AMI CACE
Medição da condutividade antes da troca catiônica (SC) e após (CACE) com o módulo de
eletrodeionização (EDI) para regeneração automática e contínua da resina. Confiável,
ininterrupto e sem exaustão de resina. Com recursos de auto-monitoramento para maior
confiabilidade e manutenção minimizada.

Vigilância contínua do fluxo e
temperatura da amostra para
validação de dados

Cálculo integrado do pH e da
concentração de agente
alcalinizante

Módulo de eletrodeionização (EDI) para:
• regeneração automática e contínua de resina
• monitoramento ininterrupto do CACE

Monitoramento contínuo da
condutividade específica (SC)
e da condutividade após troca
catiônica (CACE)

Condutividade Específica (SC)
0.055-1000 μS/cm

Valor de pH
7.5-11.5

Condutividade após
troca catiônica (CACE)
0.055-1000 μS/cm

Agente alcalinizante
Concentração em ppm

Ciclo água vapor

Regeneração de resina ao invés
de saturação de resina:
• redução de despesas operacionais
• sem troca de resina
• sem manutenção
• sem produtos químicos
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Módulo AMI CACE com eletrodeionização (EDI):
a solução econômica para medir o CACE
A condutividade após troca catiônica (CACE) é o parâmetro mais importante para monitorar a pureza de um ciclo água vapor. Especialmente
em instalações elétricas e industriais que operam ciclos água vapor com regimes de pH alto (pH ≥ 9,8), os benefícios dos AMI CACE´s são da
maior importância.
As colunas de resina catiônica são saturadas rapidamente e a substituição ou regeneração da resina será necessária com alta frequência,
causando altos custos operacionais. Enquanto o monitoramento CACE convencional depende de colunas de resina para realizar uma troca
catiônica, o monitor online AMI CACE da Swan é equipado com um módulo de eletrodeionização vantajoso e econômico:
Regeneração contínua da resina incorporada
A troca de material de resina saturada não é mais necessária, os custos de manutenção são significativamente reduzidos.
Disponibilidade ininterrupta de dados
O tempo de inatividade devido à saturação regular da resina é evitado, resultando em dados confiáveis constantes.
Qualidade de dados aprimorada
Os vazamentos de resina são evitados, minimizando o impacto da medição no valor do CACE, levando a leituras reproduzíveis.
Redução de Manutenção
Produtos químicos agressivos não são mais necessários para a regeneração da resina, resultando em custos mais
baixos de descarte de resíduos.
Reduza significativamente o custo de propriedade com o AMI CACE: Sem resina, sem manutenção, sem uso de produtos químicos.

Áreas de Aplicação
Centrais elétricas de ciclo combinado
Esforços de manutenção significativamente menores com rotinas de partida, desligamento e desaeração de
módulos EDI automatizados. Os curtos tempos de enxágue permitem o monitoramento imediato após as
partidas, enquanto o baixo consumo de resina afeta positivamente os custos operacionais.
Energia industrial e geração de vapor
Operação de instrumento econômica, sem necessidade de manutenção extensiva.
Centrais nucleares
Valores altos de pH requerem alto uso de resina no monitoramento CACE convencional. Reduza o consumo
de resina com um módulo EDI e reduza os custos com o descarte de resíduos.
Usinas termoelétricas de combustível fóssil com carga plena
Evite tempos de manutenção no monitoramento, use menos produtos químicos de regeneração e reduza
custos operacionais.
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