
Sonda de medição de haste única  
para medição simultânea de

- Concentração de particulado  
[mg/Nm³]

- Vazão [Nm³/h]

- Temperatura [°C]

- Pressão absoluta[hPa].

Características

• Somente um ponto para instalação da sonda
/  instalação diretamente na chaminé

• Projeto compacto, sem partes móveis,
sem  consumíveis

• Conversão contínua para concentração 
norma- lizada em mg/Nm3 e para vazão 
normalizada  emNm3/h

• Monitor LCD em mg/Nm3, Nm3/h,°C e hPa,  
uma saída analógica independente para
cada  medição

• Parametrização na unidade de indicação e  
controle sem necessidade de PC ou outras
fer- ramentas

• A unidade de indicação e controle pode ser  
conectada remotamente, via interface de
comu- nicação com dois fios em até 1000 m.

Aplicações

• Para medições de acordo com a TI Air 
(Technical  Instructions for Maintaning Air 
Purity), 13., 17. e 27.BImSchV

• Não indicado para uso com precipitadores 
ele- trostáticos

Aprovações

• Testado em relação à adequabilidade pela 
TÜV  de Colônia, relatório de teste
936/800006/A

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

• MCERTS.

Princípio de medição

• A sonda tribo mede a carga elétrica das
partícu- las que atocam.

• A medição da vazão baseia-se em um princípio  
mecânico. A sonda tem duas câmaras
separadas,  a pressão diferencial entre as duas 
câmaras cres- ce com o aumento da vazão.

• A pressão absoluta do gás da chaminé é
medi- da por um transmissor de pressão em 
uma das  câmaras dasonda.

• A temperatura é medida diretamente no
fluxo  gasoso da chaminé através de um 
sensor de  temperatura colocado em uma das 
câmaras da  sonda

• A concentração de particulado é calculada  
através do sinal triboelétrico e da vazão. Para 
es- sa finalidade, você recebe os parâmetros 
neces- sários para as faixas de velocidade 
consideradas,  que foram a base para o cálculo 
da concentração  de particulado. Os sinais de 
medição de traba- lho, temperatura e pressão 
(sinais não normali- zados), também são 
medidos e são usados para  calcular a 
concentração de particulado e vazão  
normalizados.
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Componentes do sistema

Opções

• Cobertura de proteção contra intempéries

• Válvula de comutação para purga de limpeza
/  calibração dezero

• Purga de limpeza automática e cíclica para
uso  com altas concentrações de particulado

• Sondas de Hastelloy para gases corrosivos

• Conexão para ar de purga na flange.

max.1000m

medições concentração de particulado,  
vazão, pressão absoluta,  
temperatura

limite de detecção <2% da faixa de medição

faixas demedição 0–10 ... 0–500 mg/Nm³
0–9.999.999 Nm³/h1)

0–200°C, opcional 0–350°C 
900–1.300hPa

desvio de span <1% da faixa demedição/mês

princípiode  
medição

particulado: triboeletricidade 
vazão: pressão diferencial

desvio dezero <1% da faixa demedição/mês

temperatura do  
gás da chaminé

acima do ponto de orvalho em até  
200°C, opcional até 350°C,umidade  
do gás da chaminé <80%

alimentação  
elétrica

115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz, 50 VA

pressão do gás da  
chaminé

-200 até 200hPa dimensões (AxLx

P) comprimentoda  
sonda

sondas: 180 x 180 x (340 +   
comprimentodasonda) mm  
250, 400,700, 1000 mm

diâmetro doduto 0,3–5m peso sonda 9,5 kg parteseletrônicas  
22kg

temperatura  
ambiente

-20 até+50°C purga delimpeza  
da sonda (opção)

pressão de ar de purga 3 bar

proteção IP65 purga doisolador  
(opção)

alimentação contínua de arde  
purga aprox. 2m3/h

saídas demedição 4 x 0 / 4...20 mA / 500Ohm,  
Modbus RTU(RS485)

observações 1) velocidade do gás da chaminé
>5 m/s

concentração de particulado,  
após calibração gravimétrica

saídas digitais 7 saídas a relê, carga permissível de  
48 V / 0,5 A

entradas digitais 6 entradas livres depotencial

precisão <2% da faixa de medição
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Assistência técnica  e Representação

Monitor combinado


