
sonda de amostragem, bocal
arcomprimido

válvula do gás de diluição

Monitor de particulado especial-
mente para aplicações em chaminés  
úmidas – temperatura dos gases  
abaixo do ponto de orvalho –
aplica-se também em gases de alto-
-forno.

Características

• Correção automática de zero

• Calibrado em fábrica, não é afetado pelo 
tama- nho, cor ou umidade da partícula

• Vazão do gás de amostra regulada em 1 –3 
m3/h

• Amostragem isocinética

• Opcionalmente sonda de amostra com
diluição  para altas concentrações ou após 
lavadores de  gases (scrubbers)

• Amostra coletada pode ser usada para
análise  de metaispesados

• Modelo especial com purga da câmara de  
medição e monitoramento de CO-TLV
durante  o monitoramento de particulado em 
gases de  alto-forno.

Aplicações

• Termoelétrica a carvão e óleo

• Plantas de queima de resíduos (lixo
municipal,  industrial e perigosos)

• Instalação de queima de lamas no
tratamento  deesgoto

• Medição de particulado após sistemas de
filtra- gem úmidos ou em gases de exaustão 
muito  úmidos

• Análise de metaispesados

• Medição de concentrações muito baixas
de  particulado

• Medição de particulado de emissão em 
chami- nés e dutos inacessíveis de pequeno
diâmetro

• Medições de concentração de particulado
em  processo.

Aprovações

• Testado em relação a adequabilidade pela
RW TÜV, relatórios de teste 3.5.2/209/88-
338529e 252/740/94577412

• Relacionado na lista de dispositivos de
medi- ção homologados para medição
contínua de emissões

• Certificado de teste PTB nº6.22-R202.

Opções

● Modelo especial F-904-20/BFG para a medição da concentração de particulado em gás tóxico e explosivo  
de alto-forno com válvulas de fechamento para o gás de amostra e com gás de purga (geralmente nitro-
gênio) para limpeza da linha. Um detector de CO também é fornecido, o qual fecha todas as conexões  
com o gás de processo se o valor limite de CO for ultrapassado, e dá um alarme

● Impressora para fita de filtragem e filme protetor para uso em análises de metais pesados.

Princípio de medição

Determinação da concentração de particulado pela
medição da absorção de raios beta emitidos por um
emissor radioativo em partículas coletadas do fluxo
de gás deexaustão

Componentes do sistema

• Sonda de amostra aquecida (material 1.4571
ou  titânio), com ou semdiluição

• Linha de amostra aquecida em1.4571

• Fita do filtro em suporte de filtro hermético

• Emissor e detector 14C (contador Geiger-
Müller)

• Resfriador do gás deamostra

• Controle por PLC, também para o cálculo 
da  concentração de particulado.
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medição concentração de particulado limite de detecção < 0,1 mg/Nm3

faixas demedição 0–1 ... 0–1000 mg/Nm3 desvio de span <1% da faixa demedição/mês

princípiode  
medição

absorção de raiosbeta desvio de zero correção automática de ponto zero

temperatura do  
gás da chaminé

0–250°C, opcional até500°C alimentação  
elétrica

115 / 230 VAC 50 / 60 Hz, 5 kVA

pressão do gás da  
chaminé

-100 até +100hPa dimensões  
(AxLxP)

1600 x 800 x 800 mm

diâmetro doduto >0,5m peso 250kg

temperatura  
ambiente

0 até +50°C, refrigerador opcional alimentação dear  
de purga

ar comprimido  a 6–8bar

proteção IP43 (com soprador defiltro),  
opcional para IP54

saídas demedição 2 x 0 / 4–20 mA / 500Ohm

saídas digitais 11 saídas a relê, carga permissível  
de 24 V / 25VA

entradas digitais 2 entradas livres depotencial

precisão <5% da faixa de medição opção monitoramento de particulado em  
gás dealto-forno
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