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Sygnalizatory przeznaczone dla
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ENERGETYKA – przegląd aparatury

OPIS
United Electric Controls opracował i rozwinął szeroka gamę sygnalizatorów ciśnienia, temperatury
róŜnicy ciśnień do zastosowania w energetyce. Cała nasza grupa urządzeń posiada aplikacje w
elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach jak teŜ ciepłowniach. Nasze sygnalizatory od
wielu lat na całym świecie, równieŜ w Polsce doskonale sprawują sie w szeregu krytycznie
istotnych zabezpieczeniach maszyn wirowych, wśród nich bardzo często pracują w układach
zabezpieczeń ciśnienia i temperatury oleju zasilającego łoŜyska: turbin, wentylatorów ciągu i
podmuchu, młynów, pomp wody zasilającej. W tych aplikacjach bardzo waŜnym jest szybkie
zadziałanie i uruchomienie awaryjnego smarowania. Istotna zaleta sygnalizatora ciśnienia jest jego
bardzo krotki czas zwłoki. W przeciągu 3-4 milisekund urządzenie uruchamia awaryjne zasilanie !
Dla innych obiektów technologicznych, jak kotły czy instalacje odsiarczania spalin mamy wiele
sprawdzonych zastosowań - m in. zabezpieczenie podciśnienia w komorach paleniskowych,
transport sorbentu, instalacje mazutowe w tym pomiar róŜnicy ciśnień para-mazut.
W celu sprostania najsurowszym wymogom zabezpieczeń, nasze sygnalizatory spełniają unijną
dyrektywę ciśnieniową PED 97/23/CE (potwierdzone przez TÜV), a ponadto jedna z grup naszych
urządzeń została zakwalifikowana do SIL 1.
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Nazwa serii
Zakresy: ciśnień
róŜnicy ciśnień
temperatury
Histereza
Ciśnienie max.
Wyjście
Powtarzalność
Obudowa
Przyłącze
Nastawa
Zatwierdzenia

100

105

p -1 ÷ 14 bar
p -1 ÷ 345 bar
∆p 0.5 mbar ÷ 34 bar
∆p 12 mbar ÷ 6.9 bar
t -118 ÷ 344 °C
t -84 ÷ 338 °C
stała regulowana
stała i regulowana
689 bar
14 bar
(1) x SPDT lub DPDT (1) x SPDT lub DPDT
± 1% zakresu
± 1% zakresu
stop aluminium IP66 stop aluminium IP66
¼”, ½” NPT, ‡
¼”, ½” NPT, ‡
śruba wewnętrzna
pokrętło zewn.
ATEX, CE, PED
ATEX, CE, PED
‡ moŜliwe inne – prosimy o kontakt z nami

400

800

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 IP66
¼”, ½” NPT, ‡
pokrętła wew.
ATEX, CE, PED

t -118 ÷ 344 °C

stała
371 °C
1 lub 2 SPDT
± 1% zakresu
tworzywo-Lexan
nie dot yczy
pokrętło zewn.
ATEX, CE, PED

ENERGETYKA – przegląd aparatury

Sygnalizator 1 próg,
wew. nastawa

Sygnalizator –
1 próg,
zew. nastawa

Sygnalizator –
do 3 progów,
wew. nastawa

Sygnalizator –
do 2 progów,
zew. nastawa

United Electric
Controls
180 Dexter Ave.
PO Box 9143
Watertown
MA 02471-9143
USA
United Electric
Controls Poland
Email:
jfatek@ueonline.com

Nazwa serii

ONE

ONE

Zakresy

p 0 ÷ 0.344 do310 bar

Histereza
Ciśnienie max.
Wyjścia

Stala i regulowana
Stala i regulowana
620 bar
69 bar
(1) lub (2) x SPST;
(1) lub (2) x SPST;
4-20mA
4-20mA
± 0.1% zakresu
± 0.1% zakresu
Stop aluminium IP66 Stop aluminium IP66
½” NPT
¼”, NPT
Z klawiatury
Z klawiatury
ATEX, CE, PED
ATEX, CE, PED
SIL 1
SIL 1
‡ moŜliwe inne – prosimy o kontakt z nami

Powtarzalność
Obudowa
Przyłącze ‡
Nastawa
Zatwierdzenia
Kwalifikacja

∆p 0.344 ÷ 13.8 bar

ONE

ONE

t - 45 ÷ 232 °C

t -184 ÷ 538 °C

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

Stala i regulowana
538 °C
(1) lub (2) x SPST;
4-20mA
± 0.1% zakresu
Stop aluminium IP66
Ø 6.35 mm
Z klawiatury
ATEX, CE, PED
SIL 1

Podciśnienie w komorze paleniskowej
Systemy SCADA
Wentylatory ciągu
Wentylatory podmuchu
Młyny węglowe
Pompy wysyłkowe popiołu
Instalacje rozładunku mazutu
Instalacje grzania mazutu - ∆P para/mazut

Ciśnienie i temperatura oleju do łoŜysk:
turbiny
pompy wody zasilającej
pompy wody sieciowej
Olej na uszczelnieniach wodorowych
Olej regulacyjny
Stacje redukcyjno schładzające
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Turbina

Monitorowania oleju
na łoŜyskach
Temperatura

Generator

Ciśnienie

Pompa wody zasilającej
Temperatura

Monitorowania oleju
na łoŜyskach:
Ciśnienie

Podciśnienie w komorze
paleniskowej kotła

Kocioł

Twój dystrybutor:

