
monsternAme conditioneringsysteem

Niet	 alleen	 complete	 meetsystemen	 voor	 het	 meten	 en	
registreren	van	de	emissies	is	een	specialiteit	van	Multi	In-
struments	Analytical	B.V.,	ook	het	ontwerpen	en	produce-
ren	 van	complete	 stoom	 /	waterconditioneringspanelen,	
voor	het	continu	bepalen	van	o.a	pH,	geleidendheid	en	
opgeloste	zuurstof,	behoort	tot	de	specialistische	kennis	
van	 Multi	 Instruments	 Analytical	 B.V.	 Deze	 panelen	 wor-
den	geheel	uitgevoerd	in	RVS	en	volgens	de	P&ID	van	de	
klant	opgebouwd.	

Wij	 hebben	 reeds	 jaren	 ervaring	 in	 het	 produceren	 van	
deze	systemen,	waardoor	wij	onze	klanten	ook	kunnen	ad-
viseren	met	het	ontwerp.

De	 systemen	 worden	 opgebouwd	 met	 onze	 eigen	 pro-
ducten,	zoals	afsluiters	en	koelers.	Wij	hebben	in	ons	leve-
ringspakket	door	onszelf	ontwikkelde	koelers	van	6,	12	en	
15	meter.	Dit	betekent	dat	we	stoomsamples	tot	250	Bar	
en	540°C	kunnen	analyseren.

Indien	u	meer	informatie	wenst	over	conditioneringsyste-
men,	of	over	onze	afsluiters	en	koelers,	neemt	u	dan	con-
tact	op	met	onze	verkoopafdeling.



Algemeen:

•	 	De	kwaliteit	van	water	en	stoom	is	van	essentieel	belang	
voor	de	bedrijfszekerheid	van	een	ketelvoedingssysteem.	
Een	 hoge	 kwaliteit	 betekent	 immers	 lage	 onderhoud-,	
vervanging-	 en	 stookkosten,	 maar	 ook	 een	 verhoogde	
veiligheid	voor	de	omgeving.	Door	het	bepalen	van	pH-
waarde,	geleidbaarheidswaarde	en	de	concentratie	opge-
loste	zuurstof	is	het	mogelijk	water	en	stoomkwaliteit	vast	
te	 stellen.	 Door	 extreme	 procescondities	 kunnen	 metin-
gen	echter	niet	rechtstreeks	in	de	leidingen	of	reservoirs	
plaatsvinden.	

	 	Multi	Instruments	Analytical	B.V.	ontwikkelde	hiervoor	een	
compact	monstername-paneel.	Deze	panelen	worden	on-
der	meer	toegepast	in	elektriciteitscentrales	en	de	petro-
chemische	industrie	om	de	concentraties	zuren	en	zouten	
in	 het	 voedingswater	 nauwkeurig	 en	 snel	 te	 analyseren.	
Hierdoor	kan	tijdig	worden	ingegrepen	om	(aanzienlijke)	
beschadigingen	 door	 afzettingen,	 corrosieve	 invloeden	
en	lekkages	aan	de	installatie	te	voorkomen.

Hoe werkt Het systeem? 

•	 	Het	 voedingswater	 en	 de	 verzadigde	 of	 oververzadigde	
stoom	worden	via	een	‘sample’-leiding	door	een	speciaal	
door	Multi	Instruments	Analytical	ontworpen	koeler	geleid	
en	gekoeld.	Daarna	wordt	de	druk	gereduceerd	en	wordt	
het	 water	 door	 een	 ionenwisselaar	 gevoerd.	 Tussentijds	
worden	‘flow’	en	temperatuur	gecontroleerd	om	te	voor-
komen	 dat	 de	 elektronica	 wordt	 beschadigd.	 Nadat	het	
water	 is	gefilterd	worden	de	pH,	geleidbaarheidswaarde	
(in	µS)	en	de	concentratie	opgeloste	zuurstof	bepaald	met	
behulp	van	elektroden.	Deze	concentraties	kunt	u	eenvou-
dig	aflezen	via	een	display.	Elk	paneel	heeft	de	mogelijk-
heid	om	tegelijkertijd	meerdere	 ‘samples’	 te	analyseren,	
die	op	verschillende	plaatsen	in	de	ketelinstallatie	zijn	af-
genomen.	Bovendien	is	het	mogelijk	handmatig	monsters	
af	te	tappen	voor	verder	laboratorium	onderzoek.

HoogwAArdige componenten en eigen 
fAbrikAten.

•	 	Het	 systeem	 is	 geheel	 vervaardigd	 uit	 hoogwaardige	
componenten	 van	 gerenommeerde	 merken.	 Afhankelijk	
van	de	wensen	van	de	klant	zijn	de	volgende	opties	lever-
baar:

•	 	Temperatuur	en	doorstroomsensoren	 t.b.v.	bewaking	 te-
gen	oververhitting.

	 •	 Magneetventielen.
	 •	 Koelwater	doorstromingsindicatoren.
	 •	 Kationfilters.

Daarnaast	zijn	eigen	fabrikaten	van	Multi	Instruments	B.V.	in-
gezet.	
Het	gaat	hierbij	om	de	monsternamekoeler	en	de	naaldaf-
sluiters.
Wij	bieden	tevens	de	mogelijkheid	om	de	door	u	geselec-
teerde	instrumentatie	van	verschillende	fabrikanten	samen	te	
bouwen	tot	een	systeem	op	maat,	desgewenst	kunnen	ook	
TOC	en	silica	analysatoren	worden	geleverd.

monsterkoeler:

•	 	De	 monsterkoeler	 MI-xx-316/304	 is	 geschikt	 voor	 een	
nauwkeurige	monstername	van	media	met	een	hoge	druk	
en	een	hoge	temperatuur.	De	roestvaststalen	koelspiraal	
is	leverbaar	als	reserve-onderdeel	en	kan	gemakkelijk	en	
snel	 ‘ter	 plekke’	 worden	 verwisseld.	 De	 spiraal	 kan	 wor-
den	uitgevoerd	in	diverse	materialen	zoals	roestvaststaal	
303/316,	hastelloy,	 inconel	of	koper.	De	gemakkelijke	tri-
clamp	bevestiging	op	het	koellichaam	vereenvoudigt	de	
controle	van	de	koelspiraal.	De	koelwater	in-	en	uitlaat	zijn	
voorzien	van	een	1/2”	NPTF-	schroefdraad.	De	koelspiraal	
is	leverbaar	met	een	lengte	van	6,	12	en	15	meter.	De	koe-
ler	wordt	drukgetest	en	kan	tevens	worden	voorzien	van	
een	 veiligheidsventiel.	 Materiaalcertificaat	 DN	 3.1.b	 en	
hydrostatisch	testcertificaat	zijn	beschikbaar.



specificAtion sHeet

Product	 :	Sample	Cooler
Model:		 :	MI06-304/316

Coil	length:		 :	6000	mm
Coil	Tubing:		 :	DN6/4	AISI	316L	BA
Coil	contents:	 :	0.075	ltr

Max.	Sample	pressure:		 :	250	Bar
Max.	Sample	temp.		 :	250	°C
Max.	Sample	fl	ow:		 :	1	ltr/minute
Hydrostatic	test	press.:		 :	250	Bar
Connections:	 :	Swagelok	6	mm	AISI	316L

Alternative	Materials	:		 :		Monel	400,	Hastelloy	825,	Carbon	
Steel,	Brass

Alternative	Coil	tubing:		 :	1/4”	OD

Body	material:		 :	AISI	304L
Body	contents:		 :	1.25	ltr
Max	Body	pressure:	 :	10	Bar
Max	Body	temp.:		 :	50	°C
Hydrostatic	test	press.:		 :	13	Bar
Connections:		 :	½”	NPT	female

Alternative	Materials	:		 :	AISI	316L

Certifi	cates:		 :	3.1B	Material	
	 :	Hydrostatic	test	certifi	cate

Typical applications:	 Boiler	 IP	 and	 HP	 Steam	 multiple	
streams,	Process	cooling	of	liquids

Advantages:
•	 	Triclamp	body	connection	allows	easy	access	 to	 the	coil	

for	inspection.
•	 	Easy	exchangeable	sample	coil	through	connector	system	

reducing	downtime	to	a	few	minutes.
•	 	Compact	body	size.
•	 	Alternative	sample	coil	materials	available	for	abrasive	ap-

plications.





specificAtion sHeet

Product	 :	Sample	Cooler
Model:		 :	MI12-304/316

Coil	length:		 :	12000	mm
Coil	Tubing:		 :	DN6/4	AISI	316L	BA
Coil	contents:	 :	0.15	ltr

Max.	Sample	pressure:		 :	250	Bar
Max.	Sample	temp.		 :	540	°C
Max.	Sample	fl	ow:		 :	1	ltr/minute
Hydrostatic	test	press.:		 :	250	Bar
Connections:	 :	Swagelok	6	mm	AISI	316L

Alternative	Materials	:		 :	Monel	400,	Hastelloy	825,	Carbon	
Steel,	Brass
Alternative	Coil	tubing:		 :	1/4”	OD

Body	material:		 :	AISI	304L
Body	contents:		 :	2.35	ltr
Max	Body	pressure:	 :	10	Bar
Max	Body	temp.:		 :	50	°C
Hydrostatic	test	press.:		 :	13	Bar
Connections:		 :	½”	NPT	female

Alternative	Materials	:		 :	AISI	316L

Certifi	cates:		 :	3.1B	Material		
	 :	Hydrostatic	test	certifi	cate

Typical applications: Boiler	 IP	 and	 HP	 Steam	 multiple	
streams,	Process	cooling	of	liquids

Advantages:
•	 	Triclamp	body	connection	allows	easy	access	 to	 the	coil	

for	inspection.
•	 	Easy	exchangeable	sample	coil	through	connector	system	

reducing	downtime	to	a	few	minutes.
•	 	Compact	body	size.
•	 	Alternative	sample	coil	materials	available	for	abrasive	ap-

plications.





specificAtion sHeet

Product	 :	Sample	Cooler
Model:		 :	MI15-304/316

Coil	length:		 :	15000	mm
Coil	Tubing:		 :	DN10/6	AISI	316L	BA
Coil	contents:	 :	0.43	ltr

Max.	Sample	pressure:		 :	250	Bar
Max.	Sample	temp.		 :	540	°C
Max.	Sample	fl	ow:		 :	1.5	ltr/minute
Hydrostatic	test	press.:		 :	250	Bar
Connections:	 :	Swagelok	10	mm	AISI	316L

Alternative	Materials	:		 :		Monel	400,	Hastelloy	825,	Carbon	
Steel,	Brass

Alternative	Coil	tubing:		 :	1/4”	OD

Body	material:		 :	AISI	304L
Body	contents:		 :	4.37	ltr
Max	Body	pressure:	 :	10	Bar
Max	Body	temp.:		 :	50	°C
Hydrostatic	test	press.:		 :	13	Bar
Connections:		 :	½”	NPT	female

Alternative	Materials	:		 :	AISI	316L

Certifi	cates:		 :	3.1B	Material
		 :	Hydrostatic	test	certifi	cate

Typical applications: Boiler	 IP	 and	 HP	 Steam	 multiple	
streams,	Process	cooling	of	liquids

Advantages:
•	 	Triclamp	body	connection	allows	easy	access	 to	 the	coil	

for	inspection.
•	 	Easy	exchangeable	sample	coil	through	connector	system	

reducing	downtime	to	a	few	minutes.
•	 	Compact	body	size.
•	 	Alternative	sample	coil	materials	available	for	abrasive	ap-

plications.



Heeft	U	vragen	of	kunnen	wij	u	anderszins	van	dienst	zijn:

Multi	Instruments	Analytical	B.V.
Edisonweg	1
4207HE	Gorinchem
Tel:	 +31	(0)183	62	88	88
Fax:	 +31	(0)183	62	81	82
e-mail:	analytical@multi-instruments.nl
www:	www.multi-instruments.nl

Via	ons	e-mail	adres	kunt	u	zich	tevens	aanmelden	voor	onze	digitale	nieuwsbrief.


