جهاز مراقبة مدخنة منظف الغازات الرطبة Stackpac

SP2105

الموثوقية العالية وانخفاض الصيانة
أمر بالغ
دائمًا ما تكون مراقبة الغازات السامة في المداخن الرطبة ً
الصعوبة ،ويميل معظم متخصصي االنبعاثات المستمرة إلى تجنب
مراقبة المداخن الرطبة لهذا السبب ،وعلى مر السنوات كانت هناك
العديد من األجهزة التي تم تم تصميمها في محاولة لقياس هذه الغازات
مثل الكلور المنبعث من مدخنة منظف الغازات الرطبة لكنها تتعرض
حتمًا لالنسداد بسرعة مما يؤدي إلى تسجيل قراءات الغاز عند مستوى
الصفر حتى في حالة وجود غاز ينبعث فعليًا إلى الغالف الجوي.

على مدار العشر سنوات الماضية ،بدأت شركة  Gastronicsفي
اكتشاف كيفية قياس الغاز بشكل موثوق من مدخنة منظف الغازات
الرطبة.
بخالف المفاهيم الخاصة بأغراض معينة والتي تعتمد في وضعها
على النظرية فقط ،كانت شركة  Gastronicsمحظوظة بوجود أحد
عمالئنا مما سمح لنا باستخدام مدخنة عادم الكلور الرطب بغرض
إدخال تطويرات عليها .ولقد استغرق األمر أكثر من عام من المحاوالت
والخطأ للتوصل في النهاية إلى مفهوم أساسي ثبت نجاحه .وقد كان
هدفنا هو تحقيق أقصى قدر من الموثوقية وتقليل الصيانة .وعلى الرغم
من سعينا الدائم للتطوير ،ففي الوقت نفسه ،نعتقد بأننا حققنا هدفنا بتقديم
منتج يتسم بالموثوقية الكبيرة وانخفاض معدالت الصيانة.
صمم طراز  SP2105من جهاز مراقبة مدخنة منظف
ُ
الغازات الرطبة ذي المجازة المزدوجة بغرض التخلص
من الرطوبة ،عند تركيبه بشكل صحيح ،أثناء القيام
بسحب عينات مستمرة بسرعة كبيرة من أعلى المدخنة
 2/1 Tبوصة إلى
مرورا ألسفل عبر أنبوب ® eflon
ً
جهاز المراقبة الموجود في الطابق األرضي.

الخصائص والمزايا
•مجازة رئيسية عالية السرعة تعمل بالسحب ال تحتاج
للصيانة تعمل على سحب عينة من أعلى المدخنة
إلى جهاز المراقبة في الطابق األرضي في ثواني
معدودة.
•مجازة زائدة إلزالة الرطوبة المتكثفة
•مضخات بدون فرشات شديدة التحمل مصممة لتناسب
السوائل والغازات المسببة للتآكل
•مواد مرطبة ® Teflonو®Kynar
•توافر أنواع عديدة من أجهزة االستشعار والتقنيات
المستخدمة،
 اإللكتروكيميائية، الشريط الورقي، أجهزة االستشعار إضافية•خيار قطاع سخان السيليكون
•الموثوقية العالية
•انخفاض الصيانة
تعتبر ® Teflonو® Kynarعالمات تجارية مسجلة لـ .DuPont

مواصفات SP2105
األبعاد في الطراز اإللكتروكيميائي ------------------------------------------------
األبعاد في الطراز ذو الشريط الورقي ----------------------------------------------
نوع الحاوية ---------------------------------------------------------------------
متطلبات الطاقة ------------------------------------------------------------------
المتطلبات الميكانيكية -------------------------------------------------------------
منافذ خرج اإلشارة ---------------------------------------------------------------
تصنيف المخاطر -----------------------------------------------------------------

 10 × 30 × 36بوصة
 12 × 36 × 36بوصة
ألياف زجاجية Nema-4X
 115فولت تيار متردد
الهواء أو النيتروجين المضغوط بالجهاز
 20 - 4ميلي أمبير  /مرحل اإلنذار الخاطئ
نظام  Z-Purgeاالختياري للتصنيف  ،Iالقسم 2

الغازات العامة ال ُمراقبة
• الكلور • ثاني أكسيد الكلور • الفوسجين • كبريتيد الهيدروجين

رسم تخطيطي

أنبوب Teflon  2/1بوصة
من المدخنة

المستشعر 1

مضخات بدون فرشات
 115فولت تيار متردد

مُرحل إغالق الغشاء ()N/O
(بحساسية قابلة للضبط)

مزودة
بغشاء

بوصة
36”36

العادم

وحدة LPM 2

مجازة
ثانوية

وحدة شفط
وحدة LPM 0.5

منفذ المعايرة
(أغلق المضخة
أثناء المعايرة)

أنبوب مجفف النافيون

قطاع مسخن السيليكون
مزود بثرموستات

بوصة
10”10

العادم

بوصة
30”30
المندوب:


 23660ميلس رود 110 #
كليفالندو اوهايو  44128امريكا

216-662-4899
فاكس216-662-4999 :

www.gastronics.com

مجازة رئيسية
بدون غشاء

مدخل الهواء

