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Opis systemu 
 
Dla ekonomicznej pracy każdej instalacji 
najwyższym priorytetem jest ograniczenie 
strat pary. Stąd bardzo ważnym problemem 
jest wykrycie odwadniaczy, pracujących ze 
stratami pary. Strat ciepła, powstałych  
z powodu wypływu z kondensatem żywej 
pary, można uniknąć przez systematyczną 
kontrolę odwadniaczy. 
 
Za pomocą przyrządu kontrolnego VKP 30 
można sprawdzić i ocenić straty pary 
wszystkich rodzajów produkowanych 
odwadniaczy. 
Wyniki kontroli odwadniaczy zebrane  
w rejestratorze danych przyrządu VKPN, 
mogą być gromadzone, wykorzystywane  
i zarządzane w komputerze PC. 
 
System sprawdzania, rejestracji  
i wykorzystywania przyrządu kontrolnego 
odwadniaczy składa się z rejestratora 
danych VKPN 30, sondy VKPS 30  
i oprogramowania dla zarządzania danymi w 
komputerze PC. 
 
 Uniwersalny, możliwy do zastosowania 

dla odwadniaczy wszystkich typów 
 Automatyczna ocena odwadniacza 
 Bardzo prosta i łatwa obsługa 

rejestratora danych za pomocą  
7 klawiszy klawiatury laminowanej 

  Do kontroli nie jest konieczna 
specjalna wiedza 

 Wskazania mierzonej wartości (poziom 
ciśnienia akustycznego) w postaci 
krzywej 

 Straty pary są natychmiast wyświetlane 
 Bezpośrednie wykorzystanie mierzonej 

wielkości przez rejestrator danych 
 Odtwarzalny zapis mierzonej wielkości 
 Wymiana danych z komputerem PC 

przez kliknięcie myszą 
 Automatyczna ocena kontrolnych 

zleceń 
 Wydruk uszkodzonych odwadniaczy 

przez kliknięcie myszą 
 Przyjazne dla obsługującego 

oprogramowanie 
 Pomiary kontrolne dla sprawdzenia 

dowolnego odwadniacza, bez 
wcześniejszego wprowadzenia go do 
komputera PC, z automatyczną oceną. 

Zasada działania 
 
System kontrolny przejmuje i ocenia drgania 
ultradźwiękowe na powierzchni zewnętrznej 
pracujących odwadniaczy, jakie powstają, 
gdy przez nie odbywa się przepływ. 
Powyższe drgania ultradźwiękowe 
przenoszone zostają przez docisk sondy 
VKPS 30 do charakterystycznego miejsca 
na powierzchni korpusu odwadniacza 
określonego dla każdego typu na 
wierzchołek czujnika, przetwarzane  
w sondzie w impulsy elektryczne  
i zamienione w sygnały cyfrowe, 
doprowadzane kablem do rejestratora 
danych VKPN 30. 
 
 

 
 
Ocena przejętych drgań ultradźwiękowych 
następuje przez rejestrator danych wg 
wcześniej zadanych, zależnych od typu 
działania odwadniacza i określonych 
doświadczalnie wartości granicznych. 
 
Dla następujących rodzajów działania 
odwadniacza zostały określone wartości 
graniczne ultradźwięków systemu 
kontrolnego 
 termiczny bimetaliczny  
 termiczny mieszkowy 
 z pływakiem kulowym 
 z pływakiem dzwonowym 
 termodynamiczny. 

Na wyświetlaczu rejestratora danych, 
otrzymane sygnały w czasie trwania kontroli 
przedstawione są w postaci krzywej (grafik). 
Wszystkie zdjęte krzywe oraz przynależne 
wyniki kontroli w końcu mogą zostać przez 
system umieszczone w pamięci  
i wydrukowane. 
 
Zakres dostawy 
 
Rejestrator danych VKPN 30      1 szt. 
Sonda  VKPS 30            1 szt. 
Torba dla VKPN 30          1 szt. 
Torba dla VKPS 30           1 szt. 
Bateria bezpiecznikowa 
 (zainstalowana w VKPN)          1 szt. 
Akumulatory (zainstalowane w rejestratorze 
danych VKPN 30) 4  szt. 
Przystawka VKPA 30 (łącznie  
z urządzeniem do ładowania i kablem 
podłączającym do rejestratora danych) 

        1 szt. 
Zasilacz sieciowy          1 szt. 
Szeregowy kabel łączący (dla połączenia 
przystawki z komputerem PC)                                            
1 szt. 
Przystawka do kabla szeregowego 
 kabla            1 szt. 
Walizka serwisowa                    1 szt. 
Oprogramowanie VKP 30  
na CD.-ROM           1 szt. 
Instrukcja obsługi           1 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Walizka serwisowa TRAPtest VKP 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyrząd pomiarowy VKP 30 
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Dane techniczne 
 
Wymagania systemu 
Windows 95, Windows 98, Windows NT, 
nośnik CD.-ROM, 80 MB wolnej pamięci 
Czas trwania kontroli 
20 sekund 
Rejestrator danych VKPN 30 
Korpus z tworzywa sztucznego  
z wyświetlaczem i laminowaną klawiaturą z 7 
klawiszami. 
Przystawka z akumulatorem na dolnej 
stronie przyrządu. Dwa podłączenia wtykowe 
na przedniej stronie (dla podłączenia z 
sondą VKPS 30  
i przystawką VKPA 30) 
Stopień ochrony IP 65. 
Maksymalna dopuszczalna temperatura 
zastosowania: 700C 
Minimalna dopuszczalna temperatura 
zastosowania: 00C 
Pojemność pamięci wystarczająca dla około 
450 odwadniaczy 
Zasilenie w energię 
Zasilanie w energię odbywa się za pomocą 4 
jednego rodzaju akumulatorów NiMH 
Mignon, rozmiar AA, 1,2 V, 1400 mAh  lub za 
pomocą dostarczonego zasilacza 
sieciowego. 
Można stosować tylko akumulatory NiMH, 
1,2 V, zdolne do ładowania, o pojemności 
minimum 1100 mAh, nie wolno stosować 
żadnych baterii!  
Odbiornik wielkości mierzonej VKPS 30 
Zasilanie prądem odbiornika wielkości 
mierzonej odbywa się z akumulatora pamięci 
danych 
Przystawka VKPA 30 
Za pomocą przystawki następuje połączenie 
z komputerem PC i przy podłączonym 
zasilaczu sieciowym, ładowanie akumulatora 
zainstalowanego w pamięci danych VKPN 
30. 
Zasilacza sieciowy 
230V / 50 Hz (inne na żądanie) 
Napięcie wyjściowe 12V. 
Ciężar 
Walizka z zawartością około 6 kg. 
Wymiary 
Walizka          540/360/140 mm 
Torba          140/100/250 mm 
Sonda VKPS 30:      225/140/30 mm 
    (szerokość / wysokość / głębokość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostawa wg naszych Ogólnych 
Warunków Dostawy 
 
 
Zastrzega się prawo do wprowadzania 
zmian konstrukcji i danych technicznych. 
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Sonda VKPS30 
 

 
Zarządzanie danymi w komputerze PC 

 
Przenoszenie danych do rejestratora danych 
 

 
Kontrola odwadniacza 

 
Przenoszenie wyników kontroli do komputera 
PC. 

 
 

Podłączenie 
odbiornika wartości 
mierzonej VKPS 30 

Podłączenie kabla 
łączącego komputer PC 
(poprze przystawkę 
VKPA 30)

Podłączenie do zasilacza 
sieciowego 

Przystawka 
VKPA 30 

Podłączenie kabla łączącego 
do komputera PC 

Kabel łączący do 
pamięci danych 
VKPN 30 
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