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System sprawdzania, zapisywania i oceny pracy odwadniaczy 
 
 

 

 TRAPtest VKP 40, VKP 40 ex 
  

VKP 40 
VKP 40ex 

Opis systemu 
 
System TRAPtest VKP 40 (VKP 40 ex do 
zastosowania w strefach zagroŜonych wybuchem) 
słuŜy do sprawdzania, zapisywania, oceny pracy 
kaŜdego typu odwadniacza oraz do wykrywania 
strat pary Ŝywej i spiętrzenia kondensatu. 
System do badania pracy odwadniaczy składa się z 
rejestratora danych VKPN 40Ex lub VKPN40, 
przetwornika pomiarowego VKPS 40Ex i 
oprogramowania słuŜącego do zarządzania danymi 
na dysku komputera. 

 

Zasada działania 
System kontrolny wykrywa i analizuje drgania 
ultradźwiękowe na korpusie odwadniacza wywołane 
przepływającą przez pracujący odwadniacz parą 
Ŝywą. Drgania ultradźwiękowe występujące na 
powierzchni korpusu odwadniacza rejestrowane są 
przez końcówkę czujnika sondy pomiarowej 
dociśniętą do określonego na korpusie punktu, 
charakterystycznego dla danego typu odwadniacza. 
W sondzie, wykryte drgania ultradźwiękowe 
przetwarzane są w impulsy elektryczne, następnie 
w postaci sygnałów cyfrowych, doprowadzane są 
przez kabel do rejestratora danych VKPN 40Ex lub 
VKPN 40. Na wyświetlaczu rejestratora danych 
sygnały zarejestrowane w czasie trwania badania, 
przedstawione są w postaci krzywej. Dzięki 
otrzymanym wykresom moŜemy stwierdzić czy 
badany odwadniacz pracuje z lub bez straty pary. 
Nagrane drgania ultradźwiękowe są analizowane 
przez rejestrator danych i oceniane według 
wcześniej zadanych empirycznych wartości 
granicznych zaleŜnych od typu odwadniacza. 
Podczas testu mierzona jest temperatura 
odwadniacza. JeŜeli ciśnienie robocze zostało 
wcześniej zdefiniowane na komputerze, system 
diagnostyczny identyfikuje blokadę badanego 
odwadniacza, spowodowaną spiętrzeniem 
kondensatu.  
 
Jeśli w systemie zostanie zdefiniowana roczna ilość 
godzin pracy odwadniacza i koszt wyprodukowania 
1 kg pary, program moŜe przeliczyć finansowe 
straty wynikające z wadliwej pracy odwadniacza. 
Aby określić straty pary wynikające z nieprawidłowej 
pracy odwadniacza, otrzymane empirycznie 
wartości traktowane są jako odnośniki. 
 
Wszystkie krzywe oraz przynaleŜne wyniki 
numeryczne nagrane podczas testu, mogą być 
zapisywane w pamięci i wydrukowane. Po zapisaniu 
bieŜące wyniki testu moŜna porównywać z 
poprzednimi wynikami testu oraz z wynikami testów 
z innych miejsc instalacji. W dłuŜszym okresie, 
tworzona jest baza danych pokazująca historyczny 
przegląd danych umoŜliwiający wdroŜenie programu 
konsekwentnych, regularnych prac 
konserwacyjnych odwadniaczy. Dzięki temu łatwiej 
będzie określić który system odwodnienia będzie 
najlepszym rozwiązaniem dla danego 
zastosowania. 

Właściwości VKP 40 / VKP 40ex 

� Oprogramowanie zaleŜne od krajowej specyfiki 
wersji Windows 

� Zastosowanie uniwersalne do kaŜdego typu 
odwadniacza nie zaleŜnie od producenta 

� Automatyczna ocena badanego odwadniacza 

� Wygodne i łatwe w obsłudze oprogramowanie 
słuŜące do wprowadzania i organizowania 
danych odwadniacza 

� Przyjazna analiza finansowa z wynikami we 
wskazanej walucie 

� Wydruki kolejności prac konserwacyjnych i 
naprawczych w formie klarownej i zwięzłej listy 

� Funkcje eksportu i importu danych umoŜliwiają 
eksport bazy danych stworzonej na dysku 
komputera i import bazy danych na inny dysk 
komputera. 

� Bazy danych stworzone za pomocą VKP 30 
(wcześniejsza wersja VKP 40) mogą być 
importowane poprzez kliknięcie myszką 

� Łatwe dodawanie nowych wersji językowych (do 
istniejących wersji języka niemieckiego, 
angielskiego, norweskiego i tureckiego) 

� Wymiana danych pomiędzy komputerem a 
rejestratorem danych poprzez kliknięcie myszką 

� Obszerna dokumentacja on-line 

� Cechy charakterystycze dla danego kraju takie 
jak prąd znamionowy, rozmiar papieru, itd. 

 
Rejestrator danych 

� Rejestrator danych z wygodnym panelem 
operacyjnym (membranowy blok klawiszy tylko z 
pięcioma klawiszami) dla wygodnego 
przenoszenia 

� Zintegrowany pomiar temperatury do wykrywania 
zablokowanych odwadniaczy 

� Pomiary testu do badań odwadniaczy ad hoc i 
automatycznej analizy bez wcześniejszego 
wprowadzenia danych do komputera 

� Natychmiastowe wskazanie wizualne 
odwadniacza przepuszczającego parę 

� Do przeprowadzenia testu nie jest wymagana 
specjalna wiedza  

� Monitor ciekłokrystaliczny z podświetleniem 
pokazuje nagrane krzywe dźwięku 

� Ochrona przeciwko kurzowi i rozpryskującej się 
wody, stopień ochrony IP 65 

 
Rejestrator danych VKPN 40ex i przetwornik 
pomiarowy VKPS 40ex do zastosowania w 
strefach zagroŜonych wybuchem 

� Zatwierdzenie BVS 04 ATEX E 234 

� CE 0158 Ex II 2G EEx Ib IIC T4 

� Zatwierdzenie typu zgodnnie z UL 913 w trakcie 
przygotowani 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres dostawy 
1 rejestrator danych VKPN 40Ex / VKPN40 
1 przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex  
1 kabel łączący VKPA 40 włącznie z zasilaczem i wtyczką 
portu komunikacyjnego do komputera 
3 adaptery do przyłącza elektrycznego dla zastosowań 
międzynarodowych  
1 taśma do noszenia rejestratora danych 
1 futerał do przetwornika pomiarowego 
1 walizka  
1 Oprogramowanie TRAPtest na płycie CD 
1 instrukcja obsługi 
Adapter do USB dostępny na Ŝyczenie 

Rejestrator danych VKPN 40ex z 
przetwornikiem pomiarowym VKPS 40 ex 

 

Walizka do noszenia  TRAPtest 
VKP 40 / VKP 40ex 



System sprawdzania, zapisywania 
i oceny pracy odwadniaczy 
TRAPtest VKP 40, VKP 40ex 

  

Dane techniczne 
 
Wymagania systemu 
Windows 98, 2000, NT 4 (SP6), XP. 
Czytnik płyt CD 
Minimalne wymagania 
Komputer z procesorem Pentium® 700 MHz, 100 
MB wolnej pamięci na dysku twardym, 128 MB RAM 
Zalecany:  
Komputer z procesorem Pentium® 1.2 GHz, 200MB 
wolnej pamięci na dysku twardym, 256 MB RAM 
 
Czas trwania testu 
Min. 10 sek., maks. 20 sek. 
 
Rejestrator danych VKPN 40 ex / VKP 40 
Obudowa plastikowa z monitorem 
ciekłokrystalicznym z podświetleniem. 
Oświetlenie moŜe być włączone lub wyłączone. 
Jeśli nie naciska się na Ŝaden przycisk rejestratora 
danych, oświetlenie wygasa automatycznie po 
upływie 10sek. 
Rozdzielczość graficzna wyświetlacza: 128x64 
pikseli 
Klawiatura membranowa z pięcioma przyciskami. 
Pojemność pamięci wystarczy dla około 1200 
odwadniaczy przydzielonych do maks. 500 zadań 
testowych.  
Zasilanie przez wcześniej zamontowane dwie 
baterie Li-polimer, pojemność 1800 mAh. 
Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora 
przez 4 godziny zapewnia około 8 godzin pracy.  
Maks. napięcie robocze: 3.3V 
Maks. pobór mocy: 0.25A 
Temperatura pracy: od -100C do 500C 
Maks. dopuszczalna temperatura pracy: 500C 
Min. dopuszczalna temperatura pracy: -100C 
Stopień wilgotności: od 0% do 90% (powietrze nie 
skondensowane) 
Ochrona: IP65 
 
Zatwierdzenia VKPN 40Ex:  
Zatwierdzenie BVS 04 ATEX E 234 
CE 0158 Ex II 2G EEx ib IIC T4 
 
Przetwornik pomiarowy VKPS 40ex 
Obudowa wykonana z tytanu (3.7035) 
Temperatura pracy: od -100C do 600C 
Zakres pomiarowy temperatury powierzchni: od 00C 
do 3500C 
Maks. dopuszczalna temperatura pracy: 600C 
Min. dopuszczalna temperatura pracy: -100C 
Zasilanie poprzez akumulator rejestratora danych. 
Maks. napięcie robocze: 5.0V 
Maks. pobór mocy: 0.03A 
 
Zatwierdzenia VKPS 40Ex:  
Zatwierdzenie BVS 04 ATEX E 234 
CE 0158 Ex II 2G EEx ib IIC T4 
 
Kabel łączący VKPA 40 
Kabel łączący VKPA 40 składa się z zasilacza 
sieciowego ze zintegrowanym kablem łączącym, 
okrągłej wtyczki słuŜącej do podłączenia 
rejestratora danych VKPN 40Ex lub VKPN 40 oraz z 
wtyczki portu szeregowego słuŜącego do 
połączenia rejestratora danych do komputera. 

Zasilacz 
100 – 240 V / 47 – 63 Hz 
wyjście 12 V. 
 
Wymiary 
Walizka: 370x135x550 
(szerokość x wysokość x głębokość) 
 
Waga 
Walizka z zawartością: około 5.1 kg 

 

 
Specyfikacja zamówienia i zapytania 
Gestra TRAPtest VKP 40 
System sprawdzania, zapisywania i oceny pracy 
kaŜdego typu odwadniaczy nie zaleŜnie od 
producenta, składający się z: 
1 rejestratora danych VKPN40 (łącznie z 
akumulatorem) 
1 przetwornika pomiarowego VKPS 40Ex 
1 płyty CD 
1 kabla łączącego VKPA 40 (łącznie z zasilaczem i 
kablem z wtyczką portu komunikacyjnego do 
połączenia z PC) 
3 adapterów do przyłącza elektrycznego dla 
zastosowań międzynarodowych  
1 walizki 
1 instrukcji obsługi 
Stopień ochrony IP65 
 
Lub 
 
Gestra TRAPtest VKP 40ex 
Do zastosowania w strefach zagroŜonych 
wybuchem. 
System sprawdzania, zapisywania i oceny pracy 
kaŜdego typu odwadniaczy nie zaleŜnie od 
producenta, składający się z: 
1 rejestratora danych VKPN40ex (łącznie z 
akumulatorem) 
1 przetwornika pomiarowego VKPS 40Ex 
1 płyty CD  
1 kabla łączącego VKPA 40 (łącznie z zasilaczem i 
kablem z wtyczką portu komunikacyjnego do 
połączenia z PC) 
3 adapterów do przyłącza elektrycznego dla 
zastosowań międzynarodowych  
1 walizki 
1 instrukcji obsługi 
Stopień ochrony IP65 
 
Zatwierdzenia  
BVS 04 ATEX E 234 
CE 0158 Ex II 2G EEx ib IIC T4 
 
Certyfikaty 
Na specjalną prośbę moŜemy dostarczyć dokument 
zatwierdzenia typu EC. 
Zatwierdzenie typu zgodnie z UL 913 w trakcie 
przygotowania. 
 
 

 
 
 

 

 

Przenoszenie danych do rejestratora danych

Badanie odwadniacza 

Przenoszenie wyników testu do komputera 
 

Walizka do noszenia  TRAPtest VKP 
40 / VKP 40ex 

Zarządzanie danymi na dysku komputera 


