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Analyzátor EasyLine EL3060

Analyzátor EL3060 je určen k použi-
tí v prostředí s nebezpečím výbuchu podle 
normy ATEX, kategorie II 2G, zóny 1 a 2. 
Je vhodný k měření hořlavých i nehořlavých 
plynů v prostředích, která se příležitostně 
mohou stát prostředími s nebezpečím výbu-
chyu (zóna 1).

Sestava analyzátoru EL3060 může za-
hrnovat moduly Uras26, Magnos206, Cal-
dos27 a Caldos25 spolu s řídicí jednotkou 
EL3060-CU. Samotný přístroj se skládá z ří-
dicí jednotky a z jednoho nebo dvou analy-
začních modulů. Moduly Magnos206, Cal-
dos27 a Caldos25 jsou instalovány v jed-
né skříni spolu s řídicí jednotkou. Modul 
Uras26 je instalován v oddělené skříni a je 
spojen s řídicí jednotkou napájecím a dato-
vým kabelem.

Systém ACX

Standardní analyzační systém ACX je ur-
čen ke sledování emisí a k použití v cemen-
tárnách a k provozním měřením. Hlavní ob-
lastí jeho použití je: 
– provozní řízení rotačních pecí v cementár-

nách,
– provozní řízení rotačních pecí s mokrým 

procesem,
– sledování CO a emisí v cementárnách,

– sledování zásobníků a mlýnic uhlí v ce-
mentárnách,

– provozní měření netoxických a nehořla-
vých plynů.

Základní charakteristika systému Advance Optima AO2000:

– centrální jednotka obsluhující různé moduly,
– společné řízení a jednotný způsob zapojení do jedné či několika modulárních skříní,
– analyzační moduly s různými měřicími principy pro provozní měření emisí,
– několikanásobný systém pro až čtyři analyzační moduly a šest měřených složek ve směsi,
– automatická kalibrace s použitím vzduchu nebo vestavěných integrovaných kyvet, tj. bez 

potřeby externí dodávky kalibračních plynů,
– bezpečnostní uspořádání pro měření hořlavých plynů v zóně 2, měření korozivních a to-

xických plynů,
– číslicové a analogové zobrazování naměřených hodnot na velkém grafickém displeji,
– snadno použitelné uživatelské menu,
– srozumitelná textová hlášení v otevřené řeči,
– široké možnosti spojení a komunikace s nadřazeným systémem,
– integrované pneumatické moduly,
– umístění do 19" rámu nebo možnost montáže na stěnu,
– autodiagnostika s hlášením potřeby údržby.

Systém ACX může obsahovat tyto analy-
zační moduly (funkce viz tab. 1):
– Uras26 a uv fotometr Limas11,
– Magnos206 nebo Magnos27 nebo elektro-

chemický senzor koncentrace kyslíku,
– Multi-Fid14.
Podle použité konfigurace může měřit kon-
centrace CO, NO, SO2, CO2, O2 a těkavých 
organických složek (VOC).

Systém ACF-NT na principu FTIR

Se zdokonalováním péče o životního pro-
středí roste potřeba měřit stále menší koncen-
trace znečišťujících látek. Požadavky v tom-
to ohledu splňuje spektroskopická technika 
FTIR, v jejímž vývoji a vyžití v průmyslové 
praxi je společnost ABB je světovým lídrem.

Systém ACF-NT je cenově 
nenáročný, velmi perspektiv-
ní systém, ve němž je výstupní 
signál z infračerveného spekt-
roskopu matematicky zpracová-
ván technikou Fourierovy trans-
formace, což má oproti klasic-
ké infračervené spektroskopii 
značné přednosti. Používán je 
především k analýze složení 
kouřových plynů.

Systém ACF-NT je scho-
pen zjišťovat přítomnost a mě-
řit koncentraci celkem až dva-
nácti komponent, např. HCl, 
HF, H2O, CO, SO2, NOx, NH3, 
N2O, O2, organického uhlíku 
(TOC), nemetanových uhlovo-
díků (NMCH) a dalších plynů. 
Pracuje extraktivní metodou, 
která je velmi přesná, stabilní 
a spolehlivá. Vzorek je nasáván 
injektorem poháněným stlače-
ným vzduchem, a tudíž neob-
sahujícím pohyblivé mechanic-
ké součástky. Vedle analogové-
ho výstupu signálu mohou být 
instalována také rozhraní Mod-
bus, Profibus nebo Ethernet.

Další informace o analyzátorech značky 
ABB lze nalézt na www.abb.cz/mar.

(ABB s. r. o.)

Obr. 3. Analyzátor ACF-NT, využívající princip FTIR
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y   Společnosti ABB, Bosch 
a Cisco vytvoří společnou 
softwarovou platformu pro 
inteligentní bydlení

Společnosti ABB, Robert Bosch GmbH 
a Cisco Systems Inc. spojily své síly s cílem 
společně vyvinout a provozovat otevřenou 
softwarovou platformu pro inteligentní by-

dlení, která pomůže sjednotit doposud indivi-
duální systémy domovní automatizace a na-
bídne možnost vzájemně propojit jednotlivá 
zařízení. Založily proto spolu firmu mozaiq 
operations GmbH.

Spotřebitelé tak budou mít možnost poho-
dlněji, snadno a intuitivně nastavit své spotře-
biče a zařízení bez ohledu na značku. Soft-
warová platforma vyvinutá společností mo-
zaiq poskytne příležitosti pro mnoho nových 
služeb tím, že umožní jednoduchou a přitom 

bezpečnou výměnu dat mezi různými typy za-
řízení a jejich uživateli. Vytvořené obchodní 
spojení by mělo společnostem ABB, Bosch 
a Cisco usnadnit spolupráci během vývoje 
platformy a zohlednit zájmy všech zúčast-
něných stran.

V čele nově vytvořeného podniku dočas-
ně stojí Dirk Schlesinger ze společnosti Cisco 
Internet Business Solutions Group.

Podrobnější informace na http://mozaiq-
operations.com. (ed)


