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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IN-SITU ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΜΙΝΑ∆ΕΣ ΠΛΟΙΩΝ  
PROCAL 2000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πιστοποίηση κατά ABS (American Bureau of Shipping) 
 

Πιστοποίηση κατά MCERTS Μ. Βρετανίας  
CEM - US EPA 40 CFR part 60 & 75 & AMS - Europe QAL 3 of EN 14181. 

 
 
Κατασκευαστής: Kittiwake Procal Ltd – Maxwell Road, Peterborough, PE2 7HU – M. 

Βρετανία 
 
Τύπος: PROCAL 2000 NDIR ANALYSER 
 
 
Στιβαρός αναλυτής on-stack, NDIR για ταυτόχρονη µέτρηση έως 5 αερίων, θερµοκρασίας, 
πίεσης και υγρασίας. Κατάλληλος για λειτουργία σε σκληρές συνθήκες, µέγιστη θερµοκρασία 
καυσαερίων έως 360οC. Μέθοδος µέτρησης: φασµατογραφία NDIR (Non Dispersive Infra Red 
spectroscopy – Gas Filter Correlation). Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και πολύ χαµηλό 
λειτουργικό κόστος. 
 
 



 ENCO ΕΠΕ – Εξοπλισµός & Συστήµατα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων 
 Αχ. Παράσχου 32, 114 73, Αθήνα 
 τηλ.: 210 6427678 / fax: 210 6453326 
 Net: www.enco.gr / info@enco.gr  
 ΥΠΟΚ/ΜΑ: Παπαφλέσσα 24, 54352, Θεσσαλονίκη 
 Τηλ: 2310 943993 / fax: 2310 943987 
 

 
ENCO ΕΠΕ  
Τεχνικά χαρακτηριστικά  PROCAL – PROCAL 2000 (εκδ. 01/2011) Σελ. 2/3 

 
Τεχνική περιγραφή 
 
Η ανάλυση γίνεται σε υγρό δείγµα ως έχει, ενώ το σύστηµα διαθέτει ενσωµατωµένη µέτρηση των p – T – και 
Η2Ο για την κανονικοποίηση σε STP, ξηρές συνθήκες. O αναλυτής τοποθετείται σε φλάντζα στην καµινάδα, 
ο controller παραπλεύρως και εξωτερικά. 
 
Το προσφερόµενο σύστηµα αποτελείται από: 
• Ποµποδέκτη (µία συσκευή), Procal 2000 µε σωλήνα µε sinter φίλτρα και κάτοπτρο/ανακλαστήρα για 

τοποθέτηση εντός της καµινάδας,  µε ενσωµατωµένα αισθητήρια πίεσης και θερµοκρασίας. Το σύστηµα 
περιλαµβάνει σειριακή έξοδο RS485/RS232 για επικοινωνία µε Η/Υ. Ο αναλυτής διαθέτει πιστοποίηση 
MCERTS για την µέτρηση καυσαερίων. Επίσης αναλογικές εισόδους για την µέτρηση οξυγόνου, 
θερµοκρασίας και σκόνης ή παροχής καµινάδας. Παραδίδεται µαζί µε την φλάντζα καµινάδας. 

• Ενσωµατωµένο στον ποµποδέκτη, πλήρες σύστηµα Procal AVU αυτόµατης και χειροκίνητης 
βαθµονόµησης µηδενός και κλίµακας. Η βαθµονόµηση µηδενός γίνεται µε ξηρό (dew point <-20oC) 
πεπιεσµένο αέρα οργάνων ανά 12 ώρες, η βαθµονόµηση κλίµακας ανά 3-6 µήνες µε πρότυπα αέρια από 
φιάλη.   Η απαιτούµενη και αυτόµατα ρυθµιζόµενη παροχή είναι 5 Nl/min.  

• Πίνακα controller ACU MK4 µε αναλογικές εξόδους 4-20 mA για όλα τα κανάλια µέτρησης, ελεύθερες 
µεταγωγικές επαφές για διάφορους συναγερµούς, πληκτρολόγιο και οθόνη για την παραµετροποίηση. 
 

Προαιρετικά: 
 
• Εφόσον δεν διαθέτετε ξηρό πεπιεσµένο αέρα µε σηµείο δρόσου < -20 oC: Σύστηµα επεξεργασίας 

(φίλτρανσης – ξήρανσης µε ξηραντήρα µεµβράνης– ρύθµισης πίεσης) πεπιεσµένου αέρα της SMC, 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε σκληρό βιοµηχανικό περιβάλλον. 

 
Αντίθετα µε ανταγωνιστικά συστήµατα διαθέτει ενσωµατωµένη µέτρηση της υγρασίας (H2O) που 
απαιτείται για την κανονικοποίηση των µετρούµενων τιµών σε STP, dry συνθήκες. Σε ανταγωνιστικά 
συστήµατα απαιτούνται επιπλέον διατάξεις µέτρησης της υγρασίας. 
 
Τα καυσαέρια διαχέονται στο εσωτερικό του ανοξείδωτου σωλήνα µέτρησης µέσω των ειδικών sinter filter και 
µετρώνται εκεί µέσω απορρόφησης NDIR. Στον ίδιο σωλήνα τροφοδοτείται περιοδικά καθαρός, ξηρός αέρας, 
για την βαθµονόµηση µηδενός ενώ µπορεί να τροφοδοτείται και πρότυπο αέριο για τον έλεγχο κλίµακας 
(span verification). Επισηµαίνεται ότι το κάτοπτρο του ποµποδέκτη δεν έρχεται σε επαφή µε τα καυσαέρια 
ακόµη και αν σταµατήσει η ροή πεπιεσµένου αέρα, διότι µεσολαβεί στεγανός σωλήνας µε ειδικό φακό CaF2. 
Τα φίλτρα του σωλήνα µέτρησης δεν µπουκώνουν σε οποιεσδήποτε συνθήκες σκόνης, καθαρίζονται δε µε το 
ανάστροφο ρεύµα πεπιεσµένου αέρα κατά την περιοδική βαθµονόµηση µηδενός για 10 λεπτά ανά 12 ώρες.  
 
Το σύστηµα διαθέτει πιστοποίηση κατά MCERTS/ABS (American Bureau of Shipping) και έχει 
εγκατασταθεί σε πάµπολλες εφαρµογές παγκοσµίως. 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
• Τοποθετείται σε µία φλάντζα – ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΦΛΑΝΤΖΩΝ.  
• Στιβαρή, βιοµηχανική κατασκευή µε κελύφη βαρέως τύπου IP65 
• Αυτόµατα συνεχή διαγνωστικά µε ένδειξη τυχόν βλάβης  
• Αυτόµατη κανονικοποίηση µετρήσεων µε τις ενσωµατωµένες µετρήσεις πίεσης και θερµοκρασίας. 
• ∆ιαθέτει προγραµµατιζόµενη από τον χρήστη, αυτόµατη βαθµονόµηση µηδενός και κλίµακας  
• Στην παρούσα προσφέρεται αναλυτής για Η2Ο, NO, SO2, ενσωµατωµένα στην ίδια συσκευή. ∆υνατότητα 

για επέκταση µε άλλα κανάλια π.χ. CO – CO2 – NO2 
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Αρχή µέτρησης: Σχετική διαφορική µέτρηση απορρόφησης στο φάσµα του υπέρυθρου (Non 
Dispersive Infra Red), διαφορετικά οπτικά φίλτρα και συχνότητες IR για κάθε 
παράγοντα 

Κλίµακα µέτρησης αερίων: ελεύθερη επιλογή κλίµακας, για την εφαρµογή σας ως κατωτέρω 

Αέριο Προσφερόµενη κλίµακα µέτρησης Ακρίβεια καλύτερη από 
NO 0 – 1.000 ppm ή άλλη  2% FS 
SO2 0 – 1.500 ppm ή άλλη 2% FS 
H2O 0 – 25% 0,5% 

 
Κλίµακα ενσωµατωµένης µέτρησης θερµοκρασίας καυσαερίων: 0 – 350 οC 
Κλίµακα ενσωµατωµένης µέτρησης πίεσης καυσαερίων:  0 – 1200 mbar 
Θερµοκρασία λειτουργίας (περιβάλλοντος): -10 έως +45 οC 
Θερµοκρασία λειτουργίας καυσαερίων: έως 350 οC. 
Μήκος σωλήνα µέτρησης: περίπου 0,85 m εντός της καµινάδας 
Υλικό κατασκευής σωλήνα: SS 316 L 
Ενεργό µήκος ακτίνας µέτρησης: 1 m (2x0,5m)  
Βάρη: Σωλήνας & Ποµποδέκτης 21 kg 
Προστασία αναλυτή & πινάκων: ΙΡ 65 
Αναµενόµενη διάρκεια ζωής λυχνίας και µοτέρ: 4 έτη. 
Ηλεκτρική Τροφοδοσία: 230VAC/5A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
Χρόνος παράδοσης: 11 – 13 εβδοµάδες από παραγγελία 


