
OilGuard Ex
Analizator st enia ladowych ilo ci oleju w wodzie

Zastosowanie Zalety

- Monitoring wody poprodukcyjnej z pól naftowych
- Monitoring skuteczno ci separatorów oleju
- Wykrywanie wycieków oleju w wodzie
ch odz cej/ ciekach
- Monitoring ladowych ilo ci oleju w wodzie z zowej
oraz ze zbiorników resztkowych

Ga zie przemys u

- Przemys wydobywczy ropy naftowej na morzu
i na l dzie
- Rafinerie
- Przemys petrochemiczny
- Elektrownie i elektrociep ownie
- Stocznie

- Sprawdzona metoda pomiaru - fluorescencja UV
- Prawdziwy bezkontaktowy pomiar w swobodnie
opadaj cym strumieniu próbki
- Najwy sza dok adno i stabilno pomiaru dzi ki
zastosowaniu podwójnej wi zki wiat a pomiarowego
- Zintegrowany panel operacyjny z ekranem
dotykowym, kolorowym wy wietlaczem
i rejestratorem danych
- Elastyczny system modu owy
- Szybka re-kalibracja za pomoc sta ego wzorca
kalibracyjnego z filtrem optycznym
- Czynno ci serwisowe ograniczone do minimum
- Korelacja z ka d normatywnie uznan
mi dzynarodow metod pomiarow
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OilGuard Ex
Analizator st enia ladowych ilo ci oleju w wodzie

Korzy ci wynikaj ce z wprowadzonych innowacji

Konstrukcja modu owa

Uk ad pomiarowy mo e by dostosowany
do okre lonych wymaga instalacyjnych:
- Mo liwo wyboru samego analizatora
lub kompletnego zabudowanego uk adu.
- Opcjonalnie dost pny jest uk ad
przygotowania próbki z pompami.
- Opcjonalny zintegrowany pobór próbki
dla kontroli jako ci.

Niskie koszty eksploatacji

Minimalne prace serwisowe

Sprawdzona metoda pomiaru
bezkontaktowego firmy SIGRIST
zapobiega zabrudzeniu ca ego uk adu.
Daje to niezwykle d ugi odst p czasu
mi dzy pracami serwisowymi:
- Fotometr nie wymaga urz dze
czyszcz cych metod ultrad wi kow .
- Drobne prace serwisowe s krótkie i
atwe, nie wymagaj specjalnych narz dzi.

Wiarygodny pomiar

Urz dzenie wykorzystuje zaawansowan
technik z podwójn wi zk wiat a
pomiarowego i zoptymalizowan d ugo ci
fali pomiarowej:
- Gwarancja najwy szej dok adno ci
i stabilno ci pomiaru.
- Automatyczna kompensacja waha
i starzenia si ród a wiat a.
- Pomiar odpowiednich sk adników
w glowodorów.
- Redukcja wp ywu cz stek sta ych.

Dane techniczne

OilGuard Ex - analizator st enia oleju w wodzie:
Zasada pomiaru: Fluorescencja UV
Zakres pomiaru: 0 .. 100 FLU

0 .. 1000 ppm oleju*1)
Zakresy pomiarowe: 8, dowolnie konfigurowane
Rozdzielczo : 0.001 FLU*2)
Powtarzalno : +/- 0.002 FLU / +/- 2%*2)
Czas odpowiedzi: < 2 s (odp. skokowa-wy . kra c.)
Instalacja: Próbka pod czana przez by-pass
Przy cza próbki: Wlot: ¾'' NTP / 16 mm

Wylot: 2'' NTP / 50 mm
Materia cz ci "mokrych": PVDF
Materia obudowy: 316L SS / 1.4404
Nat enie przep ywu próbki: 5 .. 7 l/min
Ci nienie próbki: atmosferyczne
Temperatura próbki: max. +203 °F / +95 °C
Temperatura otoczenia: -4 .. +104 °F / -20 .. +40 °C

(z uk adem ch odzenia
maks. 122 °F / 50 °C)

Wilgotno otoczenia: 0 .. 100% wilgotno ci wzgl dnej
Stopie ochrony: IP66
Klasa ochrony dla strefy Ex: Ex px ib IIC T4 Gb
Zasilanie: 230V 50/60 Hz,

100/115/130V
Maks. pobór mocy: 65 W
Wymiary: 14 x 20 x 27''

35 x 50 x 70 cm (W x L x H)
Waga: 37 kg

Obs uga:
Wy wietlacz: ¼VGA, 5.7''
Panel operacyjny: Ekran dotykowy
Wyj cia: 1 x 0/4 .. 20 mA,

izolowane galwanicznie
7 x cyfrowe

Wej cia: 5× cyfrowe
dowolnie konfigurowane

Interfejsy cyfrowe: Ethernet, Modbus TCP
karta microSD

Opcje: Hart, Profibus DP, Modbus RTU

Akcesoria:
Uk ad przygotowania próbki
Pompa doprowadzaj ca próbk
Pompa odprowadzaj ca próbk
Rama monta owa
Zintegrowany uk ad poboru próbki manualnej

*1) W zale no ci od charakteru oleju
*2) W odniesieniu do wodnego roztworu siarczanu chininy

Szybka re-kalibracja fotometru

Sprawdzenie poprawno ci pomiaru i
re-kalibracj urz dzenia mo na wykona
szybko za pomoc sta ego wzorca z filtrem
optycznym od firmy SIGIRIST:
- adne odczynniki chemiczne nie s
potrzebne do kalibracji i czyszczenia.
- adne specjalne narz dzia nie s
potrzebne.
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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

Zintegrowany przetwornik

Sterowanie w fotometrze OilGuard oparte
jest o zintegrowany kolorowy ekran
dotykowy:
- Prezentacja warto ci, wykresów, alarmów
i informacji o stanie urz dzenia.
- Wewn trzny rejestrator umo liwia
przywo anie i wy wietlenie danych z
ostatnich 32 dni.

wlot próbki 7 l/min.

cela ze swobodnie

opadaj c próbk

wylot próbki

1" NPT


