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אנליטיקה חכמה

הקטנת עלויות אחזקה  

Slide 1

עופר בן אפרים
2014מצגות אנליטיקה 
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Memosensהשימוש בטכנולוגיית 

....קיצור תהליכי הכיול ורמת אמינות גבוהה יותר, לצורך ייעול העבודה
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המגרעות של אלקטרודות אנלוגיות

אורך חיים קצר

לחות ואווירה קורוזיבית, מגעי מתכת מושפעים מתנאי סביבה.

קריאת לא אמינות

מושפעות מסביבה אלקטרומגנטית.

התוצאה הנמדדת תלויה באיכות הכבל ואו הפלאג.

עלויות יחסית גבוהות

  הצורך בכבל הארכה בעל אופיין מיוחד מייקר את הכבל ומגביל את מרחק ההתקנה

.בין האלקטרודה לכבל

מצריך חיבור מבוסס מגעי זהב.

עלות כיול ובדיקה גבוהים יחסית

הכיול חייב להתבצע בשטח.

סכנה לרמת כיול נמוכה.
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Memosensהעקרון של ה 

יתרונות

.אחוז כתוצאה ממבנה אטום של ראש האלקטרודה40הארכת אורך החיים בעד •

אורך מאחר והמידע זורם כאות  כבל ללא מגבלת ניתן לעבוד עם , הורדת עלויות•

.דיגיטאלי

העברת אות דיגיטאלי

סליל השראה  בשני צידי הפלאג

"חכם"נועל 

ראש האלקטרודה אטום
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סנסור דיגיטאלי אל מול סנסור אנאלוגי–מבנה סכמתי 

Memosens digital sensor:

Cable 

coupling

CableSensor with plug-in head Input transmitter
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converter

Memory chip

 No physical electrical transfer; digital signals unaffected 

by interfaces.

Sensor                                      Plug Input transmitterCable 

coupling

Analog sensor:

Cable
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 Analog signals affected by interfaces; unreliability       

of readings.
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Memosensשיטת הכיול המיוחדת בטכנולוגיית 

 (במקום שהמשדר יזכור) הסנסור זוכר את נתוני הכיול

.אין צורך יותר בכיול שטח1.

.כיול במעבדה מאפשר איכות כיול טובה יותר2.

יתרונות

.אין צורך בהכשרת צוות כיול מיוחד•

.אחוז בעלויות הכיול50חסכון של עד •

רכיב זכרון
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PHסנסור למדידת 

Classification:

INTERNAL
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אלקטרודה חכמה כוללת זכרון כיול ושמירת ערכים.

 המדידהמנגנון בשיטת גשר כפול המונע זיהום אלקטרודה.

דיאפרגמת טפלון בעלת שטח גדול במיוחד.

 חיבור לתהליך "¾.

 תחום עבודה רחבPH0 - .בר20עד , צלסיוסמעלות 135, 14

האלקטרודה כוללת רגש טמפרטורה אינטגראלי.
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Classification:

INTERNAL
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סנסור למדידת מוליכות

Oscillator

(Sender)

Primary

coil

Receiver

Secondary

coil

Induced

current flow

סנסור השראתי  ,

 מיליסימנס2000מיקרוסימנס עד 2יכולת מדידה רחבה החל מ.

 סנסור במבנהPEEKדוחה ציפוי.

כולל רגש טמפרטורה אינטגראלי  .
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מדידת חמצן מומס מבוסס סנסור אמפרומטרי

סנסור מבוסס אלקטרודה אמפרומטרית.

 0תחום מדידה – 100 mg/l.

 10עמידות לחץ עד Bar.

 מעלות צלסיוס50עמידות טמפרטורה עד.

Oxymax COS 51D
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Oxymax COS 61D

.מבוסס אפקט פלורסנטיאופטיסנסור •

– 0תחום מדידה • 20 mg/l.

.Bar 10עמידות לחץ עד •

.מעלות צלסיוס55עמידות טמפרטורה עד •

.קיזוז טמפרטורה רציף•

.זמן תגובה מהיר, אין פולריזציה•

.עובד בכל משטר עבודה גם ללא זרימה•

מדידת חמצן מומס בעזרת סנסור אופטי

Slide 10

Emily Serrano



06/21/2012

סנסור למדידת עכירות

או /מדידת עכירות וTSS.

מדידה בשיטת היזון חוזר.

 9,999תחום מדידה עכירות רחב עדNTU.

 תחום מדידתTSS 300רחב עד gr/l.

נוח להפעלה, קל לשימוש.

מנגנון שטיפה באוויר.

Classification:

INTERNAL
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מדידת עומס אורגני

.ננו מטר254סנסור אופטי מבוסס מדידה בתחום של 

מומלץ למדידת מגמות

 פתרון אטרקטיבי למדידותTOC וCOD
.מדידה אופטית ללא תוספים או ראגנטים

-> TOCeq: 0.06 – 410 mg/l

-> CODeq: 0.15 – 1’000 mg/l

התקנה פשוטה הפעלה מהירה
.הסנסור מגיע מכוייל

 0.5%ויציבות של עד 2%רמת דיוק גבוה במיוחד כ
.ערכי הדיוק והיציבות מופיעים בקטלוג היצרן

.ערכים קרובים לנתוני המעבדה
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גמישות

מיועד למגוון היישומים בתחום המים והשפכים.

ש"למדידת ניטראט בכניסה וביציאת המט.

 מיליגרם לליטר50מגוון רחב של מרווחי מדידה המאפשר מדידה עד.

.הפעלה מהירה

פשוט , מכוייל במפעלPlug & Play.

מינימום תחזוקה

תיקון השפעת עכירות איננו נדרש.

דורש בדיקת כיול פעם בחצי שנה, יציבות לאורך זמן.

תהליך כיול פשוט ומהיר.

סנסור למדידת כמות ניטראט במים או שפכים

Viomax CAS51D
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כלוריד, פוטסיום, אמוניום, סנסור יון סלקטיבי למדידת ניטראט

סנסור מבוסס טכנולוגיית יון סלקטיבית הכולל מדידת אמוניום

.וטמפרטורהPHכלוריד ופוטסיום והמקזז השפעת , ניטראט

יתרונות

ש"מבטיח חסכון אנרגטי במט

עלויות אחזקה נמוכות
.ראש אלקטרוני אחד המאפשר מגוון מדידות 

.מנגנון שטיפה אוטומטי אינטגראלי

:מומלץ ביותר

ש כחלק "מיועד בעיקר כחלק ממערך הבקרה של מט

.דינטריפיקציה/ממערך הניטרפיקציה
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מדידת עובי בוצה

CUS71D standard

CUS71D standard with wiper

יתרונות

מבנה מכאני קשיח.

התקנה נוחה.

עלויות אחזקה נמוכות.

מדידה אולטרסונית בתוך הנוזל הכוללת מנגנון ניקוי עצמי למניעת ציפוי  

.הסנסור

:מומלץ בעיקר ל

ש"כל נקודות המדידה של מדידת עובי בוצה במט.

מסמיכים בתעשיות השונות.
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Memosensהמבנה המודולארי של משדר 

Utilities:

2x pH or

Conductivity + 

dissolved oxygen

Aeration in wastewater:

Dissolved oxygen

+ nitrate + turbidity + pH

Aeration in wastewater: 

8 dissolved oxygen 

עד זוג

4עד 

מספר הסנסורים

8עד 

Liquiline CM442

Liquiline CM444

Liquiline CM448

מורכבות ומחיר

Analytics in W&WW
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תוספות אפשריות

 כניסות8אפשרות הרחבה עד.

 יציאות  8אפשרות הרחבה עד

.אנלוגיות

 ממסרים8אפשרות הרחבה עד.

תקשורת

Profibus DP, Modbus

FF, WLAN, Ethernet, 

GSM/GPRS+

Memosensהמשדר התומך בטכנולוגיית 

נתונים בסיסים

מבנה בסיסי הכולל שתי כניסות.

תצוגה מוארת.

 כרטיס זכרוןSD card.

HMIנח לעבודה.

ממסר יציאה.

 4שתי יציאות אנאלוגיות – 20 ma  +

HART.

FM/CSA Class 1, Div.2
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Memosensדוגמים מבוססי טכנולוגיית 

pH Conductivity Turbidity, nitrate, 

SAC, ISE

Oxygen, 

chlorine

סנסורים למדידת איכות הדגימה+ שילוב של דוגם 

Stationary CSF48 Portable CSP44
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CM14 – Small, low-priced transmitter for skid builders

• 4-wire, 1 channel with 2 analog outputs and 2 relays

• 48 x 96 mm panel-mounted housing

• For pH/ORP (glass), conductivity and dissolved oxygen Memosens

sensors:

CPS11D,71D,91D

CPS12D,72D,92D 

CPF81D/82D

CLS15D

CLS16D

CLS21D 

COS51D

COS22D

CLS50D

Analytics in W&WW

NEW!
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המערך המלא

סנסורים בהספקים גבוהים

•Nitrate, SAC

.עכירות•

.חמצן אופטי•

•ISE

.מוליכות אינדוקטיבית•

סנסורים בהספקים נמוכים

•pH

•Redox

מוליכות•

חמצן מומס אמפרומטרי•

.כלור חופשי וכללי•

תוכנת מערך 

כיולים
כלים לבדיקה וכיול

Analytics in W&WW
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ש"בקרת מערך מפוחים במט

NEW!
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WWTP Lorch, Germany

• Treats waste water of about 11’000 inhabitants

• Previous aeration control: Time based

• Daily influent  ~ 40 l/sec => 3456 l/day

The plant contains

Primary clarifier

De-nitrification tank

Intermittent nitrification tank

Secondary clarifier

• Aerator hardware

4 Compressors (3 in use)

19,5kW eachSlide 22
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Analytics in W&WW

Aeration Controller Time-based Liquicontrol Savings

Aeration time of one period 
(average)

Ø 1h 18min 54sec Ø 0h 38min 45sec

Aeration times 10 16

Aeration time per day 13.09 h 10.25 h ∆ 2.84 h

€/kWh €0.11 €0.11

Power per compressor 19.5 kW 19.5 kW

Energy consumption

per day (1 compressor)
255.26 kWh 199.88 kWh ∆ 55.38 kWh

Energy costs 

per day (1 compressor)
€28.08 €21.99 ∆ €6.09

Energy costs 

per year (1 compressor)
€10’249.20 €8’025.18 ∆ €2’224.02 

Cost savings potential (1 compressor): 21.7 % 

Energy savings in WWTP Lorch, Germany
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תודה על ההקשבה
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