debit) necesar altor funcþii sau prelucrãri.

Traductorul nivelmetrului cu ultrasunete MSP 900 se monteazã deasupra
nivelului apei ºi nu intrã în contact cu aceasta. Distanþa la aparatul
indicator/contorizator este de cca 50 m.
Pentru a certifica sistemul de mãsurare, SYSCOM 18 a obþinut
urmãtoarele aprobãri de model:
RO 525/99 pentru Nivelmetrul cu ultrasunete tip MSP900
RO 24/02 pentru Sisteme de mãsurare a volumului de apã în canale
deschise cu îngustare rectangularã sau trapezoidalã + Completarea nr. 1
"sau cu deversoare triunghiulare cu perete subþire" + Completarea nr. 2
"Canale Parshall".
În cadrul proiectului sunt oferite gratuit urmãtoarele servicii:
stabilirea la beneficiar a soluþiei tehnice ºi, pe baza datelor furnizate de
cãtre acesta, întocmirea ºi predarea proiectului tehnic al canalului de
mãsurare (dimensiuni, toleranþe, condiþii de calitate a suprafeþelor ºi modul
de racordare la traseul existent)
verificarea, prin mãsurare, ºi atestarea corectã a execuþiei proiectului
asigurarea verificãrii metrologice iniþiale a nivelmetrului MSP 900 ºi a
canalului de mãsurare
executarea programãrii ºi punerea în funcþiune a sistemului
asigurarea documentelor necesare pentru obþinerea de la DRML a Avizului
de punere în funcþiune a sistemului de mãsurare, care trebuie solicitat de
cãtre beneficiar.
"
"

"

"
"

"
"

Pentru mai multe detalii, vã rugãm sa ne contactaþi.
Dragoº DINU
Mobil: 0723 272 574

Metoda de mãsurare, certificatã de firma SYSCOM 18, presupune construirea
unor canale de mãsurare (metalice, din materiale plastice sau din beton) cu
îngustare dreptunghiularã, trapezoidalã, triunghiularã sau în formã de “U”,
canale de mãsurare Parshall sau SANIIRI, care provoacã o creºtere a nivelului
apei în amonte de îngustare, dependentã, dupã o anumitã relaþie, de debitul
de apã care trece prin canal. Principiul este asemãnãtor celui al mãsurãrii
debitelor de fluide cu diafragmã pe conductele sub presiune, cu deosebirea
cã în locul mãsurãrii unei deferenþe de presiune se mãsoarã un nivel sau o
diferenþã de nivel, ambele metode derivând din legile de bazã ale mecanicii
fluidelor.
Aceastã metodã de mãsurare este inclusã în standardul românesc
SR ISO 9826:2001 ºi în standardul internaþional ISO 9826:1992 ºi este
recunoscutã de Biroul Român de Metrologie Legalã pentru utilizare în domenii
de interes public, definte în Lista Oficialã a mijloacelor de mãsurare supuse
obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.2000 la capitolul III Art. 6a tranzacþii comerciale - ºi poate primi certificat de aprobare de model.
O soluþie asemãnãtoare este aceea a construirii unor deversoare, care, de
asemenea, produc o variaþie a nivelului în amonte în funcþie de debit.
Mãsurarea debitelor de apã în sisteme de curgere cu nivel liber cu deversoare
cu perete subþire face obiectul normativului românesc NTRQ 0-2-88 ºi a
standardului internaþional ISO 1438:1980; cu deversoare cu profil triunghiular
- în normativul românesc NTRQ 0-3-1988 ºi în standardul internaþional
ISO 4360-1984 etc.
Pe lângã canalul sau deversorul de mãsurare, sistemul de mãsurã a debitului
este completat cu transmiterul ultrasonic de nivel MSP-900SH ºi cu o unitate
multifuncþionalã de control tip MCU900, fabricate de firma Mobrey.
Unitatea centralã de control alimenteazã transmiterul de nivel ºi
monitorizeazã bucla de curent, fiind disponibilã pentru montare pe panou
sau pe perete. Întregul sistem este certificat pentru utilizare în spaþii cu pericol
de explozie încadrate ca Zona Zero, fãrã sã fie necesarã utilizarea unor bariere
de siguranþã.
Caracteristici tehnice ale sistemului de mãsurã a debitelor pe canal deschis:
interval de mãsurare: 0.5… 3 m
eroarea de mãsurare: ± 0.1% din intervalul de mãsurare
temperatura de mãsurare: -20… 60 0C
"
"

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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Figura 2

Reducerea Cromului 6+ la Crom 3+ în staþiile de tratare a apei
Aplicaþii

Figura 3

Figura 1

Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204
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Gasmaster
Unitate de control pentru monitorizarea concentraþiei de gaze
ºi avertizare asupra incendiului
Gasmaster semnalizeazã asupra perioadei în care se efectueazã
calibrarea, perioadã care se poate stabili cu ajutorul programului
Gasmaster PC software. Pentru semnalizãrile de stare „Fault - Defect”,
„Power - Alimentare” ºi „Warnings - Avertizare” sunt destinate LED-uri, iar
alarmele sunt indicate, atât cu bargraf LED, optic ºi acustic, cu un difuzor
multiton de 85 dB. Toate funcþiunile privind operarea de fiecare zi, pânã
la recalibrare, testare ºi modificãri de configuraþie, se pot efectua simplu,
prin utilizarea tastelor de pe panoul frontal.
LED pt. "DEFECT"

LED pt. "ALIM."

BARGRAF "ALARMÃ"
LED "AVERTIZARE"

TASTÃ
"ACCEPT/RESETARE"
TASTÃ "SUS"
TASTÃ "JOS"

AFIªOR MESAJE
TASTA "ÎNAPOI"
TASTA "CONTINUÃ"
INDICATOR NR. CANAL

AFIªOR MÃSURÃ

Gasmaster poate monitoriza orice combinaþie de senzori pentru gaz ºi
incendiu.
Fiecare canal poate fi afectat sã monitorizeze senzori de gaz cu semnal
4-20 mA, detectori de fum ºi caldurã, butoane de alarmã, detectoare de
flacãrã sau sisteme Crowcon de prelevare probã (ESU). Pentru aplicaþiile
în care se preteazã detectori cu „ieºire mV în punte”, de exemplu în locuri
greu accesibile, zone cu temperaturi ridicate sau dacã trebuie schimbat un
Gasmaster vechi, dar la care se pãstreazã detectorii, este disponibilã o
unitate de accesorii „Accessory Enclosure”, care converteºte semnalul în
mV, primit de la pellistor în semnal 4-20 mA, ce poate fi procesat de cãtre
Gasmaster.
Sunt asigurate terminale pentru conectarea unor întrerupãtoare la distanþã
pentru Acceptare/ Resetare/Inhibare sistem. Gasmaster asigurã o indicaþie
clarã, atunci cand sistemul a fost inhibat.
Gasmaster este prevãzut cu o diversitate de semnale de ieºire pentru a fi
compatibil cu orice sistem de control sau sistem extern.
Alarmã sonorã ºi opticã acþionatã la 24 V CC pentru acþionarea a pânã la douã dispozitive de alarmã
Releu cu contact basculant DPDT 250 V ca/30 V cc 8A, sarcinã rezistivã pentru alarmã min., max.,
pentru fiecare canal, precum ºi releu de alarmã min., max. comun, releu de defect, de asemenea
comun
" Semnale de ieºire analogice, 4-20 mA sau 1-5 V cc pentru fiecare canal
" Comunicaþie digitalã RS-485 Modbus RTU pentru stocare informaþii în PC, PLC, DCS sau
sisteme SCADA prin linie de magistralã de douã fire. Aceastã facilitate permite posibilitãþi de
"
"

adresare multiple ºi conectarea sistemelor multiple Gasmaster pe buclã de douã fire.

Toate releele pot fi configurate, cu blocare sau fãrã, normal energizate
(fail-safe) sau normal neenergizate. Releele de alarmã pe fiecare canal
pot fi configurate sã cupleze la creºterea sau la scãderea semnalului în
funcþie de aplicaþie.Toate bobinele de relee sunt monitorizate de sistem
pentru a depista întreruperea sau scurtcircuitarea lor.
Releele pentru nivelul 1 de alarmã pot fi configurate în modul‚’’silenþios’’,
astfel cã echipamentul sã poatã comanda diverse utilaje, cum sunt
ventilatoarele, fãrã a acþiona alarmele sonore sau optice. Se poate, de
asemenea, configura un prag de alarmã‚ ’’off ’’, atunci când utilizatorul
doreºte ca releul sã fie activat la o anumitã concentraþie de gaz, de exemplu
10 ppm H2S, fãrã ca aceasta sã dezactiveze alarma de bazã la dublul valorii
minime, de exemplu 20 ppm H2S.
Gasmaster memoreazã toate evenimentele semnificative, fãrã sã încarce
memoria cu valori normale ale parametrului, astfel cã toate evenimentele
de alarme sau defecte sunt disponibile în orice moment. Se pot memora
pânã la 300 de evenimente în timp real.
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Tipurile de evenimente înregistrate sunt: alarme activate, inclusiv cu
precizarea vârfului apãrut, resetarea alarmei, semnale de stare detectori,
alarme confirmate de la tastaturã sau prin comandã de la distanþã, cãdere de
tensiune, înregistrarea în fiecare minut a tensiunii bateriei, perioadele în care
s-a intervenit pentru service.
Gasmaster este conceput sã îndeplineascã cerinþele existente în diverse
ramuri industriale, pentru care dãm în continuare exemple de aplicaþii.
" Industria apei
Instalaþiile de tratare a apei reprezintã un sector semnificativ de piaþã.
Cerinþa este de a reduce cheltuielile de exploatare prin automatizarea dozãrilor cu
supravegherea scãpãrilor de gaze împreunã cu sistemul Crowcon de prelevare gaze din
mediul ambiant (ESU).
Aplicaþii tipice:
Instalaþii de tratarea apelor uzate: (cu puþ umed,cu puþ uscat, prese de nãmol,
instalaþii de deodorizare, anale de ventilaþie), detecþia de metan ºi hidrogen sulfurat ºi
monitorizarea deficienþei de oxigen.
Rezervoare de biofermentare ape de canalizare: Monitorizarea metanului ºi a bioxidului
de carbon în conducte, bazat pe sistemul Crowcon de prelevare probe. De asemenea, se
monitorizeazã oxigenul pentru a nu fi prezent în conducte.
Instalaþiile de tratare pentru apa curatã: detecþia clorului, a bioxidului de sulf, amoniac
ºi ozon în instalaþiile de dozare reactivi ºi în rezervoarele de stocare.
" Industria chimicã
Gasmaster este compatibil cu orice tip de detector pentru gaze inflamabile sau toxice
ºi poate monitoriza nivelul concentraþiei de gaze în % volum , % LIE, ppm (pãrþi pe
milion), ppb (pãrþi pe bilion).

Aplicaþii tipice:
Analiza produselor chimice în aerul ambiant. Gasmaster poate monitoriza scãpãrile
de gaze inflamabile sau toxice.
Sistemele Gasmaster sunt, de asemenea, ideale pentru detecþia scãpãrilor de gaze
inflamabile sau toxice în laboratoare sau parcuri de rezervoare.
" Industria farmaceuticã
Cerinþele acestui sector de piaþã sunt similare cu cele din industria chimicã, exemple
de aplicaþii fiind:
Detecþia scãpãrilor de LPG în laboratoare.
Detecþia scãpãrilor de acid clorhidric ºi fluorhidric în spaþiile de producþie.
Detecþia scãpãrilor de butan utilizat ca gaz de transport al aerosolilor sau în cilindrii
liniilor de producþie.
Detecþia de metan în încãperile cazanelor termice.
"
Rafinãrii ºi petrochimie
Aplicaþii tipice:
Monitorizarea hidrogenului sulfurat, bioxid de sulf ºi a gazelor inflamabile în spaþii
critice.
Detecþia hidrogenului în încãperile de încãrcare a bateriilor.
Monitorizarea spaþiilor din apropierea conductelor, rezervoarelor de stocare ºi a
proceselor de încãrcare.
Detecþia gazelor inflamabile ºi toxice, precum ºi a deficienþei de oxigen în laboratoare.
" Autoritãþi locale
Sunt o serie de cerinþe în spitale, ºcoli ºi clãdiri municipale pentru aplicaþii cum sunt:
detecþia metanului în centrale termice, deficienþa de oxigen în depozitele de azot ºi
bioxid de carbon, creºterea concentraþiei de oxigen în spaþiile de depozitare a buteliilor de
oxigen.
" Telecomunicaþii
Sistemele Gasmaster se pot instala în spaþiile centralelor telefonice ºi ale instalaþiilor
electrice pentru monitorizarea scãpãrilor de metan provenit din canalele subterane de
cabluri.
De asemenea, se impune monitorizarea concentraþiei de metan în centralele termice
ºi în canalele de cabluri aferente.
" Industria alimentarã
În acest sector se cere detecþia amoniacului în instalaþiile de refrigerare, a freonului ºi a bioxidului
de carbon în spaþiile de producþie.
Instalaþiile de fermentare ºi distilare creeazã nivele de concentraþii periculoase de
bioxid de carbon, gaz toxic, ca ºi consumator de oxigen.
În fermele de pãsãri ºi în instalaþiile de procesare se cere monitorizarea amoniacului ºi
a metanului, rezultate de la decompunerea deºeurilor.
" Avantajele produsului
Filozofia pe baza cãreia a fost conceput produsul a fost axatã pe asigurarea unui
sistem informaþional simplu ºi clar pentru utilizator, fãrã sã cearã din partea acestuia un
nivel de pregãtire deosebit. Afiºorul mare ºi meniul simplu asigurã un ansamblu atractiv,
cu mari avantaje faþã de produsele similare ale competitorilor.
" Proprietãþi ºi avantaje
Compact: spaþiul de montaj redus, oferind suficient spaþiu intern pentru presetupe ºi cabluri
Afiºor LCD mare: asigurã afiºajul simultan pe toate canalele ºi mesaje de alarmã/eroare în mai multe limbi
# Alimentare la 24 V cc: permite sã se conecteze cu pânã la patru detectori în infraroºu, ca ºi douã unitãþi de
alarmã sonorã externã/ºi opticã
# Comunicaþie Modbus: permite transferul rapid al tuturor datelor în sisteme SCADA/DCS pe conexiune serialã
de douã fire. De asemenea, permite conectarea mai multor sisteme Gasmonitor pe o singurã magistralã
# Funcþie de stocare date: permite ca evenimentele de alarmã, defect ºi istoric, sã poatã fi stocate ºi analizate
ulterior
# Monitorizare bobine: asigurã integritatea produsului prin avertizarea defectãrii unui releu
# Histerezis reglabil: permite ca pragul de deconectare sã fie configurat independent de pragul de anclanºare
pe nivelul 1 de alarmã. Se utilizeazã în comanda instalaþiilor de ventilaþie
# Alarmã silenþioasã: nivelul 1 de alarmã funcþioneazã ’’silenþios’’ pentru a permite comanda utilajelor fãrã
declanºarea alarmei
# Atenþionarea necesarului de calibrare: Gasmaster informeazã asupra datelor când s-a efectuat service-ul
# Operare completã din tastaturã: toate operaþiile, calibrarea ºi testele sunt realizate utilizând tastele. Gasmaster
nu conþine potenþiometre.
#
#
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