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Člen

ODORIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
OSGC-PD1

Odorizační zařízení společnosti GASCCONTROL typu OSGC-PD1 zajišťuje 

přesné a spolehlivé dávkování odorantu do zemního plynu a bioplynu.

TECHNICKÝ POPIS

Jedná se o jednoduchý, avšak velice efektivní a hospodárný systém dávkování provozní kapaliny

pomocí dávkovače, který není ovládaný elektricky, ale tlakem vzduchu. Díky tomuto systému pak

může odorizační stanice dávkovat do výstupu až 400 bar, při vstupním ovládacím tlaku max. 6 bar.

Srdcem odorizační stanice je pneumatický dávkovač, který má obrovský rozsah dávkování, a to

1-800 mg na jeden zdvih dávkovače.

Komponenty jsou řízeny pomocí elektroniky UMARS-MINI umístěné přímo na montážním panelu.

Ovládání tlaku vzduchu pro dávkování je prováděno pomocí el. magnetického ventilu, který je

umístěn na ovládacím panelu a napojen na řídící jednotku UMARS-MINI. Jednotka přijímá signál

o skutečném průtoku plynu z přepočítávače a na základě této informace provede dávku provozní

kapaliny.

TECHNICKÉ PARAMETRY STANICE

Napětí 230 V s tolerancí 10 %, 50/60 Hz

Jmenovitý proud 10 A

Krytí IP 65

Prohlášení o shodě výrobce 01/2018

Komunikace RS232-RS485 rychlost 9600,19200,38400,57600Bd -Ethernet

Provedení elektroniky Ex II 3(2)G Ex nA nC (ib Gb) IIB T4 Gc

Maximální pracovní tlak stanice nástřik až do 400 bar

Provozní teplota -30°C až +60° C

Provozní kapalina odoranty - THT / TBM a jiné

Hmotnost stanice (s 220l zásobníkem) 220 kg bez provozní kapaliny

Rozměry panelu (š×v×hl) v mm 800 × 1500 × 1100

Řídící elektronika 
umístění v ZÓNÉ 2

-ilustrační foto-

TECHNICKÉ PARAMETRY DÁVKOVAČE

Ovládací tlak (bar) 2,6 – 6,9

Materiál dávkovače nerez 316 SS, VITON, TFE

Teplotní rozsah -34° C až +82° C

ATEX EMU 12 ATEX 0783

Nastavení zdvihu Manuální

Medium THT/TBM/Spotleak1007/spotleak1420 a jiné

Maximální tlak - nástřik do 400 bar

Označení výrobku II2G Ex h IIC T5Gb X-SIRA 16XT068

Připojení DN6, DN8 LET-LOCK

El. magnetický řídící 
ventil dávkovače
-ilustrační foto-

Instalovaná odorizační stanice 
OSGC PD1 

-ilustrační foto-

Pneumatický dávkovač
-ilustrační foto-


