
AquaDOS to kompletna jednostka sterująca  
i dozująca zaprojektowana do kontrolowania 
czterech głównych problemów związanych  
z chłodzeniem wodnym: korozji, kamienia,  
osadu śluzowatego i zanieczyszczeń mikrobio-
logicznych.

Automatyczna stacja dozująca AquaDOS

Inspired by Water Technologies

Cechy:

1. Automatyczne dozowanie inhibitora kamienia  
i korozji

2. Automatyczne uruchamianie programu biobójczego

3. Automatyczna kontrola współczynnika parowania 
w oparciu o przewodność wody w układzie

4. Kontrola szybkości korozji

Regulacja dozowania inhibitora  
kamienia i korozji

Inhibitor jest dozowany automatycznie, proporc-
jonalnie do sygnału z wodomierza. W tym celu na  
linii uzupełniania wody zainstalowano wodomierz 
impulsowy przesyłający impulsy co każde 10 lub 
100 litrów wody. Istnieje możliwość dozowania przy 
użyciu wodomierza ultradźwiękowego generującego 
sygnał prądowy 0/4-20 mA. Po otrzymaniu impulsu 
dokładnie określona ilość środka trafia do linii za 
pomocą pompy dozującej.

Automatyczne uruchamianie  
programu biobójczego
Kontroler może sterować maksymalnie dziesięcioma 
pompami dozującymi o wydajności 1-1000 l/h. 
Biocydy są wprowadzane automatycznie zgodnie 
z zegarem miesięcznym wbudowanym w program 
kontrolera, ich dozowanie może być wbudowane  
w cykl roboczy lub licznik tygodniowy.
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Automatyczna kontrola  
współczynnika parowania

W celu zapewnienia prawidłowych warunków 
eksploatacji wież chłodniczych bardzo ważna jest 
kontrola współczynnika parowania. Stacja AquaDOS 
wyposażona jest w kontroler przewodności, elektrodę 
z funkcją pomiaru przewodności i kompensacji 
temperatury oraz sterowany elektrycznie zawór 
motylkowy lub zawór elektromagnetyczny 
do sterowania odsalaniem. W przypadku gdy 
przewodność wody przekracza określoną wartość 
graniczną zawór zostaje otwarty a woda spuszczona. 
Zawór zostanie zamknięty,  w momencie gdy jej 

poziom spadnie poniżej określonej w kontrolerze 
wartości granicznej.

Kontrola szybkości korozji

Technika pomiaru ubytków w masie jest najbardziej 
uznaną techniką monitorowania korozji. Polega ona 
na wystawieniu próbki materiału na oddziaływanie 
środowiska procesowego przez określony czas, 
po którym następuje analiza stanu próbki.  
Podstawowym badaniem próbki materiału jest 
określenie utraty jej masy przez czas narażenia na 
oddziaływanie środowiska korozyjnego. Parametr 
ten nazywany jest szybkością korozji.
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