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OUSAF11 Optik Sensörler ile
Kaynaklarınızı Verimli Kullanın

OUSAF11

OUSAF11 optik sensörler ile hızlı faz ayrımı

Uygulama Nihai ürün dolum öncesinde stok
tanklarına gönderiliyor. Bu işlem esnasında
hatlarda kalan ürünü kaybetmemek için ürün su ile
ittiriliyor. Ürünün tam olarak süpürüldüğünden
emin olmak için sistem hat uzunlukları dikkate
alınarak bir akış ölçer ile kontrol ediliyor. Hattı
süpürmek için gereken su miktarı işlenen üründen
ürüne değişebiliyor ve bu sebeple gereğinden fazla
su kullanımına sebep oluyor.
Gereksiz su tüketimini azaltmak ve nihai ürünün
yapısını bozmamak için ürün-su karışımının
tamamen suya döndüğü aşama hızlı bir şekilde
tespit edilerek sisteme komut verilmesi isteniyor.

Liquiline CM44P
multiparametreli transmiter

Faz ayrımı
uygulamaları için
OUSAF11 optik
absorbsiyon sensörü

Çözüm Stok tanklarına giden hat üzerine
yerleştirilen OUSAF11 sensör, ışık
kaynağından dedektöre iletilen ışık
yoğunluğunun değişimini ölçerek ürün-su
karışımının tamamen suya döndüğü aşamayı
en hızlı şekilde tespit eder ve hattı süpürmek
için ihtiyaç duyulandan fazla su kullanılmasını
engeller.

Özellikler ve faydaları

• Hijyenik, cam içermeyen tasarımı ile ürün güvenliği
• Bakım ihtiyacının azlığı ve uzun süreli sensör ömrü sayesinde operasyon sürekliliği
• Esnek montaj koşulları:
• Açık tanklar veya savaklar için daldırılabilir sensör
• Hijyenik uygulamalar için hat veya tank üzerinde Tri-Clamp® veya Varivent® bağlantı seçenekleri
• Agresif kimyasallara karşı dayanıklı (paslanmaz çelik gövde ve FEP (Fluorine Etilen Propilen) sensör başlığı)
• Konsantrasyon seviyesine göre ayarlanabilir optik yol genişliği (5mm veya 10mm)
• CIP ve SIP’e uygun (sürekli olarak 0-90ºC, 2 saatlik 130ºC)
“Mevcut otomasyon sisteminin iyileştirilmesi kapsamında hızlı ve
hassas faz ayrımı tespiti için birçok farklı sensör denememize
rağmen en doğru sonucu OUSAF11 optik sensörüyle elde ettik.”
Yavuz Selim AYDIN
Otomasyon Mühendisi
Eker Süt Ürünleri
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