Máy đo mật độ bùn bằng tia đối ngẫu

Phát triển tới đỉnh cao mới về cảm ứng quang học

Các tính chất (Features):
Các nguồn sáng với bước sóng dài cung cấp các tính năng phát hiện tốt hơn so với model cũ (SD-30) và đảm bảo đo đạc
ổn định đối với bùn đen (bùn tự hoại)
Ngoài cơ chế tự động làm sạch đầu đo (rửa bằng nước), thiết kế tự làm sạch với nguồn thu phát tia sáng quang học đối
diện với vị trí dòng từ trên xuống ngăn cản hiệu ứng ngược của bùn bám.
Có rất nhiều chức năng mới so với model cũ bao gồm sử dụng vận hành bơm liên kết đối với chế độ đặt lịch làm việc
không đều và chức năng tự động làm sạch theo chu kỳ dẫn đến việc bảo dưỡng dễ dàng hơn.
Cấu trúc nối đầu đo cho phép tháo tháo đầu đo khi bùn đang chảy, cho phép bảo dưỡng dễ dàng không cần ngắt quá
trình. Điều đó cũng cho phép lắp đặt ống đường vòng để bảo dưỡng

Nguyên lý đo (Measuring principles):

Hai dạng tia hồng ngoại (A), (B) được phát ra từ ống của nguồn quang.
Sau đó ánh sáng bị khuếch tán bởi bùn được đo bởi nguồn nhận ánh
sáng rồi được chuyển đổi thành tín hiệu điện.

Hệ thống tia sáng đơn chỉ có thể đo mật độ bùn ở vùng 1 trong khi hệ thống tia
đối ngấu có khả năng đo được mật độ bùn ở vùng 1 và vùng 2 bằng các sử
dụng các đặc trưng khác nhau giữa các tia sáng có bước sóng khác nhau và bù
lại đối với màu bùn. Các bước sóng (2) và (3) của tia sáng được sử dụng trong
model SD-40 có sự khác nhau trong các đặc trưng lớn hơn so với model SD30. Do đó SD-40 đo mật độ bùn đen ổn định hơn. (Model SD-30 sử dụng các
bước sóng (1) và (2))

So sánh hiệu quả (Performance comparison): hệ thống tia đối ngẫu tự động bù lại hiệu ứng do thay đổi
màu bùn và đảm bảo đo đạc chính xác đối với bùn đen.

Ví dụ về đo độ bùn (Digestive Sludged Measurement):

Tác dụng của thiết kế tự làm sạch bùn (Effect of sludge self-cleaning design)

Rất ít bùn đọng lại trên mặt của đầu đo phụ thuộc vào cường độ của dòng bùn. Do đó, mặt của đầu đo về phía dòng trên sẽ tăng cường khả
năng tự làm sạch và giảm sự tích tụ của bùn. Sử dụng chức năng tự làm sạch bằng nước cũng giúp ngăn bùn tích tụ lại.

Các đặc trưng kỹ thuật (Specifications)

Sơ đồ nối các bộ phận (Inter-unit connection diagram)

Các kích thước ngoài (External dimensions): Catalog này mô tả các đặc trưng chuẩn. Chúng tôi cũng cung cấp
các đặc trưng khác đáp ứng các ứng dụng chuyên ngành của khách hàng. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với công ty chúng
tôi.

Vị trí lắp đặt (Installation position)
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