ДОСКОНАЛИЙ МОНІТОРИНГ

OilGuard 2 W
Аналізатор вмісту нафтопродуктів при
водопідготовці

Сфери застосування

Переваги



Моніторинг вмісту нафтопродуктів у сирій воді



Апробований метод вимірювання УФ флюоресценції



Моніторинг вмісту нафтопродуктів у
поверхневих водах





Моніторинг вмісту нафтопродуктів у технічних
та стічних водах

Реальне безконтактне вимірювання у вільно
спадаючому струмені і, отже, надзвичайно
низька потреба у технічному обслуговуванні



Зручне калібрування твердотільним еталоном



Вимірювання також можливе у каламутній воді



Зручна експлуатація завдяки кольоровому
сенсорному дисплею



Відображення значень та/або графіків, що
візуалізують вимірювання в базі данних



Сумісний з усіма визнаними на міжнародному
рівні та рекомендованими методами



Висока чутливість та точність



Моніторинг вмісту нафтопродуктів у
конденсаті

Галузі промисловості


Підготовка питної води



Водопідготовка



Промислові стічні води



Теплоелектростанції



Установки зворотного осмосу



Нафтопереробні заводи

OilGuard 2 W
Аналізатор вмісту нафтопродуктів при водопідготовці
Інновації з відчутними перевагами
Безконтактне вимірювання у вільноспадаючому струмені
OilGuard 2 W в ияв ляє сліди
нафтопродуктів у в ільно спадаючому
струмені, що в иключає контакт між в одою
та оптичними елементами приладу.
 Відсутні будь-які спотворення
показань приладів , в икликані
забрудненням в ікон.
 Можлив им є точне в имірювання в ерхніх
та нижніх значень.
 Вимірюв ання пов ної в ибірки струменю
забезпечує репрезентативний результат.
 Потреба в технічному
обслугов уванні є в край низькою.

Технічні дані
Технічні дані
Принцип в имірювання:
Д жерело св ітла:
Інтерв ал в имірювань:

УФ флу оресценція
Св ітлодіод 280 нм
Від 0 до 50 мкм/л (часток на
мільярд)*
Від 0 до 500 мг/л із специфічним
калібру в анням вмісту
нафтопроду ктів

Д іапазон в имірювання:
Роздільна здатність:
Межа в ияв лення:
Температу ра проби

8, в ільно конфігу ровані
0,01мкг/л (часток на мільярд)*
<0,1 мкг/л (часток на мільярд)*
Від 0 до +40 °C

Температу ра зов нішнього
середов ища:
Вологість нав колишнього
середов ища:
Сту пінь захисту:

Від -10 до +50 °C
Від 0 до 100% в ідносн.
IP54

Надзвичайно висока роздільна
Д жерело електрожив лення:
здатність
Неординарна конструкція приладу
OilGuard 2 W у поєднанні з в исокою якістю
його оптичних компонентів мінімізує вплив Максимальна споживана
поту жність:
перешкод. Таким чином, можна в иявити
Монтаж
нав іть найменші сліди нафтопродуктів.
Подача/в ідведення проби
 Можлив им є стабільне в имірювання при
рів ні в місту менш ніж 1мкг/л (часток на
Потік проби:
мільярд).
Подача/в ідведення проби
 Стійкий нуль гарантує дов говічну
*Калібру вання згідно стандарту
16 ПАВ Управ ління з охорони
стабільність в имірювань.

Підлягає зміні без попереднього повідомлення, Документ № 14790E/2

Налаштування приладу на
нафтопродукт, специфічний для клієнта
Прилад можна налаштувати на різні типи
нафтопродуктів для задов олення потреб
замов ника.
За допомогою в ідпов ідних рішень прилад
легко перев ірити.
Зав одське налаштування приладу
калібрується згідно стандарту 16 ПАВ
Управ ління з охорони нав колишнього
середов ища. Замовник може в иконати
пов торне калібрування OilGuard 2W за
в торинним еталоном (одномежовий
еталон), який забезпечує точне вторинне
калібрув ання без застосування стандарту
16 ПАВ Управ ління з охорони
нав колишнього середовища.
Вбудований блок керування
OilGuard 2 W має сенсорний екран з
кольоров им дисплеєм.
 Відпов ідно можуть в ідображатися
значення, графіки, стани або сигнали
трив оги.
 Внутрішній реєстратор даних дозв оляє
в ізуалізувати дані, в иміряні за останні 32
дні

нав колишнього середовища
Блок керування
Д исплей:
Керу в ання:
Вихід:
Вхід:
Цифров і інтерфейси:
Д одатков о:

Від 18 до 30 В постійного стру му
(постав ляється за додатковим
замов ленням)
Від 100 до 240 В змінного стру му,
в ід 47 до 63 Гц
8 Вт

Тру бне з’єднання всередині
Ø 12/25 мм
мініму м 3 л/хв, не під тиском
SS 316 L/полів інілхлорид

1/4 VGA, 3,5 дюймів
Сенсорний екран
2 × 0/4 .. 20 мА, з гальв анічною
розв ’язкою
2 × реле 250 В змінного стру му, 4 А
1 × в итратомір (за додатков им
замов ленням)
2 × 0/4 .. 20 мА
Ethernet, Modbus TCP, SD card
Prof ibus DP, Modbus RTU

Подача проби

Відведення проби

Подача

Відведення
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