
 

 

Představujeme první 
systém nepřetržitého 
monitorování SF6 pro 
monitorování zařízení         
24 / 7 / 365. 

 
 

Ideální pro: 

 Zkoumání závad 

 Instalace a uvedení do provozu 

 Analýza trendu  stavu aktiv  

 Monitorování stavu 

 Průnik absorbentu / filtru 

 Recyklace / Ověřování 

 Výzkum a vývoj 
 

 

Zajímá vás, co se děje se stavem plynu 

SF6 ve vašich aktivech, GIS systémech                           

a vypínačích? 
 

 

V případě nevysvětlitelné poruchy               

u některého z vašich aktiv SF6, chcete 

přístup k nepřetržitým datům v reálném 

čase o událostech vedoucích k poruše 

nebo rozpadu oblouku? 
 

 

To, co nebylo možné, může být nyní 

standardní praxe se Zerowaste® CMS 

- vítaným přírůstkem do nejpokročilejší 

rodiny měřicích technologií SF6 od 

EMT. 

 
 
 

 
Příklad dat Zerowaste® SF6 Continuous Monitoring System 

 

Výhody systému Zerowaste® CMS: 
 Automatické vzorkování a analýza plynu SF6 na 

základě uživatelsky nastavitelných intervalů od 10 

minut po 10 hodin mezi vzorkovacími relacemi a až 

5 vzorků měřených v každé relaci. 

 Unikátní funkce sušení - CMS odstraňuje vlhkost / 

H20 ze zpětného čerpadla. 

 Automatické zpětné čerpání SF6 na konci každé 

sady měření, nebo když je vnitřní úložiště plné. 

 USB správa dat pro integraci s Excelem a dalšími 

formáty protokolů 

 Možnost kalibrace v místě 

 Měření kvality SF6 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 

365 dní v roce 

 Měření 10+ kvalitativních parametrů SF6 

včetně čistoty SF6, H20 – rosný bod, SO2, 

HF, CF4, CO, H2S, R12, vzduch 

 Využívá pokročilé patentované technologie 

infračerveného měření SF6. 

 Unikátní konstrukce umožňuje měření vysoce 

korozivních rozkladových produktů SF6 bez          

poškození analyzátoru. 

 Záložní baterie na 12 hodin provozu v případě 

výpadku napájení. 

 Plně přenosný, lze přepravovat a instalovat v místě 

během několika minut. 

Zerowaste
® 

CMS  
 - monitorovací 
systém 24/7/365 
od EMT 



 
Další produkty této řady 

 Zerowaste®  - analyzátor SF6 

 Zerowaste® Rapide  - ultrarychlý anlyzátor SF6 

(měření až 11 parametrů plynu) 

 Asserolyz-IR – analyzátor SF6                                                             
(měření až 11 parametrů SF6) 

 Smartfill SF6 – plnící systém SF6  

 Smartfill Continuous SF6 – kontinuální monitorování  

 APM Auto SF6  - Modul zpětného čerpadla 

 Smartfill SmartWeigh
®
 - váha 

 Zerowaste® Moisture Perfect Hose Vacuum Drying 
Function – funkce vakuového sušení hadice 

 

Technická 
specifikace 
Zerowaste® CMS 

 
 
 
 

 

Zerowaste® CMS, obrazovka min. vzorkovacího 10 minutového intervalu  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FS1: Plný rozsah (z měřicího rozsahu) 

 

Provozní podmínky 
prostředí 

Rozsah teplot  -20 to +40°C 

Vlhkost 
0-95% RH,                               
bez kondenzace 

 

Fyzická specifikace 

Hmotnost 15 kg 

Maximální 
rozměry 

500  x  300  x  470 mm           
(D x Š x V) 

 

 
 

 
 

 
 

Baterie 
Provozní doba >8 hours 

Vstup nabíječky 100-240 V AC,  50/60 Hz 

 

Energy Maintenance Technologies Ltd Unit A6 

Barton Industrial Estate Barton le Clay, 

Bedfordshire MK45, 4RP 

United Kingdom 

Tel: + 44 (0) 7535 900214 | Tel: +44 (0) 7979 527292 

Email: enquiries@emt.uk.com 

www.emt.uk.com 

 
Distribuce CZE & SK 
MDA technology, s.r.o. 
Na Folimance 2155/15 
120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika 
Tel.: +420 774 914 990 

E-mail: office@mdatechnology.cz 

www.mdatechnology.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zerowaste® CMS – obrazovka max. vzorkovacího 600 minutového 
intervalu  

 

 
 

Pro bližší informace o našich výrobcích, nebo pro vyžádání demonstrace, nás prosím kontaktujte. 

 

1-5 Měřicí cykly 

mezi 10 - 600 minutami 

0.5 až 10 bar (7 až 145 PSI) 

Měřicí intervaly 

Tlak plynu 

Měřené 
plyny              

a možnosti 

Plyn Rozsah Opakovatelnost 

SF6 čistota 0-100 +/-0.5% FS1 

Rosný bod -60 – 20 ºC +/-0.5 ºC  až -30 ºC 

HF 0-200 ppm +/-5% FS1 

SO2 Lo 0-150 ppm +/-2% FS1 

SO2 Hi 0-500 ppm +/-2% FS1 

CF4 Lo 0-4000 ppm +/-2% FS1 

CF4 Hi 0-65 +/-1% FS1 

CO 0-1000 ppm +/-5% FS1 

H2S 0-100 ppm +/-5% FS1 

R12 0-250 ppm 3% z FS1 

Vzduch 0-50 1% z FS1 
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