
ColorPlus Ex
Fotometr do pomiaru absorpcji In-line
w strefach zagro onych wybuchem (wersja Ex)

Aplikacje Zalety

- Barwa (ASTM, GOST) oleju nap dowego i benzyny
- Barwa (Hazen) kwasu akrylowego i metakrylowego
- Barwa (Hazen) kwasu maleinowego i bezwodnika
ftalowego
- Barwa (Hazen, Saybolt) w olejach pochodzenia
organicznego
- Barwa alkoholi

Ga zie przemys u

- Przemys petrochemiczny
- Rafinerie
- Przemys chemiczny
- Przemys spirytusowy

- Certyfikat zgodny z IECEx/ATEX, klasa ochronno ci
Strefa 0, Ex d IIC T3/T4/T5/T6 Ga/Gb
- atwy monta poprzez standardowe przy cze
procesowe typu Varivent®
- Mo liwo zintegrowania z celami pomiarowymi
zgodnymi z wymaganiami U ytkownika
- Szeroki wybór materia ów konstrukcyjnych
analizatora (szk a, uszczelnienia)
- Kompensacja m tno ci próbki poprzez dodatkowe
ród o wiat a (opcja)

- atwa weryfikacja poprawno ci dzia ania za pomoc
zintegrowanego filtra optycznego
- Kalibracja za pomoc unikalnej przesuwnej celi
pomiarowej (opcja)
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Korzy ci wynikaj ce z wprowadzonych innowacji

Precyzyjny pomiar barwy

Wysokiej jako ci komponenty, dioda LED
jako ród o wiat a i szwajcarska precyzja
gwarantuj niezawodny pomiar barwy w
strefach zagro onych wybuchem, w razie
potrzeby tak e z kompensacj m tno ci:
- Stabilne i powtarzalne wyniki o przebiegu
procesu produkcyjnego w d ugim czasie.
- Minimum prac serwisowych.
- Niskie koszty eksploatacji.

Elastyczny system integracji

Analizator Color-Plus Ex mo e zosta
zintegrowany z procesem dok adnie
wed ug wymaga U ytkownika:
- Standardowa obudowa Varivent® z
ko nierzami po czeniowymi lub bez nich.
- Dost pne cele przep ywowe z p aszczem
grzejnym lub ch odz cym.
- Wykonanie z ró nych materia ów.
- Indywidualne dostosowanie d ugo ci
drogi optycznej dla uzyskania
optymalnego zakresu pomiarowego
i czu o ci pomiaru.

Kontrola jako ci

Do kontroli poprawno ci dzia ania jest
stosowany wbudowany filtr optyczny lub
opcjonalna przesuwna cela przep ywowa:
- Szybka weryfikacja optycznej
poprawno ci pomiaru.
- Opcjonalnie, prawdziwa kalibracja
podczas trwaj cego procesu za pomoc
przesuwnej celi pomiarowej.

Dane techniczne

Analizator:
Zasada pomiaru: Absorpcja
D ugo fali lampy UV: 254, 313, 365, 436, 546 nm
D ugo fali LED: 365 .. 760 nm
Zakres pomiaru: 0 .. 3 E
Rozdzielczo : 0.001 E
Zakresy pomiarowe: 8, dowolnie konfigurowane
Monta : Obudowa typu Varivent®

lub kompatybilna. Opcjonalnie:
Cela wg wymaga U ytkownika

Materia g owicy czujnika: Stal nierdzewna 1.4301
Okienka: Szk o borokrzemianowe, kwarc

lub szafir
Uszczelki: NBR, EPDM, FPM lub FFPM
Obudowa: Aluminium AlSi1MgMn, powlekane
Temperatura próbki: -20 .. +195 °C
Temperatura otoczenia: -20 .. +50 °C
Stopie ochrony: IP65
Certyfikat Ex: Ex d IIC T3/T4/T5/T6 Ga/Gb

Cela pomiarowa:
Standardowa: Obudowa In-line typu Varivent®

lub kompatybilna, DN 40 .. 150
Niestandardowa: Zgodnie z ustaleniami
Materia y: Stal nierdzewna, PVDF, PVC,

Hastelloy®
Przy cza: Dostosowane indywidualnie

Przetwornik
SIREL SMD/SIREL Ex:
Zasilanie: 85 .. 264 VAC, 47 .. 63 Hz

lub 24 VDC
Pobór mocy: 25 W
Wy wietlacz: Ekran ciek okrystaliczny z

wyra n informacj tekstow
Wyj cia: 2 x 0/4 .. 20mA, maks. 600

maks. 24V, izolow. galwanicznie,
maks. 50V wzgl dem ziemi.
2 x przeka niki maks. 250 VAC,
maks. 4A. Cyfrowe wej cie
i wyj cie maks. 5V

Wymiary: SIREL SMD: 200 x 157 x 96 mm
SIREL Ex: 320 x 645 x 203 mm

Waga: SIREL SMD: oko o 1.5 kg
SIREL Ex: oko o 25 kg

Stopie ochrony: SIREL SMD: IP65
SIREL Ex: IP66

Certyfikacja Ex: SIREL Ex:
PTB 07 ATEX 1021X
IECEx BKI 07.0019
EX NESPI GYJ 02109

Ci g a ochrona w strefie Ex

Obs uga mo e by prowadzona poprzez
przetwornik SIREL SMD w strefie
bezpiecznej lub przetwornik SIREL Ex:
- Sposób obs ugi jest dostosowany do
potrzeb i warunków w miejscu instalacji.
- Przetwornik SIREL Ex zapewnia pe n
funkcjonalno , wraz z wy wietlaczem w
strefie niebezpiecznej.
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Dystrybutor w Polsce:

GREMES
ul. Ptasia 24, 59-700 Boles awiec
tel.: +48 694 19 88 19, + 48 508 25 93 69
faks: +48 71 757 57 29
e-mail: biuro@gremes.pl, www.gremes.pl


