Nowa definicja
nawaniania

Funkcjonalności
Dzięki bogatemu doświadczeniu w projektowaniu
i w budowie różnego typu nawanialni,
opracowaliśmy własny, innowacyjny system
ODORSMARTLINE™, który elastycznie dopasowuje
się do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych
Klientów.

Automatyczne sterowanie pracą pompy
skorelowane z aktualnym przepływem gazu
Ręczne sterowanie pracą pompy wtryskowej
– niezbędne w trakcie rozruchu oraz podczas
serwisowania
Podgląd najważniejszych parametrów na panelu obsługi
Zdalne monitorowanie i sterowanie pracą

Nowoczesna rodzina nawanialni ODORSMARTLINE™ jest
przeznaczona do nawaniania gazu ziemnego.

W grupie tej znajdują się:
– nawanialnie kontaktowe (konwencjonalne, bezprądowe)
– zaawansowane nawanialnie wtryskowe (ODORSMARTDEVICE)
Aby zapewnić bezpieczeństwo i szybkie wykrycie nieszczelnej
instalacji gazowej, konieczne jest nawonienie gazu ziemnego.
Proces nawonienia polega na dodaniu określonej ilości środka
zapachowego (nawaniacza) do instalacji gazowej. Środek
nawaniający jest wtryskiwany w takiej ilości aby zapewnić stały
poziom nawonienia gazu, niezależnie od natężenia przepływu
gazu w instalacji.

Automatyczna lub ręczna zmiana koncentracji
Sterowanie z przelicznika przepływu bądź bezpośrednio
z gazomierza
Automatyczna praca z układem pomiarowym „zima-lato”
Możliwość zastosowania sterownika do większości
występujących na rynku nawanialni wtryskowych
Przyjazna obsługa poprzez panel dotykowy

Idealne dopasowanie

ODORSMARTDEVICE
Budowa i zasada działania
Cechą charakterystyczną nawanialni wtryskowej OSD
jest używanie zbiornika nawaniającego bezciśnieniowego,
który podlega pod uproszczony dozór UDT.
W zbiorniku panuje ciśnienie atmosferyczne.
Zainstalowany filtr z węglem aktywnym pochłania opary THT.
Głównym elementem nawanialni wtryskowej OSD jest pompa
dozująca. Środek nawaniający podawany jest do pompy
w sposób grawitacyjny i wtryskiwany jest do gazociągu poprzez
dyszę wtryskową. Dzięki specjalnemu spiekowi w dyszy
wtryskowej nawaniacz odparowuje w strumieniu gazu.
Konstrukcja nawanialni umożliwia zainstalowanie kolejnych
pomp wtryskowych pozwalających na nawanianie
dodatkowych kierunków przepływu gazu lub zapewniających
redundancję działania nawanialni.
W celu monitorowania stanu napełnienia nawaniacza
w zbiorniku, nawanialnia może zostać wyposażona w sondę
poziomu lub czujnik pływakowy.
Zasada działania
Zmierzona ilość przepływającego gazu jest przekazywana
do sterownika nawanialni, który oblicza odpowiednią dawkę
oraz częstotliwość wtrysku środka nawaniającego.
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STEROWNIK NAWANIALNI
ODORMACHINEINTERFACE
Podstawowym zadaniem sterownika nawanialni jest
dostosowywanie pracy nawanialni wtryskowej do natężenia
przepływu gazu na stacji oraz utrzymywanie stałego stężenia
środka nawaniającego w gazociągu. Sterownik OMI jest dostarczany
w dwóch wariantach:

Wersja naścienna: OMI-N		
Wersja do szafy 19”: OMI-R
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DYSZA
WTRYSKOWA
Dysza wtryskowa jest każdorazowo dobierana do średnicy
gazociągu, co zapewnia optymalne rozprowadzenie
środka nawaniającego.

Korzyści
Inspirowany nowoczesną technologią, innowacyjny
system nawanialni ODORSMARTLINE™ to bezpieczne
i oszczędne rozwiązanie, które dzięki wykorzystanym
funkcjonalnościom, zapewnia precyzyjne i optymalne
użycie środka nawaniającego.

Korzyści
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OPTYMALNA ILOŚĆ
NAWANIACZA
Pompa
Zapewnia dokładność dozowania przy różnych wielkościach
przepływów.
Przepływomierz
Umożliwia ciągłą kontrolę ilości wtryskiwanego nawaniacza.

Sonda poziomu
Zapewnia ciągły pomiar środka nawaniającego w zbiorniku.
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NISKIE KOSZTY
EKSPLOATACYJNE

Dysza wtryskowa
Dzięki specjalnemu spiekowi umożliwia optymalne odparowywanie
nawaniacza w gazociągu.

Ilość nawaniacza adekwatna do aktualnego
przepływu gazu.
Zastosowanie zbiorników bezciśnieniowych,
podlegających wyłącznie pod uproszczony dozór UDT.
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ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
Wanna wyłapująca.

Modułowa budowa, która umożliwia pracę kilku pomp
dla różnych kierunków przepływu gazu, przy jednym
zbiorniku nawaniacza.

Zdalny przekaz parametrów pracy oraz alarmów.
Wyłącznik awaryjny, zainstalowany na panelu nawanialni.
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