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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ 

DURAG D-FW 231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευαστής: DURAG GmbH, Kollaustrasse 105, 22453, Hamburg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Τύπος: D-FW 231 
 
Low cost σύστηµα, αξιόπιστο και εύκολο στην χρήση τριβοηλεκτρικό monitor 
συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων Durag (D) D-FW230/231, σε καπναγωγούς. 
 
Προτεινόµενη θέση εγκατάστασης: Στους αγωγούς σε ευθύγραµµο τµήµα, τουλάχιστον 3 
διαµέτρους µετά -, και 1-2 διαµέτρους πριν -, από καµπύλες, ταυ και ειδικά τεµάχια. Το σήµα 
εξόδου εξαρτάται από την µάζα της εκπεµπόµενης σκόνης (mg/s – kg/h, δηλαδή συγκέντρωση επί 
ταχύτητα), εφόσον απαιτείται αντιστοίχιση σε συγκέντρωση (mg/m3) η ταχύτητα θα πρέπει να είναι 
περίπου σταθερή. Επίσης λόγω αρχής µέτρησης δεν είναι κατάλληλο για τοποθέτηση µετά από 
ηλεκτροστατικά φίλτρα. Οι περιορισµοί αυτοί ισχύουν για όλα τα τριβοηλεκτρικά (στατικά ή 
δυναµικά) monitor. 
 
 
Απαιτούµενες υποδοµές:   

1. Επισκέψιµες και ασφαλείς πλατφόρµες στο σηµείο τοποθέτησης, επιφανείας τουλάχιστον 
2-3 τ.µ. 

2. Ηλεκτρική παροχή 24 VDC minimum 0,2 Α, καθώς και τα καλώδια σηµάτων προς το 
DCS/καταγραφικό του σταθµού.   

3. Συγκολληµένη επί του αγωγού η σωληνωτή µούφα στερέωσης, η οποία παραδίδεται από 
την εταιρεία µας 

4. Για την ισοκινητική βαθµονόµηση απαιτούνται µαστοί 3” ανάντι ή κατάντι του οργάνου, σε 
κατακόρυφη διάταξη για κυκλικούς αγωγούς, µαστοί 3” και στις 2 πλευρές των ορθογώνιων 
αγωγών, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ISO 9096 ανάλογα µε την διάµετρο των 
αγωγών 

5. Πάνελ ή στεγανό πινακάκι για την τοποθέτηση του προαιρετικού καταγραφικού. Τα καλώδια 
σύνδεσης αισθητηρίου – καταγραφικού, εφόσον η απόσταση είναι πάνω από 5 µέτρα. 
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Τεχνική περιγραφή 
 
Monitor συγκέντρωσης σκόνης και opacity Durag D-FW 230/1 
 
Εκατοντάδες references παγκοσµίως. Το σύστηµα µέτρησης (ανοξείδωτο αισθητήριο) τοποθετείται 
εντός της καµινάδας και µετρά την εκφόρτιση του ηλεκτροστατικού φορτίου των σωµατιδίων. 
Τοποθέτηση σε µούφα συγκολληµένη σε σωλήνα µήκους 100 mm διαµέτρου 45 mm (δικής µας 
προµήθειας), ο οποίος τέµνει τον τοίχο της καµινάδας. Προστασία κελύφους ΙΡ 65, αναλογική 
έξοδος 4-20 mA.  
 
Σύστηµα αποτελούµενο από: 
- Λήπτη D-FW-231 90-264 V, 48-62 Hz, µε αναλογική έξοδο και αισθητήρια µήκους 250 ή 

400 ή 700 mm  
- Σωλήνα 100 mm µε µούφα στερέωσης του λήπτη 
- Προαιρετικά controller/τροφοδοτικό/ενδείκτη D-FW 230-B για την ένδειξη του σήµατος, 

εξόδους ρελέ, χειρισµούς ελέγχου µηδενός, τροφοδοσία 230VAC κ.λπ. 
 
Η συσκευή εκπληρεί τo πρότυπo ISO 10155 (Monitors συνεχούς µέτρησης σωµατιδιακών 
εκποµπών), διαθέτει πιστοποίηση TÜV (συνδυαστικά µε τον προαιρετικό controller) και προσφέρει 
τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 
 
• Στιβαρό κέλυφος αλουµινίου ΙΡ65 
• Έλεγχο µηδενός 
• Ρυθµιζόµενος χρόνος ολοκλήρωσης σήµατος 2 ή 20 δευτερόλεπτα 
• Στάνταρντ αναλογική έξοδος 4-20 mA για σύνδεση σε DCS, PLC, καταγραφικά κ.α. συστήµατα 

του σταθµού. 
• Εξόδος συναγερµού (ελεύθερη επαγωγική επαφή) για όριο εκποµπής σε προγραµµατιζόµενο 

από τον χρήστη επίπεδο στον controller µόνον 
• Επιλεγόµενη ενίσχυση σήµατος για προσαρµογή στις συνθήκες κάθε καµινάδας 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αρχή µέτρησης: τριβοηλεκτρικό φαινόµενο, αντιστοιχούµενο σε συγκέντρωση 

σκόνης mg/m3 ή εκποµπή σκόνης kg/h, µε ισοκινητική 
βαθµονόµηση κατά ISO 9096 

Τυπική ακρίβεια: ±5%, εφόσον η ταχύτητα καυσαερίων είναι σταθερή 

Θερµοκρασία καυσαερίων: µεγαλύτερη σηµείου δρόσου έως 200οC, προαιρετικά για έως 
500οC 

Αναλογική έξοδος: 4-20 mA, 500 Ω 

Λογική έξοδος (στον controller): Ελεύθερη επαγωγική επαφή έως 250V, έως 100VA, 
προγραµµατιζόµενη για υπέρβαση όριου εκποµπής 

Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 V (+/-15%) 50 Hz 10W, εφόσον υπάρχει ο controller, αλλιώς 
24VDC 5VA για τον λήπτη µόνο του 
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Θερµοκρασία περιβάλλοντος: -20 έως +50 οC 

Προστασία κελύφους: IP 65 

Πρότυπα που εκπληρούνται: ISO 10155 (καταλληλότητα), EN 610 10-2, EN 50 081, EN 50 082 
(CE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
References της εταιρείας µας ENCO ΕΠΕ στην Ελλάδα: >20 τεµάχια, TOSOH ΑΕ, ΤΙΤΑΝ Α.Ε., P&M Engineering, CaO 
Hellas, ΕΛΒΑΛ ΑΕ, ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 
 
 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
 

Χρόνος παράδοσης: 4 – 6 εβδοµάδες από παραγγελία 


