Technische specificaties:
Toe te passen met de volgende • Sidor, meetprincipes: IR, UV, FID
type analysers
• GMS800
• Andere merken mogelijk op aanvraag
Meetcomponenten

MIAK

NO, CO, NOx, SO2, CO2, O2, N2O, CH4… Meer op aanvraag

Meetgas / monstername debiet +/- 60l/h (met ingebouwde pomp in Sidor/GMS800)
(Optioneel is een fastloop beschikbaar )

Meetgas condities / conditionering
Meetgas condities op het
monstername punt

Temperatuur: ≤ 600°C
Druk: 900…1100 hPa absoluut
Stof concentratie: < 2 g/m3

Monstername sonde

Verwarmde monstername sonde met buitenliggend ﬁlter, doorlaatbaarheid 2µm.
Procesaansluiting: DN65 PN6
Insteek diepte: < 1m

(Afwijkende proces aansluitingen & insteekdiepten >1m behoren tot de mogelijkheden.
Voor de componenten CO, CO2 & O2 is het mogelijk om met een onverwarmde sonde te werken, indien
de meetgas- & omgeving-condities dit toelaten)

Monstername conditionering

Verwarmde monstername leiding, lengte 25 m en 180°C max.
Meetgas koeler: uitgang dauwpunt +5°C
(lengte leiding applicatie afhankelijk)

Meetgas / condensaat uitgang

De linkerwand van de MIAK is voorzien van 6x1mm tube aansluiting (PVDF-koppeling) voor
het afvoeren van het aangezogen rookgas.
De rechterwand is voorzien van een identieke aansluiting voor het afvoeren van het condensaat.
(Het medium uit deze uitgangen is giftig & corrosief (afhankelijk van de meetgas specificaties) en dient
verantwoord te worden afgevoerd)

Signalen
Meetwaarde uitgangen

Analoog 4 – 20mA actief, max. belasting 500Ω

Status uitgangen

4 x relais uitgangen, max. belasting: 48Vdc 30Vac / 0,5A

Afhankelijk van type analyser en geïnstalleerde meetcomponenten

Multi Instruments Analyse Kast
Voldoet aan NEN-EN 14181, de
Europese kwaliteitsnorm voor het
analyseren van emissies. Optioneel
ook leverbaar met geautomatiseerde
QAL3* optie.

De basis MIAK voorziet in: Hoofd Alarm, Voor Alarm, Meten (onderhoud, kalibratie).

Utiliteiten / omgevingscondities
Voedingspanning

1 x 230V L/N/PE (-10..+15%) 50…60Hz max. 2000VA OF
3 x 230/400V L1/L2/L3/N/PE (-10..+15%) 50…60Hz max. 2000VA

Incl. verwarmde monstername sonde & 10m leiding.
Tot 25m verwarmde leiding is mogelijk met 1 x 230V, voor leidingen >25m adviseren wij 3 x 230/400V.
Voor verwarmde leidingen wordt gerekend met 100VA/m

Instrumentenlucht

Voor basis MIAK niet noodzakelijk.

Bescherming

IP54, opstelling in Niet Gevaarlijk Gebied conform Atex 137 (Non hazardous area)

Omgevingstemperatuur

Kast: +5… +35°C / Sonde: -20…+60°C

Relatieve vochtigheid

Max. 80% (niet condenserend) over het gehele temperatuurbereik

Kleur

RAL7035

Afmetingen

2165x606x606mm (HxBxD)

Gewicht

(monstername sonde en leiding kunnen buiten worden opgesteld)

De basic MIAK heeft aansluitingen / doorvoeren en een ventilatie opening in de zijwanden. Hiervoor
dient minimaal te worden gerekend met ± 300mm vrije ruimte . Optioneel is het mogelijk om de aansluitingen / doorvoeren in bijv. het dak of sokkel te realiseren.

Kast: 200 kg / sonde: < 9 kg / leiding 10m: ± 25 kg
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Multi Instruments Analyse Kast

DOORDACHT EXTRACTIEVE ANALYSE

NEN-EN 15267

Bent u op zoek naar een perfecte technische
oplossing voor uw analyse vraagstuk?
Zoekt u daarnaast naar de economisch beste oplossing?
Multi Instruments Analytical levert deze oplossing met MIAK.
Een universele analysekast opgebouwd uit hoogwaardige
materialen.
Geschikt voor het toepassen van diverse merken analysers.

De NEN-EN 15267 dient als basis voor de certiﬁcering van
een modern CEMS.
Het deﬁnieert de rol van de individuele partijen (fabrikanten,
test-instituten, autoriteiten, de exploitanten).
Bijvoorbeeld, precies gedeﬁnieerde eisen op de kwaliteitsborging van de analyser. MIAK voldoet volledig aan de eisen
zoals deze zijn opgenomen in de NEN-EN 15267.

MODULAIR CONCEPT

TOEPASSINGSGEBIEDEN CONFORM
NEN-EN 14181 EN NEN-EN 15267
Het innovatieve MIAK systeem is gebaseerd op het concept
van een modulair analyse systeem.
Het voldoet aan de nieuwe Europese richtlijn voor emissiemonitoring, NEN-EN 15267. Deze richtlijn beschrijft onder
andere, de eisen aan het complete meetsysteem (AMS) met
inbegrip van bemonstering en verwerking.

Voorbeeld ﬂowschema van MIAK.

BELANGRIJKE KENMERKEN:
•
•
•
•

Gebruik van beproefde standaard onderdelen.
Eenvoudig uit te breiden. Ook op locatie!
Hoge kwaliteit gaskoeler.
Inclusief condensaatpomp, ﬁlter, condensaatbewaking,
gasafvoer, monsternamepomp en elektronische ﬂowmeter.
• Lage onderhoudskosten.

Het basis MIAK systeem bestaat uit beproefde standaard
modules en kan worden uitgebreid met extra componenten
die geoptimaliseerd zijn voor de applicatie.
Hierdoor is de kwaliteit van het MIAK systeem gegarandeerd.
Onderstaand een greep uit de vele mogelijkheden:
• Tot 3 analysers met maximaal 12 componenten.
• Hoge kwaliteit gaskoeler.
• Verwarmde monster gasleiding.
• Grote keuze uit bemonsteringssondes.
• Intelligent besturingssysteem voor verwarmingscircuits.
• Intelligente klimaatregeling.
• Handbediende kalibratiegas toevoer.
• Hoge kwaliteit NOx-omzetter toepasbaar.
• Status uitlezing via display analyser (afhankelijk van het type
analyser).
• Duidelijke bedieningsvoorschriften conform CE.

