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SENTRY EQUIPMENT CORP 
966 Blue Ribbon Circle North • Oconomowoc, WI 53066 USA 
Tel 262.567.7256   • Fax 262.567.4523 
www.sentry-equip.com 

 

     Formularz aplikacyjny 
Sampler cząstek stałych 

 

Prosimy o podanie następujących informacji w celu ułatwienia nam doboru samplera odpowiedniego dla Państwa aplikacji. Jeśli to możliwe, 
prosimy dołączyć rysunek instalacji. Prosimy odesłać formularz do: 

 
 

Data:  Firma:  Osoba kontakt.:  

Zapytanie #:  Adres:  Telefon:  

ID Klienta#:  Miasto/kod:  Fax:  

 Kraj:  Email:  

Ogólne parametry aplikacji 
Branża: ☐ Przemysł  ☐Farmacja☐ Spożywcza ☐ Mleczarska  Produkt: 

Cel poboru próbki: 

Gęstość pyłu:  Rozmiar cząstki: Kształt cząstki:  ☐ Kulisty ☐ Kryształ ☐ Włókno 

Temperatury: Min. [˚F/˚C]:  Maks. [˚F/˚C]:  ☐ Granulat  ☐ Płatki ☐ Inny: 

Wilgotność [%]:   Opis produktu (wybierz wszystkie prawidłowe): 

Kąt montażu:  ☐ Ścierny ☐ Korozyjny ☐ Higroskopijny ☐ Wybuchowy 

Prędk.przepł:  ☐ Lepki ☐ Statyczny ☐ Zatapialny ☐ Niebezpieczny 

      Norm.przepł. swobodny?☐Tak 

                                     ☐Nie 

☐ Jednorodny  ☐ Niejednorodny ☐ Spójny ☐ Kruchy 

☐ Toksyczny ☐ Wrażliwy na ciśnienie ☐ Blokujący  ☐ Inny: 

Przemieszczanie się materiału w punkcie poboru: ☐ Statyczne ☐ Powolne  ☐ Materiał swobodnie opadający 
 

Konstrukcja samplera 
Sampler wykonany z: Wymagany typ samplera: 

 

 
Wymagana całkowita ilość próbki: 

☐ Stal nierdzewna 

☐ Inne: 

☐ Pobór indywidualny 

☐ Pobór złożony 

      Ilość próbki na cykl:                

Przedział czasu poboru próbki [min/sec]: 

Klasyfikacja elektryczna:  Napięcie: 

                  ☐ Standardowy silnik. TEFC ☐ 115/Ph ☐ 230/460/3ph 

                       ☐ Przeciwwybuchowy ▷  Klasa:           Sekc.: Grupa: ☐ 230/Ph ☐ Inne: 

                                                    ATEX Grupa:        Strefa: 

 
Instalacja 

  Lokalizacja samplera:☐Wewnątrz  Temp. otoczenia [˚F / ˚C]: Pobór próbki z: 

   ☐ Zewnątrz Min:  Maks: Linia grawitacyjna  Linia pneumatyczna 

Rurociąg / Rynna:  ☐ Rura pionowa                        Ciśnienie [psi/bar]: 

     Kształt: ☐ Okrągły ☐ Prostok. ☐ Kwadrat   Materiał:   ☐ Rura pod kątem  ☐ Poziomo w prawo        

     Śred: ☐ Rura  ☐ Wąż                                ☐ Stal nierdzewna   ☐ Kosz samowyładowczy (rys.)   ☐ Poziomo w lewo   

     Zewn.[in]            Wewn.[in]                          ☐ Stal węglowa   ☐ Air Slide  ☐ Pionowo w dół          

        Zewn.[mm]           Wewn.[mm]                        ☐ Aluminum   ☐ Przenośńik taśmowy  ☐ Pionowo w górę 

☐ Inny: ☐ Przeośnik śrubowy ☐ Kątowa 

Czy dostępne jest sprężone powietrze?  ☐ Nie  ☐ inne: ☐ Negatywna 

                                     ☐ Tak ▷      Przybliżone ciśnienie [psi/bar]:                                Przybliżona objętość [cfm/clm]: 
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Sterownik 

 
 
 
 
 
 

Sampler cząstek stałych 

 

Tryb sterownika:   ☐ Automatyczny  ☐ Manualny Ocena kontrolera:  ☐ NEMA 4X/IP66 (Pyło- i wodoszczelne - Niemetaliczne) 

                          ☐ NEMA 7 (Gazy wybuchowe) 

                          ☐ NEMA 9 (Pyły wybuchowe) 
Wymagany zdalny start? ☐Tak ▷ Typ sygnału:☐ Napięcie:  

     ☐ Nie  ☐ Suchy styk 

Wymagane zatwierdzenia: ☐ UL ☐ CSA ☐ ATEX ☐ CE ☐ CRN  ☐ Inne:  
 
 
 

Proszę załączyć rysunek proponowanej lokalizacji samplera. 
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