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Sammanfattning 

Domsjö är ett bioraffinaderi som av förnybar råvara från skogen tillverkar produkter och energi. 

Förutom specialcellulosa tillverkas lignin och bioetanol. Deras unika process ger dem även möjlighet 

att producera allt fler kompletterande produkter såsom kolsyra, energi, biogas mm. 

Företagets tillverkning sker i Domsjö, som ligger strax utanför Örnsköldsvik. Där arbetar cirka 400 

anställda. Produkterna avsätts huvudsakligen utanför Sverige. De största marknaderna finns i Asien, 

främst Kina.  

För att producera energi och återvinna kemikalier på ett massabruk förbränns svartlut i en 

sodapanna. Vid förbränningen bildas en stor mängd partiklar och stoft. Stoft, eller luftburna 

partiklar, är små partiklar som kan hålla sig svävande fritt i luften och spridas långa sträckor. Idag 

gör man mätningar fyra gånger per år av stoft, men dessa miljökrav är något som man förmodligen 

kommer att skärpa till i framtiden och man vill undersöka om möjligheten finns till att börja med 

kontinuerliga mätningar av stoft. 

Syftet med detta arbete var att undersöka möjligheterna till att börja med kontinuerliga 

stoftmätningar på sodapannorna, inköpspris, installationskostnader, underhållskostnader samt att 

hitta möjliga leverantörer. 
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Abstract 

Domsjö is a biorefinery as a renewable raw material from the forest manufactures products and 

energy. Apart from special cellulose, they produce lignin and bioethanol. Their unique process gives 

them the option to produce more and more complementary products such as carbon dioxide, 

energy, biogas, etc. 

The company's production takes place in Domsjö, located just outside Örnsköldsvik. It works about 

400 employees in Domsjö factory. Products are sold mainly outside Sweden. The largest markets 

are in Asia and mainly China. 

To produce energy and recovering chemicals in a pulp mill, black liquor burned in a recovery boiler. 

During the combustion, a large amount of particles and dust will be formed. Dust or airborne 

particles are small particles that can remain suspended in mid-air and spread long distances. Today 

they measuring the dust four times per year but these environmental standards are something that 

probably will intensify in the future and they want to investigate whether there is a possibility to 

start with continuous measurement of dust. 

The aim of this work was to investigate the possibilities to begin with continuous dust 

measurements on recovery boilers, the purchase price, installation costs, maintenance costs, and to 

find potential suppliers. 
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Förord 

Detta arbete har genomförts i den sista delen av processoperatörsutbildningen, Umeå Universitet. 

Kursen är på 7,5 hp och heter examensarbete på processoperatörer. 

Under arbetets gång är det många personer som har kommit med olika infallsvinklar och idéer och 

på så sätt hjälpt mig att kunna slutföra detta examensarbete. Till att börja med skulle jag vilja tacka 

min handledare på Domsjö fabriker Mathias Dahlbäck som trots hektiskt schema med en planerad 

stoppvecka på ingång hjälpt mig då jag behövt det. Tack även till min handledare på Umeå 

universitet, Markus Broström. Sedan ett stort tack till alla operatörer i pannhuset som gått mig väl 

tillmötes och viljan att lära mig då jag undrat över något. Tack även till Krister Lundgren, 

produktions tekniker som hjälpt till då jag undrat över något. Slutligen vill jag bara tacka för 

förtroendet av Domsjö fabriker att jag fått genomföra detta projekt/examensarbete, det har varit 

ett nöje och utvecklat mig som person väldigt mycket! 

 

Örnsköldsvik, 2015-06-03 

 

Petter Sundwall 
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Diverse förkortningar: 

Förkortning   Benämning    

   

HCl   Saltsyra    

NH3   Ammoniak 

CO   Kolmonxid 

CO2   Koldioxid 

NO   Kväveoxid 

NO2   Kvävedioxid 

N2O   Dikväveoxid (Lustgas) 

SO2   Svaveldioxid 

Hg   Kvicksilver 

O2   Syrgas 

H2O   Vatten 

μm   Mikrometer 

PM   Particulate Matter 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att producera energi och återvinna kemikalier på ett massabruk förbränns svartlut i en 

sodapanna. Vid förbränningen bildas en stor mängd partiklar och stoft. Stoft, eller luftburna 

partiklar, är små partiklar som kan hålla sig svävande fritt i luften och spridas långa sträckor. Idag 

gör man mätningar fyra gånger per år av stoft, men dessa miljökrav är något som man förmodligen 

kommer att skärpa till i framtiden och man vill undersöka om möjligheten finns till att börja med 

kontinuerliga mätningar av stoft. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att: 

 Utreda om det går att mäta stoft kontinuerligt på sodapannorna? 

 Identifiera mätmetoder som finns på marknaden? 

 Bedöma hur pålitliga dessa metoder är? 

 Lista vilka leverantörer som finns? 

 Analysera kostnader för analysatorerna?  
 
Det övergripande målet är att med utredningen skapa ett beslutsunderlag för framtida 
investeringar. 
 

1.3 Metod 

Detta examensarbete började med att följa med operatörerna de första två veckorna i pannhuset 

för att lära sig olika rutiner, arbetsuppgifter samt att försöka lära sig de viktiga processerna som har 

anknytning till framförallt sodapannorna. 

Den andra delen av examensarbetet var att ta reda på om man skulle kunna införa att göra 

kontinuerliga stoftmätningar på sodapannorna samt inköpspris, installationskostnad, leverantörer 

och underhåll m.m. För att kunna utföra de olika stegen så har prioritering varit att söka 

information i från litteraturer, artiklar och de olika leverantörernas hemsidor. Sedan har olika 

intervjuer gjorts med bl.a. Automationare på Domsjö fabriker. 

För att ta reda på inköpspris och installation av stoftmätare så har jag skickat ut och begärt offertrar 

från olika leverantörer, sedan har informationen sammanställts i en tabell för att göra det tydligt 

och lättöverskådligt. Denna tabell presenteras i resultatdelen, sida 13. 
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2 Företagsbeskrivning 

 

2.1 Aditya Birla Group 

Aditya Birla Domsjö fabriker ingår i koncern Aditya Birla group. Koncernen omsätter ca 40 miljarder 

dollar per år. Aditya Birla group är verksamma i 36 länder bl.a. i Kanada, Kina, Tyskland och Sverige. 

Bolaget har cirka 120.000 anställda personer runt om i världen med 42 olika nationaliteter. 

Produkter som Aditya Birla group framställer är bl.a. akrylfibrer, isolatorer och cement [1]. 

2.2 Aditya Birla Domsjö fabriker 

Domsjö är ett bioraffinaderi som av förnybar råvara från skogen tillverkar produkter och energi. 

Förutom specialcellulosa tillverkas lignin och bioetanol. Deras unika process ger dem även möjlighet 

att producera allt fler kompletterande produkter såsom kolsyra, energi, biogas mm. Den bioenergi 

som processen genererar används internt och gör Domsjö näst intill oberoende av fossila 

energislag. Råvaran utgörs huvudsakligen av gran och tall [1].  

 

Företagets tillverkning sker i Domsjö, som ligger strax utanför Örnsköldsvik. Där arbetar cirka 400 

anställda. Produkterna avsätts huvudsakligen utanför Sverige. De största marknaderna finns i Asien, 

främst Kina. 

 

Huvudkontoret ligger i Domsjö och omsättningen uppgår till drygt 1,9 miljarder kronor [1].  

2.3 Produkter 

Specialcellulosa:  • Viskos till tyg och hygienprodukter 

• Tabletter för läkemedel 

• Förtjockningsmedel 

 

Lignin:   • Tillsatsmedel i betong 

   • Bindemedel i foderindustri 

 

Bioetanol:   • Spolarvätska 

   • Fordonsbränsle 

   • Tillsatsmedel i färg 
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3 Domsjö processen 

 

 

Figur 1.  Domsjö processen [1]. 

 

I Domsjös process använder de enbart barrvirke. Förbrukningen uppgår till cirka 1,4 miljoner fast 
kubikmeter per år. De använder dels inhemskt virke, dels importerat. Virket fraktas med båt, bil 
eller via järnväg [1]. 

Det barkade virket flisas och matas tillsammans med kokkemikalier in i flera kokare. Barken säljs till 
Övik Energi och eldas i Hörneborgsverket för att producera el, ånga och fjärrvärme [1].  
 
Efter kokningen tvättas cellulosan. Sedan bleks den med väteperoxid i det slutna blekeriet. Den 
blekta cellulosan torkas och levereras i balar. Hela processen från stock till färdig bal tar ca 40 
timmar [1].  
 
Under kokningen löses hemicellulosa och lignin ut. Hemicellulosans jäses och destilleras till 
bioetanol. Ligninet förädlas i kokprocessen som sedan torkas och packas i storsäckar [1].  
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4. Sodapanna 

Sodapannan är en ångpanna som fungerar som en kemisk reaktor. Syftet är att återvinna 
kokkemikalierna genom förbränning av svartlut i pannan samt att producera överhettad ånga till 
turbinerna. Svartluten från indunstningen värms och sprutas in i sodapannans ugn via speciella 
lutsprutor. Lutsprutorna fördelar ut luten jämnt över hela ugnens botten och bildar en bädd. Luten 
torkas till små lutdroppar, sväller och förbränns på vägen ner. För att skapa en god förbränning i 
sodapannan krävs det rätt tillförsel av luft och att den tillsätts i flera nivåer, dessa är: 
 
- Primärluft, Luft som tillsätts längst ner i pannan 
- Sekundärluft, Luft som tillsätts mitt i pannan 
- Tertiärluft, Luft som tillsätts högst upp i pannan 

 
Luften fördelas ut på så sätt att det blir ett luftunderskott i den nedre delen av pannan. 
 
Sodapannan är försedd med ståltuber i ugnens väggar, botten och tak, samt överhettare. 
Till tuberna tillförs matarvatten som kokas av värmen. När förbränningen sker av svartluten 
kommer de organiska kemikalierna att bilda heta rökgaser, medan de oorganiska kemikalierna 
brinner färdigt i ugnens botten och bildar en smälta. Smältan rinner sedan ut genom löprännor från 
pannan och ner i en mixer. I mixern tillsätts vatten som löser upp smältan och detta blir då alltså 
grönlut som går vidare i kretsloppet.  
 
När man förbränner svartlut bildas även rökgaser som stiger uppåt och dessa rökgaser vill man rena 
och ta till vara på kemikalierna som finns. Rökgaserna går först via överhettarna upp till ett elfilter 
vars funktion är att ta bort stoftet som har bildats, efter elfiltret passerar rökgaserna economizern 
där värmeenergi återvinns genom förvärmning av matarvatten. Rökgaserna går sedan vidare och 
ner till en så kallad skrubber vars funktion är att tvätta rökgaserna och återvinna de kemikalier som 
finns. Slutligen går den renade gasen som nu är fri från kemikalier upp genom skorstenen och ut i 
luften. 

Figur 4. Bild som visar sodapanna processen på Domsjö fabriker 
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5. Stoft 

Stoft är små partiklar som kan hålla sig svävande fritt i luften och spridas långa sträckor, stoft i 
sodapannan är antingen medryckt flygaska från utbrinning av sodadropparna eller kondenserad 
ånga av oorganiska komponenter, främst sulfater och klorider av Na och K. Organiskt (oförbrännt) 
material är sällsynt. 

Stoft, framförallt i rökgaserna kan skapa stora driftproblem i form av beläggningsbildning och 

igensättande av pannans heta och värmeöverförande delar.  

Partiklarna har stor påverkan på hälsan och bidrar framförallt till luftvägssjukdomar och hjärt-och 
kärlsjukdomar. Stoft är naturligtvis ingenting som man vill få i sig, men jobbar man inom till 
exempel industrin så går det inte att komma ifrån att det kommer att förekomma. Det finns ett 
flertal faktorer som bidrar till stoftets farlighet, såsom storleken på stoftet, vilken typ av stoft det är 
samt vilka ämnen som följer med i stoftet. [2] 
 
Man brukar dela in partiklarna i olika storlekar, dessa är: 
 
● PM10: Partiklar mindre eller lika med 10 μm. 
● PM2,5: Partiklar mindre eller lika med 2,5 μm. 
● PM1: Partiklar mindre eller lika med 1 μm. 
 
Storheten vid mätningar av partiklar kallas internationellt för PM och anger storleken på partiklarna 
[3]. 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Stoft 
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6. Resultat 

6.1 Mätmetoder 

Optiska mätningar: 

Genomsiktsmätare grundar sig på att en ljusstråle får passera genom gasflödet och 
andelen ljus som kommer fram detekteras och jämförs med utsänt (opåverkat ljus). Sedan jämförs 
det ljus som absorberats (tagits upp). Genom att reflektera ljusstrålen i en spegel kan ljuskälla och 
detektor placeras i samma enhet [4]. 
 

Scatter Light mätningar: 

Ljusspridningsmätare (Scatter light) brukar ibland även benämnas som ströljusmätare eller 
ljusreflektionsmätare. Metoden går ut på att partiklarna reflekterar en del av det ljus som träffar 
dem. Detta reflekterade ljus mäts och jämförs med utsänt ljus. Normalt mäts det reflekterade ljuset 
i en viss vinkel mot det utsända. Mätningen sker där det utsända ljusets synvinkel sammanfaller 
med detektorns. Reflektionen kommer att påverkas inte bara av partikelstorlek och densitet utan 
även av själva ytans reflektionsegenskaper [4]. 
 

 

Dynamiska mätningar: 

Dynamiska mätningar görs ofta vid låga stofthalter. Metoden grundar sig på att smala ljusstrålar 
och strålgång registrerar varje partikel som passerar ljusstrålarna som en slags ”puls”. 
Mätförhållandena utformas så att strålen tidvis inte träffar på någon partikel, det vill säga ingen 
puls erhålls. Detta värde registreras då som ”nolla”, Det vill säga maximalt utsänt ljusflöde. 
Därigenom kan hela tiden mottagen signal jämföras med en internkalibrerad utsänd vilket brukar 
benämnas dynamisk självkalibrerande transmission. Genom att mäta 
antalet pulser (blinkningar) kan i princip antalet partiklar bestämmas. Genom att samtidigt jämföra 
med den skuggning, opacitet som erhålls får man även ett mått på partikelstorleken [4]. 
 

 

 

 

Figur 3. Bild på Scatter light metoden 
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6.2 Leverantörer 

Alnab: 

Alnab är ett handelsföretag som erbjuder tekniska kvalificerade systemlösningar. Företaget 

startades 1975 i Göteborg av Lennart Nilsson. Företaget har vuxit till att bli en av Sveriges mest 

ledande leverantör inom processindustrin [5]. 

Företaget är även certifierat enligt ISO standarderna 9001:2008 samt ISO 14001 [5]. 

Alnab har ett brett och djupt sortiment med ett flertal olika tillverkare inom varje produktgrupp. De 

produkter man företräder idag är olika typer av armanturer, manöverdon, gasanalyser samt 

pannövervakningssytem [5]. 

 

PALGO AB: 

Palgo AB är ett service och försäljningsföretag som specialiserat sig på rökgasanalys, 

analys av omgivningsluft och förbränningsövervakning. Företaget grundades 

1983 och har sitt kontor och serviceverkstad i Arlöv (4 km norr om Malmö). Företaget  

utför serviceuppdrag över hela Sverige. Idag har företaget fem anställda vilket inkluderar 

två erfarna och kunniga serviceingenjörer, såväl som två försäljningsingenjörer och 

administrativ personal. Palgo tar också hjälp av två kunniga konsulter [6]. 

 

Palgo företräder ett flertal marknadsledande företag som tillverkar instrument för 

avancerad analysteknik. Företaget är en av Skandinaviens ledande återförsäljare av analyssystem 

vilka bl.a. mäter HCl, NH3, CO, CO2, NO, NO2, N2O, SO2, Hg, O2, H2O, 

provtagningspumpar, gasdetektorer, stoftmätare och regnmätare. De utför även idriftsättning, 

installation, utbildning och service på all utrustning de säljer. Palgo säljer även reservdelar till alla 

de instrument som de sålt genom åren [6]. 
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SICK: 

Sick är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. Enligt Sick 
har man marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare, smarta helhetslösningar för en 
säker industrimiljö och automatisk identifiering. Inom processautomation erbjuder Sick lösningar 
för miljömätning, analys och processapplikationer [7]. 

Koncernen Sick grundades 1946 i Tyskland av Dr Erwin Sick. Idag har de en global närvaro med nära 
50 dotterbolag, koncernen har för närvarande cirka 6500 anställda världen över [7]. 

I Sverige startade Sick AB sin verksamhet 1993 och företagets huvudkontor ligger i Vårby, 
Stockholm. Regionkontor finns i Västra Frölunda, Göteborg men man har även ett flertal kontor 
runt om i landet [7]. 

  

6.3 Kostnader 
 
I denna del har jag skickat ut och frågat efter offertar/prisbeskrivningar från olika företag angående 
mätutrustning och installation. Uppgifterna har sedan sammanställts i en tabell som visas nedan: 
 
 
 

Stoftmätare Typ Pris mätare Installation/Igångsättning Leverantör Tillverkare 

Durag D-R 320 Scatter 
Light 

136.000:- 8640:- Palgo AB Durag 
group 

PCME QAL 181 Scatter 
Light 

115.000-
125.000:- 

Pris varierar från gång till 
gång 

Alnab PCME 

SB100 Scatter 
Light 

145.000:- Pris varierar från gång till 
gång 

Sick  Sick 

 

Den första stoftmätaren som företaget Palgo rekommenderade var en nyligen framtagen 

stoftmätare som använder sig av scatter light tekniken och var av modellen Durag D-R 320. Själva 

stoftmätaren har ett pris på ungefär 136.000:-, sedan tillkommer själva igångkörningen samt 

utbildning vilket skulle kosta cirka 9000:-. Palgo förutsätter att man gör övrigt installationsarbete 

själv. Lång tid mellan underhållsintervallerna. För mer information se bilaga 1. 

Den andra stoftmätaren rekommenderade Alnab och även denna använder sig av scatter light 

tekniken, modellen heter PCME QAL 181. Prisnivån på denna mätare låg någonstans mellan 

115.000-125.000. PCME QAL 181 är certifierad enligt EN14181 samt EN15267-3. Behöver 

underhållas/inspekteras ungefär var tredje månad.  

Den tredje stoftmätaren rekommenderade Sick och som de övriga två använder sig även denna av 

scatter light som mätningsmetod, modellen heter SB100. Priset för denna mätare var något dyrare 

än de övriga två och ligger på 145.000:-. Igångsättning är någonting Sick gör medans montage av 

produkten görs av Domsjö fabriker. 
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Nedanför följer identifierade några för och nackdelar för de olika modellerna:  

Durag D-R 320 

Fördelar: Litet underhållsbehov, driftsäker, lång livslängd, klarar av att mäta höga och låga 

stofthalter. 

Nackdelar: Ny modell (den första i Sverige kommer att tas i bruk maj 2015!) och dyr i inköp 

PCME QAL 181 

Fördelar: Betydligt billigare och klarar att mäta höga och låga stofthalter 

Nackdelar: Större underhållsbehov än de andra två stoftmätarna (Cirka var tredje månad) och 

klarar inte lika höga temperaturer som föregående. 

SB100 

Fördelar: Klarar mäta låga och höga stofthalter, stabil och driftsäker. 

Nackdelar: Dyrast av stoftmätarna och trycket får inte överstiga 30 mBar i kanalen.  
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7. Diskussion 

Det finns ett antal leverantörer av stoftmätare och utrustning, jag valde ut tre stycken som jag 

ansåg vara lämpliga för detta examensarbete. De tre leverantörer jag valde ut var: Alnab, Palgo 

samt Sick och alla de tre är ledande företag i Sverige inom leverans och installation av stoftmätare. 

Det var även dessa tre företag jag valde att prata med när jag begärde offertrar på stoftmätarna 

och samtliga har varit till stor hjälp då de är väldigt kunniga och kunnat rekommendera vad de tror 

skulle kunna fungera på Domsjö fabrikers sodapannor. Samtidigt ska man inte ta någonting för 

givet, det är många faktorer som spelar in vid val av stoftmätare, men troligtvis skulle dessa 

alternativ vara en bra lösning för Domsjö i framtiden.  

Studiens viktigaste fråga var om det går att genomföra och köra kontinuerliga stoftmätningar på 

sodapannorna. Genom bland annat intervjuer med Torbjörn Thorsell, automationare på Domsjö 

fabriker, kom vi fram till att det med största sannolikhet är ett genomförbart projekt. Sedan har 

även kontakterna med de tre företagen gjort att jag tror på det ännu mer. 

Som jag nämnde ovan är det inte helt lätt att veta om det är genomförbart eller inte och det finns 

olika svårigheter då man mäter stoft kontinuerligt. De olika leverantörerna nämnde några farhågor 

som bl.a. att stoftet kan bli väldigt kladdigt vilket gör det svårt för utrustningen att klara av sin 

uppgift och detta medför att underhållet skulle skjuta i taket vilket i sin tur skulle medföra att det 

inte lönar sig att göra kontinuerliga mätningar. 

Det man kan utläsa i studien är att alla tre leverantörerna har rekommenderat mätare som 

använder sig av scatter light tekniken vilket måste tyda på att denna teknik är den vanligaste och 

lämpligaste vid mätningar av denna typ av stoft. 

Utifrån den information jag skaffat mig under arbetets gång gällande olika leverantörer och 

stoftmätare anser jag att Palgos modell är att föredra. Deras modell är visserligen en ny variant, 

men verkar vara den klart mest driftsäkra och behöver minst underhåll. Det som skulle tala emot 

just denna modell är att den är lite dyrare men det är något som man med all sannolikhet kommer 

att få in med minskade underhållskostnader och en väldigt driftsäker produkt. Sedan verkar 

företaget Palgo väldigt kunniga, intresserade och måna om sina kunder vilket i framtiden skulle 

kunna innebära ett samarbete med Domsjö fabriker. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1.  
   

OFFERT på stoftmätare typ Durag D-R 320   

Vi refererar till Er förfrågan och offererar en stoftmätare typ Durag D-R 320, System typ A, 
med option för System typ C (se bifogad bild sist i offerten. Se också manualen för D-R 
320, som vi gärna skickar till er.).   

   

Stoftmätare typ D - R 320   

[Se bifogat datablad för specifikationer.]   

   

   

   

Pos 1 DURAG D-R 320 för stoftkoncentrationsmätning, bestående av:   

   

  1 st D-R 320 M, Sändar-/mottagarenhet (version välj version ”near” eller ”far”)   

  1 st D-R 320 S, Adapter utan felsäker slutare   

  1 st D-R 320 AF-40, Montagefläns för fläns DN100, PN6. Inkl. bultar och muttrar.    

  1 st Processapertur med särskilld coating. Välj version version ”near” eller ”far”.   

  1 st Parametrisering och inställning på fabrik.   

 1 st D-TB 200, Kopplingsbox, innehållande spänningsförsörjning och spärrluftsfläkt för D-R 
320.   

1 st Spolluftslang i PU, 3m, Tmax=80˚C. Lmax=30m. 250,-/m.   

1 st Kabel för spolluftreglering. 3m. Typ D-TB 200 CBL-U2C-PCG-03-PP4. 1 st Kabel 
mellan D-R 320 och D-TB 200. 3 m.    

  1 st Manual   

   

  Pris totalt för pos 1 SEK 135 900,-   

   

OPTIONER   

   

Pos 
2   

Monteringsfläns med 
svetsrör. Typ D-R 320 E 
DN100-D114-L450-
E.Fläns: DN100-PN6. 
YD=210mm/pc=170mm, 
4xid=18mm, rör 
YD=114mm, längd=450 
mm. Material 1.4571 
(316Ti).    

   

   

Pris förpos2SEK4150,-   

Pos 
3   

Monteringsfläns med 
svetsrör. Typ D-R 320 E 
DN100-D114-L500-
E.Fläns: DN100-PN6. 
YD=210mm/pc=170mm, 
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4xid=18mm, rör 
YD=114mm, längd=500 
mm. Material 1.4571 
(316Ti).    

   

   

Pris förpos3SEK4250,-   

Pos 
4   

Monteringsfläns med 
svetsrör. Typ D-R 320 E 
DN100-D114-L550-
E.Fläns: DN100-PN6. 
YD=210mm/pc=170mm, 
4xid=18mm, rör 
YD=114mm, längd=550 
mm. Material 1.4571 
(316Ti).    

   

   

Pris förpos4SEK4350,-   

Pos 
5   

Monteringsfläns med 
svetsrör. Typ D-R 320 E 
DN100-D114-L600-
E.Fläns: DN100-PN6. 
YD=210mm/pc=170mm, 
4xid=18mm, rör 
YD=114mm, längd=600 
mm. Material 1.4571 
(316Ti).    

   

   

Pris förpos5SEK4450,-   

Pos6   Monteringsfläns för att 
ersätta en D-R 300-40.Typ 
D-R 320 AF DR300-L280-
E.Adapter för D-R 300 
flänsplatta. Fläns: DN100-
PN6. Rör L=280mm. 
Material 1.4571 (316Ti).    

   

   

Pris förpos6SEK6350,-   

Pos7   

   

Kontrollenhet,DuragD-ISC 
100 A-0-0-6.   

   

   

För en analysator (t.ex. D-R 
320). Med en analog utgång 
4-20mA/ 400 Ohm. Tre 
digitala utgångar NC/NO, 
60V-/30V~, 0,5 A. En digital 
ingång för enpot. Fri kontakt. 
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Hus i rostfritt stål AISI 304, 
RAL 5017,hxbxd: 
130x330x220mm. 
Spänningsförsörjning 90-264 
VAC, 200VA, IP65. 
Omgivningstemperatur:-20- 
+50˚C.   

-med 6 M20 
kabelförskruvningar   

-anslutningskabelnmed 17-
pin M23 honkontaktsäljs 
separat   

   

   

Pris förpos7SEK 29200,-   

Pos8   D-ISC 100 Modul för 4 x 
analoga utgångar.4-20 mA 
/500 Ohm.     

   

   

Pris förpos8SEK3620,-   

Pos9   Kabel, 3m, för D-ISC 100. 
Typ D-ISC 100 CBL-U1C-
PCG-03-PP3.    

För anslutning av en D-ISC 
100 till D-R 320. Längder 
upp till12m finns vid 
förfrågan.   

    

Pris förpos9SEK1370,-   

   

   

 

 
 
Tillbehör vid positivt tryck i kanalen:   

   

Pos 10 Snabbavstängning typ D-R 320 S-SSK. Komplett med mekanik för att skydda   

sändaren vid mottryck om spärrluften stoppar. Elektroniken för denna sitter i mäthuvudet 
för D-R 320. Om det finns övertryck i rökgaskanalen, rekommenderar vi denna option. Dels 
skyddar den analysatorn om spolluften försvinner, och dels gör den att det är betydligt 
enklare och säkrare att öppna analysatorn under drift. T.ex. vid 
felavhjälpning, linjäritetskontroll, eller vid service.   

   

Pris för pos 10 SEK 28 500,-   
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Väderskydd   

   

Pos 11 Väderskyddshuv i rostfritt stål för D-R 320 utan snabbavstängning. Monteras på 
flänsen.   

   

Pris för pos 11 SEK 5 500,-   

   

   

Pos 12 Väderskyddshuv i rostfritt stål för D-R 320 med snabbavstängning. Monteras på 
flänsen.   

   

Pris för pos 12 SEK 6 020,-   

   

Mjukvara   

   

Pos 13 Mjukvara typ D-ESI 100 SET.    

PC-program som används för att konfigurera D-R 320. Inklusive USB-kabel.    

 
Pris för pos 13 SEK 6 500,-   

   

 
 
Igångkörning.   

   

Igångkörning av instrumentet, inkl utbildning. Vi beräknar normalt en arbetsdag för detta 
arbete. Fastsvetsning av fläns, ledningsdragning och övrigt installationsarbete förutsätter vi 
utförs av Er. Parallell stoftmätning för kontroll av massinnehåll ingår ej.   

Resor, traktamente och eventuellt tillkommande arbete debiteras på löpande räkning   

   

Pris/dag SEK    8 640,-   

   

 LEVERANSTID: CIRKA 8-9 ARBETSVECKOR EFTER TEKNISKT KLARLAGD 

ORDER LEVERANSVILLKOR: ENLIGT TP1D/130101   

Kontakta oss gärna om Ni har några frågor.    

Vi ser fram mot Er order.   

   

Med vänlig hälsning   

   

PALGO AB   

    

Olof Sten   


