TurBiScat
Analizator do pomiaru
mǗtnoǴciëIn-line

Zastosowanie

Zalety

- Kontrola procesu filtracji w napojach takich jak piwo,
soki owocowe, alkohole spirytusowe
- Kontrola pracy wirówek, separatorów w procesie
produkcji napojów
- Pomiar mĊtnoĞci w olejach, roztworach cukrowych,
ĪywnoĞci
- Kontrola czystoĞci w procesach chemicznych
farmaceutycznych

- Konstrukcja gáowicy bez uszczelek, co minimalizuje
prace serwisowe
- Rozszerzona funkcja sprawdzenia czujnika z
kontrolą zanieczyszczenia
- Pomiar pod kątami 90°ௗ/ௗ25° z kompensacją barwy
- Opcjonalny pomiar barwy przy dáugoĞci fali 430 nm
- àatwa kalibracja z przystawką kalibracyjną
- Przetwornik z kolorowym ekranem dotykowym
- MoĪliwoĞü wyĞwietlania danych pomiarowych,
wykresów, danych o stanie urządzenia
- MoĪliwoĞü zintegrowania z systemem komunikacji
przy uĪyciu róĪnych interfejsów

GaáĊzie przemysáu
- Produkcja napojów
- Produkcja ĪywnoĞci
- Przemysá chemiczny
- Przemysá farmaceutyczny

TurBiScat
AnalizatorëdoëpomiaruëmǗtnoǴciëIn-line

Wymierne korzyĞci wynikające z wprowadzonych innowacji
Przekonująca konstrukcja
Poáączenie stopu Hastelloy® i szafiru w
kompaktowej konstrukcji, bez uszczelek i
Ĩródáem Ğwiatáa LED:
- àatwa instalacja.
- Pozwala na pracĊ urządzenia praktycznie
we wszystkich aplikacjach procesowych.
- Eliminuje potrzebĊ czĊstych serwisów.

NajwyĪsza precyzja,
szeroki zakres pomiarowy
Komponenty najwyĪszej jakoĞci i
precyzyjne wykonanie pozwalają na
pomiar w szerokim zakresie. Opcjonalnie
jest dostĊpny zintegrowany pomiar barwy:
- Jeden typ czujnika dla wielu aplikacji.
- Precyzyjny pomiar od najniĪszych do
bardzo wysokich wartoĞci mĊtnoĞci.
- Pomiar barwy w tym samym czujniku
przy atrakcyjnej cenie.

Monitorowane bezpieczeĔstwo
Fotometr TurBiScat jest fabrycznie
kalibrowany roztworem formazyny. Do
kontroli jakoĞci pomiaru i rekalibracji
przeznaczona jest przystawka ze staáym
wzorcem. Czujnik ma wbudowaną
optyczną kontrolĊ zanieczyszczeĔ:
- Precyzyjna weryfikacja i rekalibracja
bez roztworu formazyny.
- Informacja o powodzeniu procedury
czyszczenia CIP.

TreĞü moĪe ulec zmianie bez uprzedzenia. Nr dok. 10889P/1

Inteligentny system kontroli
Przetwornik SICON zostaá wyposaĪony w
nowoczesny ekran dotykowy z kolorowym
wyĞwietlaczem:
- Intuicyjne menu pozwala na áatwą
obsáugĊ.
- Prezentacja wartoĞci pomiarowych,
wykresów, alarmów i wiadomoĞci o
statusie systemu.
- WewnĊtrzny rejestrator danych umoĪliwia
przywoáanie i wyĞwietlenie wartoĞci
pomiarowych z ostatnich 32 dni.

Dane techniczne
Czujnik:
Zasada pomiaru:
DáugoĞü fali (mĊtnoĞü):
DáugoĞü fali (barwa - opcja):
Zakres pomiaru mĊtnoĞci:

Zakresy pomiarowe:
RozdzielczoĞü:
Zakres pomiaru barwy:
MontaĪ:
Wykonanie gáowicy:
Wykonanie obudowy:
Okienka:
Temperatura próbki:
Czyszczenie:
CiĞnienie:

Temperatura otoczenia:
WilgotnoĞü otoczenia:
StopieĔ ochrony:
Przetwornik SICON:
Zasilanie:
Maks. pobór mocy:
WyĞwietlacz
Panel operacyjny:
Temperatura otoczenia:
WilgotnoĞü otoczenia:
StopieĔ ochrony:
WyjĞcia:

WejĞcia:
Interfejs cyfrowy:
Opcje (maks. 2):

Ğwiatáo rozproszone 90°ௗ/ௗ25°
LED 650 nm
LED 430 nm
0 .. 1’000 EBC
0 .. 4’000 NTU
0 .. 69,000 ASBC
8, dowolnie konfigurowane
0.001 EBCௗ/ௗ0.07 ASBC
0 .. 50 EBCௗ/ௗ0 .. 25.4 SRM
Obudowa typu Varivent® lub
kompatybilna
Hastelloy® C-22®
Stal nierdzewna 304ௗ/ௗ1.4301
Szafirowe
í10 .. +100 °C
+180 °C z opcją cháodzenia
zgodne z CIPௗ/ௗSIP
do +120 °C przez 2 h
1 MPa (10 bar)ௗ/ௗ145 psi
w obudowie Varivent®
Do 4 MPa (40 bar)ௗ/ௗ580 psi
na Īyczenie
í10 .. +50 °C
0 .. 100ௗ% wilgotnoĞci wzglĊdnej
IP66

9 .. 30 VDC
8W
1/4 VGA, 3.5“
Ekran dotykowy
í10 .. +50 °C
0 .. 100ௗ% wilgotnoĞci wzglĊdnej
IP66
4 × 0/4 .. 20 mA,
izolowane galwanicznie
7 × wyjĞcie cyfrowe
5 × wejĞcie cyfrowe,
dowolnie konfigurowane
Ethernet, karta mikro-SD,
Modbus TCP
Profibus DP, Modbus RTU, HART
4 × wyjĞcie 0/4 .. 20 mA,
izolowane galwanicznie
4 × wejĞcie 0/4 .. 20 mA

Dystrybutor w Polsce:
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