Měření

Mobilní měření vlhkosti
stlačeného vzduchu

či dlouhodobě. Při dlouhodobém měření je možno
zaznamenat až 8 mil. hodnot a měřicích bodů, které
lze pomocí softwaru následně vyhodnotit. Tak uživatel
získá perfektní přehled o průběhu dne či týdne a vývoji
v jeho průběhu.

Měřením uživatel získá přehled o:
teplotě stlačeného vzduchu, rosném bodu, relativní
a absolutní vlhkosti.

Využití:
•
•
Vlhkost obsažená ve stlačeném vzduchu po ochlazení
v potrubním systému kondenzuje. Má za následek
provozní problémy a růst nákladů na údržbu.
Vlhkost ve stlačeném vzduchu je typický problém,
který způsobuje řadu problémů a vede ke značným
škodám, odstávkám výroby a poškození strojů a
zařízení. Některé aplikace nemohou pracovat, pokud
vlhkost překračuje stanovenou mez. Vlhkost ve
stlačeném vzduchu ale také může vést k poškození
některých součástí systému výroby a rozvodů tohoto
média. Například životnost aktivního uhlí se výrazně
zkracuje, pokud má stlačený vzduch vyšší vlhkost než
je přípustné.
Měřit kvalitu stlačeného vzduchu je možné jednorázově

•
•

stacionární měření kvality stlačeného vzduchu
bez nároku na el. připojení v kompresorovnách,
rozvodech atd.
měření vlhkosti v pohyblivých zařízeních jako jsou
lokomotivy, autobusy apod.
měření a ověření správné funkce zařízení na sušení
stlačeného vzduchu
servisní kontrola například u adsorpčních sušiček

Výhody:
•
•
•
•

velmi rychlá reakce a nezávislost na místě a připojení
pomocí dalšího zařízení možnost dlouhodobého
záznamu a vyhodnocení změřených dat
snadné připojení pomocí vsuvky a dlouhá životnost
napájení
bez omezení místa a prostoru
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Popis funkce:
Výška parciálního tlaku vodní páry určuje množství
molekul vody, a tím se mění kapacita senzoru. Ta je
převedena na hodnotu vlhkosti a okamžitě zobrazena
na displeji a zaznamenána v záznamovém zařízení.

Rozsah měření:
Relativní vlhkost

do 100 %

Rozsah měřeného rosného bodu

-80 až +50 °C td

Rozsah teploty měřeného stlačeného vzduchu -20 až +70 °C
Teplota okolí

0 až 50 °C

Spotřeba měřícího vzduchu

16 l/min. při 7 bar

Měření ostaních plynů a parametrů na poptávku.
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