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ANALYTICAL INSTRUMENTS

SYSTEMS ENGINEERING
AMI Deltacon DG 

� Medições baseadas na 
ASTM D4519-94 

� Unidade do reboiler de amostra com 
sistema de aquecimento e arrefeci-
mento em aço inox 

� Controlador eletrônico do desgaseifi -
cador para o reboiler da amostra com 
controle de pressão de vapor (IP66) 

� Medição da pressão atmosférica para compensação do ponto de ebulição 

� Medição e exibição simultânea das condutividades, pH ou concentração de amônia, 
além de temperatura e fl uxo da amostra 

� Cálculo do consumo da resina com alarme para o usuário 

� Sistema completo montado em painel de aço inox 

� Placa de comunicação opcional Profi bus DP / Modbus 

� Testado em fábrica e pronto para instalação e operação 

1. Condutividade (total) específi ca

2. Condutividade (ácida) catiônica após 
coluna de troca catiônica

3. Condutividade catiônica desgaseifi ca-
da após reboiler de amostra

Analisador em linha para medição de 3 valores 
de condutividade para ciclo água vapor:

Cálculo do pH da amostra e con-
centração de amônia 
baseado no diferencial das 
medições de condutividade:
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ANALYTICAL INSTRUMENTS

SYSTEMS ENGINEERING

Sistema analítico 

 � Range de medição de condutividade: 0.055 à 1000 μS/cm 

 � Cálculo do valor de pH: pH de 7.5 à 11.5 (Diretiva VGB 450L) 

 � Cálculo da concentração de amônia: de 0.01 à 10 ppm 

 � Alta precisão: ± 1 % do valor medido 

 � Medição do fluxo de amostras com bloqueio de segurança para aquecedor  
do reboiler, em caso de fluxo muito baixo 

Unidade eletrônica AMI

 � Carcaça robusta de alumínio (IP66) 

 � Grande visor LCD retro iluminado para a leitura do valor medido e  
informação de status 

 � Interface de usuário através de menu de texto completo 

 � Duas saídas de sinal de corrente programáveis livremente (0/4 – 20 mA),  
uma terceira como opção 

 � Placa de comunicação fieldbus opcional (Profibus, Modbus, SWAN Desk) 

Célula de fluxo com sensores e coluna de troca  
catiônica integrada 

 � Célula de fluxo de aço inoxidável com válvula de agulha  
integrada e sensor de fluxo para sensores de condutividade de  
dois eletrodos com sistema Slot-Lock

 � Sensores com corpo de aço inoxidável, eletrodo de titânio e sensor  
de temperatura integrado para compensação automática de temperatura 

 � Fácil substituição de coluna de troca catiônica integrada

Condutividade Específica,  
Catiônica e Catiônica Desgaseificada 
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