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Doğru Sensör Seçimi

Bilgi Sayfası

Temel Leakwise * Su üzerinde yağ belirleme sistemi bir
adet sensor (ID22x) ve analog işlemciden (PS-220)
oluşur. Analog kontrol ünitesinde pompaları, vanaları ve
bunun gibi üniteleri açıp kapamakta kullanılan iki adet
kuru kontak, (3 Amp) vardır. Analog kontrol ünitesi
istenir ise 4-20 mA çıkışlı ya da su üzerindeki yağı
göreceli olarak gösteren çubuk grafikli olarak edinilebilir.

Üçten fazla sensörün kullanılacağı uygulamalarda dijital
işlemci kullanmak daha ekonomik bir çözümdür. Dijital
kontrol ünitesine 8 sensor doğrudan bağlanabilir.

Leakwise Sensör Özellikleri
Bakım
Sensörler çok dayanıklıdır, genelde yıllık bakım ve
kalibrasyon yeterlidir.

Belirleme sınırları:
Sensörler 0,3 mm kalınlığındaki bir tabakayı belirler
standart modellerde 25 mm, lineer ölçüm yapan
modellerde 200 mm’e kadar yağ tabakasının kalınlık
ölçümünü yapabilirler.

Programlanma
Uygulamaya bağlı olarak tetik değerleri ayarlanabilir.

Teknoloji
Yüzer detektörlerde su yüzeyini sürekli olarak izleyen,
Yüksek Frekanslı Elektromanyetik verici ve alıcı antenler
yer almaktadır.
Su, hidrokarbonlara kıyasla daha fazla elektromanyetik
enerji emdiği için alıcıya ulaşan elektromanyetik
enerjideki değişim su yüzeyindeki hidrokarbon
tabakasının algılanmasını ve kalınlığının tespit edilmesini
sağlamaktadır. Ayrıca bu sistem benzerlerinin
yapamadığı ve suda çözülmemesine karşın, su üzerinde
emülsifikasyon yaratan hidrokarbonların belirlenmesi
için de kullanılabilir.
Sensor Tanımlaması
En çok kullanılan iki model ID 221 (Su bulunan
ortamlarda kullanılır asgari sıvı yüksekliği 30 cm
olmalıdır) ID 223 (Kuru ve Su bulunan ortamlarda
kullanılabilir). Doğru sensörün seçilmesi için iki önemli
faktör bulunmaktadır; Bunlar su seviyesindeki değişim ve
suyun akıntı hızı.

ID 221: Ölçüm Aralığı 0,3 – 25 mm arasındadır, lineer
olmayan kalınlık ölçümü sağlar, su seviye değişimi 30 ila
5.000 cm, azami yanal su hızı 20 cm/saniye (her zaman
30 cm su içinde olmalıdır)

ID 223/500: Ölçüm Aralığı 0,3 – 25 mm, lineer olmayan
kalınlık ölçümü, su seviye değişimi 40 ila 500 mm, azami
su akıntı hızı 60 cm/saniye (kuru ortamda çalışabilir)

ID 223/2000: Ölçüm Aralığı 0,3 – 25 mm, lineer olmayan
kalınlık ölçümü, su seviye değişimi 70 ila 2.000 mm,
azami su akıntı hızı 60 cm / saniye (kuru ortamda
çalışabilir.)

ID 223/2500: Ölçüm Aralığı 0,3 – 25 mm, lineer olmayan
kalınlık ölçümü, su seviye değişimi 70 ila 2.500 mm,
azami su akıntı hızı 60 cm / saniye (kuru ortamda
çalışabilir.)

ID 225: Ölçüm Aralığı 1 – 100 mm ya da 1 – 200 mm
arasında lineer kalınlık ölçümü, su seviye değişimi 30 ila
5.000 cm, azami su akıntı hızı 20 cm / saniye (her zaman
30 cm su içinde olmalıdır)

ID 227: Ölçüm Aralığı 0,3 – 20 mm arasında lineer
olmayan kalınlık ölçümü, açık deniz uygulamalarında
azami dalga yüksekliği 2 metre, Akıntı hızı 4 knot (2
metre / saniye)

Modellerin çoğunu azami akıntı hızında kullanmak için
sakinleştirici tüp gerekir.



Tank havuzları,yağ-su
seperatörleri, yer altı gözlem

kuyuları gibi ıslak alanlarda yağ
kalınlığını ölçer.

Islak ve kuru alanlarda çalışır, yağ
kalınlığını ölçer.

Deniz gibi su
ortamlarında çalışır

Islak alanlarda tank ve
havuzlarda yer altı gözlem

kuyularında çalışır

Deniz ve diğer açık su operasyonları için uydur,
radyo ve GSM seçenekleri.
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