
Dispositivo de medição para análise  
automática e contínua de mercúrio  
em gás de combustão (sem reagen-
tes químicos).

Características

• Reator seco livre de manutenção (6
meses)

• Alta segurança operacional

• Fácil manutenção

• Baixa interferênciacruzada

• Display de LCD bastantefuncional.

Aplicações

• Queima de resíduos (lixos municipais,
indus- triais,hospitalares)

• Queima de lama de tratamento deesgoto

• Queima de resíduos perigosos

• Siderúrgicas desucatas

• Plantas de queima de solo contaminado

• Crematórios

• Minas de mercúrio erefino

• Usinas de processamento de gás natural

• Plantas de reciclagem de lâmpadas de luz
fluo- rescente.

Aprovações

● Testado em relação a adequabilidade o pela
TÜV de Colônia, relatório de teste 00 CU 014

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

● MCERTS.

Princípio de medição

No analisador de mercúrio total HM 1400 TRX, o  
gás de amostra é convertido em vapor de mercúrio  
através de conversão térmico e química a seco. O  
mercúrio total é então medido continuamente em  
um fotômetro. A vazão de gás da sonda émedida
após o resfriador de amostra a 2°C. A concentração é  
calculada com base em gás seco(dry flue gas).

Opções

● Maiores faixas de medição com diluição dogás  
deamostra

● Ar condicionado montado no topo do gabinete

● Dispositivo de purga e retro limpeza automática  
da sonda, dispositivo de diluição para amostra  
degás

● Sistema integrado para gerar gás decalibração.
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Componentes do sistema

● sonda demedição

● linha deamostragem

● medidor.

medição mercúrio total saídas digitais 4 saídas a relê, carga permissível de  
250 V / 100 VA

faixas demedição 0–45 ... 0–500μg/Nm³ entradas digitais 1 saída livre depotencial

princípiode  
medição

absorção deUV limite de detecção <1μg/Nm³

temperatura do  
gás da chaminé

0–250°C desvio de span <2% da faixa demedição/mês

pressão do gás da  
chaminé

-50 até +50hPa desvio dezero correção automática de zero

diâmetro doduto >0,5m alimentação  
elétrica

230 VAC, 50/60 Hz, 1200 VA,sonda

de amostra: 650 VA, linhade  
amostra: 100 VA/m

temperatura  
ambiente

+5 bis +30°C dimensões  
(AxLxP)

gabinete 1600 x 800 x 500 mm

proteção IP40(IP55) peso 220kg

saídas demedição 2 x 0 / 4–20 mA / 500Ohm arde purga ar comprimido a 3–6bar

precisão <1% da faixa de medição

+55 31 2559-0001
engefreitas@engefreitas.com.br
www.engefreitas.com.br

Assistência técnica  e Representação

Analisador de  mercúrio total


