Chemia – przegląd aparatury

Sygnalizatory i przetworniki przeznaczone dla
przemysłu chemicznego
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Chemia – przegląd aparatury

OPIS
BranŜa chemiczna jest jedną z najbardziej wymagających względem niezawodności aparatury.
RóŜnorodność występowania mediów często agresywnych chemicznie, a nierzadko wybuchowych i
trujących stawia najwyŜsze kryteria względem urządzeń sterujących procesem.
Aby sprostać takim wymogom szeroka gama naszych sygnalizatorów ciśnienia, róŜnicy ciśnień jest
dostępna z róŜnymi materiałami zwilŜanymi np. stal SS316L, Monel, Hastelloy, Kapton, Viton, Teflon.
Obudowa jest teŜ poddana wysokim kryteriom, w związku z tym stosujemy stopy aluminium
epoksydowane oraz stal SS316L. Nie bez znaczenia jest teŜ wymóg zapewnienia długoletniej
szczelności sensora – nasze membrany lub mieszki z SS316L są przyspawane do króćca !
Dla strefy zagroŜonej wybuchem, urządzenia są w wykonaniu Exd lub Exi z obudowami IP 66.
Dla nowych projektów oraz modernizacji mamy w ofercie coś nowego – sygnalizator elektroniczny –
seria ONE, który juŜ w wersji podstawowej jest 2 przewodowy. Zatem zamiana starej aparatury nie
wymaga zmiany okablowania instalacji. Oprócz wyjścia binarnego i wskazania (jak manometr) moŜe
być wyposaŜony w wyjście 4-20 mA. Jednak w obwodach zabezpieczeń najwyŜszych rangą potrzeba
coś więcej – zatem seria ONE jest juŜ po testach i zakwalifikowana do SIL 1.
Dla układów zabezpieczeń nastawni przed penetracją pod izolacją kabli gazów eksplozyjnych lub
trujących zwracamy uwagę na LPS - czujnik ultra niskich róŜnic ciśnienia.
Podsumowując, nasze urządzenia znajdują szerokie uznanie w chemii organicznej oraz
nieorganicznej. Aplikacje na instalacjach: amoniaku, kwasu fosforowego, chloru, PCV oraz wielu
innych nie są nam obce, a nasze aparatura pracuje tam od wielu lat.
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Nazwa
Zakresy
Ciśnienia:
RóŜnicy ciśnie:
Temperatury:
Wyjście
Dokładność
Obudowa
Przyłącze
Nastawa
Zatwierdzenia

Seria 12

Seria 120

Seria 820

68.9mbar ÷ 862 bar
1,7 ÷ 10,3 bar
- 90 ÷ 344°C
(1) x SPDT lub DPDT
± 1% zakresu
stal SS316, IP66
¼”, ½” NPT
wewnętrzna

-1 ÷ 345 bar
0,5mbar ÷ 34,5 bar
-118 ÷ 344°C
(1) lub (2) x SPDT
± 1% zakresu
stop aluminium, IP66
¼”, ½” NPT
wew. lub
zew. pokrętła
ATEX, PED, CE

t -118 ÷ 344 °C
(1) lub (2) x SPDT
± 1% zakresu
Lexan, IP66
nie dotyczy
pokrętło zewn.

(2) x SPST + 4 ÷ 20mA
± 1% zakresu
poliwęglan
elastyczne w ęŜe
z panelu czołowego

ATEX, CE

CE

ATEX, PED, CE,

LPS
∆p 0÷50 Pa do 20 kPa
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SYGNALIZATORY W WYKONANIU ISKROBEZPIECZNYM Exi
Sygnalizator
ciśnienia

Sygnalizator róŜnicy ciśnień

Sygnalizator temperatury obiektowy

Sygnalizator temperatury – z
oddaloną sondą
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Nazwa serii
Zakresy

ONE

ONE

ONE

ONE

p 0 ÷ 0.344 do310 bar

∆p 0.344 ÷ 13.8 bar

t - 45 ÷ 232 °C

t -184 ÷ 538 °C

Histereza
Ciśnienie max.
Wyjścia

Stała i regulowana
Stała i regulowana
Stała i regulowana
620 bar
69 bar
Nie dotyczy
(1) lub (2) x SPST;
(1) lub (2) x SPST;
(1) lub (2) x SPST;
4-20mA
4-20mA
4-20mA
Powtarzalność
± 0.1% zakresu
± 0.1% zakresu
± 0.1% zakresu
Obudowa
Stop aluminium IP66 Stop aluminium IP66
Stop aluminium IP66
Przyłącze ‡
½” NPT
¼”, NPT
Ø 6.35 mm
Nastawa
Z klawiatury
Z klawiatury
Z klawiatury
Zatwierdzenia
ATEX, CE,: PED
ATEX, CE,: PED
ATEX, CE: PED
Kwalifikacja
SIL 1
SIL 1
SIL 1
‡ w opcji moŜliwe są takŜe inne – skontaktuj się z nami lub dystrybutorem
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Sygnalizator
Sygnalizator
Sygnalizator
∆P
P; ∆P, T
P; ∆P, T

Stała i regulowana
Nie dotyczy
(1) lub (2) x SPST;
4-20mA
± 0.1% zakresu
Stop aluminium IP66
Ø 6.35 mm
Z klawiatury
ATEX, CE: PED
SIL 1

Sygnalizator
P; ∆P, T
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Nazwa serii

21

100

105

Zakresy: ciśnień
p -1 ÷ 345 bar
p -1 ÷ 14 bar
róŜnicy ciśnień
p -1 ÷ 6 bar
∆p 0.5 mbar ÷ 34 bar
∆p 12 mbar ÷ 6.9 bar
temperatury
t -118 ÷ 344 °C
t -84 ÷ 338 °C
Histereza
stała i regulowana
stała i regulowana
stała i regulowana
Ciśnienie max.
24 bar
689 bar
14 bar
Wyjście
(1) x SPDT lub DPDT (1) x SPDT lub DPDT
(1) x SPDT lub DPDT
Powtarzalność
± 1% zakresu
± 1% zakresu
± 1% zakresu
Obudowa
stop aluminium IP65 stop aluminium IP65
stop aluminium IP65
Przyłącze ‡
¼”, ½” NPT
¼”, ½” NPT
¼”, ½” NPT
Nastawa
wewnętrzna
wewnętrzna
pokrętło zewn.
Zatwierdzenia
ATEX, CE, PED
ATEX, CE, PED
ATEX, CE, PED
‡ w opcji moŜliwe są takŜe inne – skontaktuj się z nami lub dystrybutorem

400
p -1 ÷ 413 bar
∆p 2.5 mbar ÷ 14 bar
t -118 ÷ 344 °C
stała i regulowana
689 bar
(1), (2) lub (3) x SPDT
± 1% zakresu
stop aluminium IP65
¼”, ½” NPT
pokrętła wew.
ATEX, CE, PED
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● Pompy, kompresory
● Chillery
● Uszczelnienia gazodynamiczne kompresorów
● Płytki bezpieczeństwa
● Monitorowanie armatury przepływowej
● Separatory
● Monitorowanie central hydraulicznych
● Monitorowanie pomp

● Sterowanie procesem
● Płytki bezpieczeństwa
● Zabezpieczenia blokadowe
● Skidy hydrauliczne
● Uszczelnienia mechaniczne pomp
● Zabezpieczenia blokadowe
● Sterowanie bezpośrednie armaturą

Twój dystrybutor:

