

Energianlæg, kraftværker & forbrændingsanlæg
Der stilles fra offentlig side en række krav til måling af røggasflow og støvemission fra både våd og tør skorsten.
Kraftværker med en indfyret effekt på 50+ MW er underlagt EN14181 (Large Combustion Plants). Og dermed
stilles der ligeledes store krav til måleudstyret.
CKE leverer instrumenter, som er QAL1-certificerede og certificerede i henhold til EN15267-1:2009, EN152672:2009 og EN15267-3:2008.

Inden for energianlæg, kraftværker og forbrændingsanlæg kan du bl.a. måle på disse
parametre:
Flow, NOX , støv etc.
Vil du vide mere om vores løsninger til
energianlæg?
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Produkter, der er relevante for energianlæg, kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg
Pålidelig og uafbrudt overvågning af ledningsevne efter kationsbytning
med SWAN AMI CACE
AMI CACE fra SWAN er en monitor, der kræver lav vedligeholdelse, og som kontinuerligt måler ledningsevne og dermed
leverer pålidelighed, effektivitet og produktivitet til konstant måling og trendanalyser.

Læs mere

QAL1-godkendte flowmålere
QAL1-godkendte flowmålere til bestemmelse af røggasflow til brug ved emissionsopgørelser samt flowmåler til flaregasmåling.

Læs mere

QAL1-godkendt AMS-udstyr
QAL1-godkendt AMS-udstyr til bestemmelse af støvemissioner i henhold til miljøgodkendelsen og EN 14181.

Læs mere

NOxOx - CLD 60 Ox-serien
Målingen af NOx-emissioner kræver ofte oxygenindholdet som reference og yderligere målt variabel. Til denne applikation er
den nye enhedsserie optimalt egnet. Den forener de standardiserede målingsmetoder kemiluminiscens og paramagnetisme i
en enkelt og kompakt enhed.

Læs mere

Fang magnetitten, før den ødelægger dit anlæg – med den unikke
Sentry Magnetic Trap MT-5 Series
Magnetitpartikler kan forårsage store problemer i samplingsystemer, idet de udover at tilstoppe rørsystemer og komponenter
undervejs til analyseudstyret kan ødelægge udstyr og dermed højtryksreguleringsventiler, termostater, bagtryksregulatorer,
flowstyring og analyseudstyr.
Den unikke magnetiske fælde fra Sentry isolerer og fanger magnetitpartikler i en vandprøve.

Læs mere

Dekati® eDiluter Pro: Transportabel og robust partikelmåling
Høje partikelkoncentrationer kan ”overloade” en følsom detektor, og under nedkøling kan volatile stoffer kondensere og
dermed ændre størrelsesfordelingen. Mange partikelmåleinstrumenter kan ikke tåle høje temperaturer og varierende tryk.
Her er Dekati® eDiluter Pro et lille vidunder, som løser alle disse problemer på en gang.

Læs mere
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