SOLUÇÕES

USINAS ÁLCOOL E AÇÚCAR
Economia na Queima do Bagaço
Descrição: Analisador de oxigênio e monóxido de carbono ( O2 + CO ), com sistema totalmente integrado e
compacto para o controle e monitoramento de eficiência de combustão em caldeiras dos mais diversos tipos de
combustíveis.
Principais aplicações: Controle da relação ar x bagaço de caldeiras, aumentando a rentabilidade do combustível
utilizado.
Características:
Apenas um ponto de amostragem, melhor custo benefício
Sistema totalmente extrativo permitindo redução das manutenções não programadas
Design compacto requer menor espaço na instalação
Opção de sistema de amostragem automático ou manual
Oxigênio análise através de célula de óxido de zircônio ( ZrO2 )
Sistema de blowback automático para limpeza da sonda de extração
Serviço de Avaliação em Campo da Eficiência de Combustão

Analisador de Oxigênio para Caldeiras
Descrição: Analisador de oxigênio, compacto para instalação na saída da câmara de combustão.
Principais aplicações: Melhor razão custo x benefício para todos os tipos de caldeiras, fornos e incineradores.
Visa controle e monitoramento de excesso de ar ou combustível na câmara de combustão.
Características:
Grau de proteção IP65
Comunicação ModBus RS485
2 saídas isoladas de 4 – 20 mA ou 0 - 20 mA e 4 saídas de alarmes programáveis a relé
Rápida resposta, baixa manutenção e alta disponibilidade operacional
Sistema de análise In-Situ, com até 2 sondas em uma mesma unidade eletrônica
Princípio de medição do oxigênio: óxido de zircônio ( ZrO2 ), resistente a gases ácidos
Sonda padrão com opção de 10” a 60” podendo trabalhar com temperatura máxima de até 1400 ºC
Não querer gases de calibração (opcional)

Transmissores Nível Radar para Líquidos e Sólidos
Descrição: Transmissores de nível Radar sem contato com o processo.
Principais aplicações: Medição de nível em silos com range de até 100m.
Características:
Alta frequência 78 Ghz FMCW com feixe estreito 4º e ótima reflexão para sólidos
Aplicável a altas temperaturas até 200ºC
Lente de alta resistência e conexão com purga para limpeza e evitar agregamento
Comunicação: 4-20mA com HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION Fieldbus
Montagem tipo plug and play com mínimos parâmetros a configurar
Display LCD local para rápida e intuitiva configuração usando sistema Quick Start

Proteção de Pré-Evaporadores contra erros Operacionais e Acidentes
Descrição: Permite ao operador efetuar o sequenciamento correto e seguro das válvulas no momento de
operação e paradas para limpeza e manutenção. Evita danos aos equipamentos relacionados ao vácuo, que
pode ocorrer em uma operação incorreta na abertura e fechamento das válvulas na linha de água, vapor e ar.
Principais aplicações: Aumento da segurança operacional nas manobras das válvulas manuais dos
pré-evaporadores e evaporadores.
Características:
Permite o intertravamento e sequenciamento seguro de manobras de válvulas manuais
Intertravamento com chaves codificadas e identificadas por cores e TAG
Totalmente mecânico e livre de manutenção
Pode ser montado com a válvula em operação

Coletor Manual para Tanques de Etanol
Descrição: Amostradores para coleta de álcool.
Principais aplicações: Plantas de açúcar e álcool, refinarias, plantas químicas & petroquímicas, indústria
alimentícia e plantas de processos em geral.
Características:
Circuito fechado
Elimina contaminação de amostras
Suporte e proteção para frasco coletor
Regularidade e representatividade da amostra
Baixas emissões para proteção dos operadores e do meio ambiente
Sistema de purga, garante a representatividade da amostra e limpeza do sistema

Coletor de Amostra Automático de Açúcar
Descrição: Amostradores automáticos para coleta de partículas sólidas em flocos, grãos, sementes, pó,
entre outros.
Principais aplicações: Em processo de coleta de amostras para controle e monitoramento da qualidade
do açúcar cristal, refinado granulado e refinado amorfo.
Características:
Melhora a regularidade e representatividade da amostra
Elimina contaminação de amostras
Modelos compactos e customizados
Adequado para instalações sanitárias
Acionamento pneumático ou elétrico (com certificado para área classificada)
Uso em amostras com características especiais: explosivas, abrasivas, higroscópicas, entre outras

Proteção para Balanças contra Raios
Descrição: Sistema de Proteção para balanças dinâmicas de pesagem de caminhões, trens, etc.
Principais aplicações: Proteção de balanças de pesagem para recebimento e saída de materiais em usinas,
plantas de processo, fazendas, entre outros.
Características:
Proteção contra raios para células de carga
Redução do risco de perda do equipamento
Aumento da disponibilidade do sistema de pesagem e faturamento
Proteção contra raios para unidades eletrônicas
10 anos de garantia
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