Měřící přístroje
An Iwaki America Company
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řízení chemických procesů v oblasti úpravárenství vod
řízení odluhu a dávkování biocidů chladících okruhů
kontinuální měření chemickofyzikálních parametrů
nastavení desinfekce pitných a bazénových vod
měření pH, ORP, vodivosti, Cl, ozónu, ClO 2 atd.
kompletní monitoring energetických vod
a mnoho dalších……..

WDIS 410 l řízení desinfekce
Měřící přístroje řady WDIS 410 jsou všestranným a
ekonomickým, ale hlavně spolehlivým pomocníkem pro řízení
desinfekčních procesů v oboru úpravárenství vod, úprava bazénové
vody, desinfekce pitných vod, chladící věže, potravinářství atd.
Koncentrace chemického, desinfekčního přípravku je trvale
měřena a na základě vyhodnocení je upraven dávkovací proces tak,
aby byly trvale splňovány všechny požadované provozní parametry.
Široká aplikovatelnost těchto měřících přístrojů je dána
možností výběru typu měřící sondy. K dispozici jsou sondy pro
měření koncentrace volného chlóru, chlór dioxidu, ozónu, příp.
kyseliny peroctové.

WDT 400/410 l chladící okruhy
Přístroje WDT400/410 obsahují nejnovější inovace firmy
Walchem. Přístroje obsahují veškeré funkce, které by jste
očekávali u výrazně dražších přístrojů a navíc řadu provozních
informací, které uživateli napomáhají ještě k efektivnějšímu
řízení procesů v chladících okruzích. Dodávají se
v jednoduchém nebo duálním provedení – řízení procesu dvou
chladících okruhů.
Tyto přístroje umožňují připojení řady měřících sond
(vodivost, pH, ORP, teplota, spotřeba vody …) ukládání
měřených dat a řízení procesu na základě nastavených a
měřených parametrů.
Precisní měření, kontrola vodivosti a dávkování biocidu
snižuje provozní náklady chladících věží, prodlužuje životnost
materiálů, které přicházejí do styku s vodou a zamezí vzniku
nárůstu řas a pomnožování mikroorganismů.
WDB/WDC 400/410 l kotelní vody
Tyto přístroje by neměly chybět v žádné moderně řízené kotelně.
Modely WDB/WDC jsou určené pro řízení odluhu kotlů a přesné
dávkování chemikálií pro úpravu kotelních vod. Unikátní systém vzorkování
a měření vodivosti kotelní vody výrazně šetří náklady na energie snížením
nadměrného odpouštění vody při odluzích. Stejně tak přesné řízení
dávkování chemikálií zamezí tvorbě úsad, korozi a vytváření kalu.
K dispozici jsou 4 různé režimy dávkování chemikálií a samozřejmě
zcela variabilní možnost nastavení vzorkovacích nebo odluhových ventilů.
K přístrojům jsou dodávány měřící sondy v robustním provedení a jsou
vybavené automatickou teplotní kompenzací.
Přístroje jsou dodávány jak v jednoduchém provedení pro jeden kotel,
tak v duálním provedení pro řízení procesu dvou zařízení.

WDP 410/420/440 l měření pH/ORP
WDP 410/420/440 jsou měřící přístroje nacházející uplatnění
v nejširším spektru průmyslových, vodárenských, chemických a ostatních
technologických procesech.
Snadné připojení měřících sond, snadná kalibrace a dlouhodobě stabilní
a přesné měřené výsledky jsou zárukou spokojenosti každého uživatele.
Všestranné nastavení až 4 výstupních zařízení, každé s možností jiného
algoritmu fungování umožní uživateli dokonale přizpůsobit celý proces.
K dispozici jsou spínací relé pro On/Off režim a dále pak proporcionální
výstupy pro přesné řízení dávkovacích čerpadel. Volitelně lze instalovat
modul pro ovládání externích zařízení pomocí proudové smyčky 4-20 mA.
Přístroj zároveň pracuje jako dataloger, takže kdykoliv má uživatel
možnost pomocí běžného USB připojení získat veškerá provozní data.
Hodnoty měřených veličin, činnost vstupních zařízení tak snadno může
kontrolovat ve svém PC.
Všeobecné vlastnosti přístrojů WALCHEM
Přístroje Walchem jsou dodávány v jednoduchém, nebo tzv. duálním provedení. Duální provedení
může řídit např. proces ve dvou chladících okruzích, případně se tím rozumí možnost připojení dvou
měřících sond stejné veličiny (např. 2 x pH). Instalací duálního provedení šetříte náklady na další
zařízení, zjednodušuje se instalace a řízení a měření procesu je přehlednější a jednodušší.
Variabilita nastavení externích zařízení je velmi široká. Můžete použít přímo ovládané reléové
výstupy (230 V / 50 Hz), proporcionálně ovládané výstupy, alarmová relé.

U každého modelu můžete přímo nastavit až několik bezpečnostních funkcí najednou.
Např. ochranu před předávkováním chemikáliemi lze provést nastavením časových limitů,
blokování externích zařízení lze navázat na průtok či hladinu v nádrži atd.

Získejte přehled o tom, co se v procesu děje. Snadno a rychle si z přístroje pomocí
USB disku můžete stáhnout veškeré archivované údaje. Získáte tak přehled o
měřených hodnotách, provozu externích zařízení, spotřebě chemikálií, průtoku,
teplotě, pH atd. Již nepotřebujete zapisovací zařízení např. pro inspekci MŽP.
Pomocí získaných dat máte možnost rychle zjistit , kde a kdy v procesu dochází k nežádoucím
situacím. Z datalogu přístroje snadno zjistíte, kdy došlo k zapnutí a vypnutí např. čerpadla, kdy došlo
k překročení bezpečnostní hladiny, jak dlouho byl otevřen odluhový ventil apod.

Technické provedení přístroje, volba materiálu, robustní konstrukce měřících sond jsou zárukou
dlouhodobé životnosti zařízení. Všechny přístroje jsou standardně vyráběny s krytím IP65.

S přístroji Walchem šetříte čas. Stáhněte si konfigurační soubor z jednoho přístroje a nahrajte jej do
ostatních přístrojů. Snadno a rychle tak shodně nastavíte všechny instalované jednotky.

Vrcholem nabídky firmy
jsou procesní on-line
přístroje pro monitorování, kontrolu a ovládání celého
technologického procesu pomocí vzdáleného přístupu, přístroje
WebMaster®.

WebMaster® je ucelená rodina přístrojů pro sledování a řízení

procesů v oblastech úpravy pitných a technologických vod, dále pak
úprava chladících a energetických vod. Přístroje nabízejí několik
možností řízení na dálku, kdy nejčastěji používaným je
on-line
monitoring a změna nastavení systému pomocí zcela běžného
internetového prohlížeče! Není zapotřebí žádný speciální program a
tak můžete kontrolovat celý systém, z kteréhokoliv počítače na světě.
Neomezená konfigurovatelnost přístroje WebMaster® a tím daná
možnost nastavení procesu, opravdu podle přání uživatele, je
umožněna bezpočtem variant připojení vstupů a výstupů. K přístrojům
lze připojit až 5 měřících sond, 8 analogových
a 9 binárních
vstupů a ovládat zcela nezávisle až 8 externích zařízení.
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Přímý dovozce a prodejce pro ČR:
PURITY CONTROL spol. s r.o.
Přemyslovců 30
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel./fax.: +420 596 632 129, 139
Email: purity@iol.cz
www.puritycontrol.cz, www.davkovacicerpadla.cz

O nás
dodáváme úpravny pitných, technologických a bazénových vod.
Přístroje Walchem jsou distribuovány samostatně nebo jako součást plně funkční
technologie vybavené dávkovacími čerpadly jednoho z předních světových výrobců, firmy
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