DETEKTOR PYŁU
TYP:

DustEx

Zastosowanie:

Charakterystyka:
Detektor pyłu DustEx firmy Fike jest przeznaczony do sygnalizowania wyższego stężenia pyłu
w rurociągach, niż dopuszczalne przyjęte dla danych warunków pracy.
DustEx jest łatwym w obsłudze, kompaktowym urządzeniem elektronicznym wyposażonym
w precyzyjną sondę pomiarową.
Detektor pyłu DustEx jest dostępny również w wersji dopuszczonej do pracy w strefie
zagrożenia wybuchem – 22 ATEX i 21 ATEX
DustEx posiada samosterujący mikroprocesor, pokrywę z diodą kontrolną LED oraz dwa
niezależne wejścia umożliwiające podłączenie detektora do innych niezależnych urządzeń.
Detektor DustEx firmy Fike jest innowacyjnym urządzeniem, które dzięki swojej budowie
i zastosowanym rozwiązaniom technicznym oferuje dużo lepsze możliwości kontroli poziomu
pyłu niż inne standardowe urządzenia tego typu dostępne na rynku.
Urządzenie umożliwia monitoring zapylenia (np. po stronie czystej urządzenia)
umożliwiając zastosowanie wentylatora w wykonaniu zwykłym (a nie ATEXowym).
W momencie wykrycia zaburzeń powietrza po stronie czystej np. w wyniku uszkodzenia
worka filtrowego, detektor poda sygnał do systemu sterującego o awaryjnym odstawieniu
urządzenia.

Cechy i zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

własna regulacja
łatwa kalibracja
łatwy montaż i uruchomienie nie mające wpływu na prawidłowość pracy
efektywna warstwa ochronna: zmniejsza lub likwiduje szkodliwe strefy pyłu
ciągłe wykrywanie / prewencja
wczesne ostrzeganie o potencjalnych zanieczyszczeń pyłowych
łatwy w czyszczeniu
zapobieganie przestojów
łatwe i Niezawodna detekcja nieszczelności
zapewnienie właściwej jakości powietrza i obiegu
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CORONA Sp. z o.o. informuje, że niniejsze opracowanie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Prawa, a ma jedynie charakter informacyjny. Wszystkie dane dostępne w niniejszym opracowaniu zostały
przygotowane w oparciu o materiały producenta. Powyższe dane mogą ulec zmianie.

