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Zbiorniki melasu są w każdej cukrowni Zbiorniki melasu sZbiorniki melasu sąą  w kaw każżdej cukrownidej cukrowni  

• ssąą  dudużżee  

••  ssąą  drogiedrogie  

••  ssąą  niebezpieczneniebezpieczne  

••  ssąą  oddalone od cukrownioddalone od cukrowni  

••  wymagajwymagająą  opomiarowaniaopomiarowania  

Pomiary koniecznePomiary konieczne  

••  pomiar poziomupomiar poziomu  

••  pomiar pHpomiar pH  

••  pomiar temperatury przed pompamipomiar temperatury przed pompami  

••  sygnalizacja poziomu sygnalizacja poziomu ( ( wycieku wycieku ) ) w tacach dookw tacach dookóólnychlnych  
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Zbiorniki melasu są w każdej cukrowni Zbiorniki melasu sZbiorniki melasu sąą  w kaw każżdej cukrownidej cukrowni  

Nie zawsze są prawidłowo opomiarowane ze względu na: 

• brak infrastruktury ( zasilania, skrzynki łączeniowe) 

• koszty prowadzenia tras ( estakady , przekopy ) 

• procedury administracyjne ( projekty, zezwolenia ) 

• wysokie łączne koszty inwestycji 

Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie urządzeń pomiarowych w technologii 

komunikacji bezprzewodowej  
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Co oznacza technologia bezprzewodowa w 
przemyśle? 
Co oznacza technologia bezprzewodowa w 
przemyśle? 

� Technologia bezprzewodowa będzie miała 
znaczący wpływ na procesy w przemyśle już 
w najbliższej przyszłości 

� Między innymi: 

– Instalacja i uruchomienie urządzeń raczej w godzinach 
niż dniach 

– Znacząca redukcja kosztów montażu ( nawet do 90%) 

– Rozwiązanie problemów dotychczas nierozwiązanych 
ze względu na trudności techniczne lub czynniki 
ekonomiczne 

– Wzrost wydajności i bezpieczeństwa pracowników 
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Miedź jest droga! MiedMiedźź  jest drogajest droga!!  
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Sterownia 

Ile zaoszczędzimy? Ile zaoszczIle zaoszczęędzimydzimy??  

  

   

 

     

   
 

Skrzynki łączeniowe 

      
$$$$$$$ 

  

  

  

Kable wielożyłowe 
Estakady , przekopy 

Podpory 
Korytka,śruby,nakretki 
Projekty , zezwolenia, 

roboczogodziny, 
zagrożenia i ryzyko 

      

      

      

      

   
   

    
   

Znacząca 
redukcja 
kosztów 

ZnaczZnacząąca ca 

redukcja redukcja 

kosztkosztóóww  

OVATION 
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Cyfrowy świat Emersona integruje 
technologie przewodową i bezprzewodową 
Cyfrowy Cyfrowy śświat Emersona integruje wiat Emersona integruje 
technologie przewodowtechnologie przewodowąą  i bezprzewodowi bezprzewodowąą  
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� Bez specjalnych narzędzi 

� Zgodne z dotychczasową 
praktyką instalacyjną 

Jak łatwo zainstalować urządzenie  Jak Jak łłatwo zainstalowaatwo zainstalowaćć  urzurząądzeniedzenie    

� Bez przeglądu obiektu 

� Łatwa integracja sieci 
bezprzewodowej i przewodowej 

 

Zamontowliśmy 
pierwsze 

bezprzewodowe – po 
prostu pracuje 

Jak z przetwornika  
przewodowego . . 
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TrochTrochęę  dziwaczna ta dziwaczna ta bezprzewodowa bezprzewodowa technologiatechnologia  
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Pomiar DP poziomu –  
teraz dla jeszcze większego zakresu aplikacji 
Pomiar DP poziomu Pomiar DP poziomu ––    
teraz dla jeszcze witeraz dla jeszcze więększego zakresu aplikacjikszego zakresu aplikacji  
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3051S ERS - nowe zdalne elektroniczne czujniki; 
nowoczesna technologia pomiaru poziomu DP 
30513051S ERS ERS S --  nownowee  zdalne ezdalne elelektroniczne czujnikiktroniczne czujniki;;  
nowoczesna technologia pomiarunowoczesna technologia pomiaru  poziomu poziomu DPDP  

 kabel 

4-20 mA 

DP = PHI – PLO 

PHI 

PLO 

 

 

Różnica ciśnień DP wyliczona 
elektronicznie 

•Dwa czujniki ciśnienia 

•Płytka elektroniki  

Na bazie platformy 
czujnika 3051S 

2-przewodowy  
wyjście 4-20 mA z HART 
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 DziDzięękujemy i zapraszamy na kujemy i zapraszamy na 

stoiskostoisko  

 


