NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Nhà máy điện giảm chi phí duy trì áp
suất với Máy hiệu chuẩn áp suất tự
động Fluke 729
Thách thức:
Người giám sát dụng cụ tại nhà
máy phát điện chạy bằng than
cần thay thế máy hiệu chuẩn áp
suất cũ đã hỏng vốn được dùng
để duy trì và khắc phục sự cố
vài trăm dụng cụ quy trình.

Giải pháp:
Anh mua một Máy hiệu chuẩn
áp suất tự động Fluke 729 có
máy bơm điện tích hợp tự động
tạo và điều chỉnh áp suất đến
300 psi và có giao thức truyền
thông HART.

Kết quả:
Bây giờ, các kỹ thuật viên dụng
cụ của công ty chỉ cần mang theo
một dụng cụ để kiểm tra nhanh
chóng và chính xác nhiều điểm áp
suất trên các công tắc áp suất và
transmitter, thay vì bắt buộc phải
mang đến bốn dụng cụ như trước
đây. Điều này dự kiến cho phép
họ hiệu chỉnh thêm 20% dụng cụ
trên mỗi đường truyền.
Hoạt động phát điện chạy bằng
than an toàn và hiệu quả yêu cầu
hiệu chỉnh thường xuyên tất cả
các transmitters quy trình và công
tắc áp suất để đảm bảo phép đo
áp suất chính xác được đưa trở
lại vào hệ thống điều khiển. Khi
người giám sát dụng cụ ở nhà
máy phát điện chạy bằng than

ở Hoa Kỳ cần thay thế máy hiệu
chuẩn áp suất, anh chọn Máy
hiệu chuẩn áp suất tự động Fluke
729. Anh ấy chọn 729 vì những
lợi ích sau:
• Tích hợp sẵn máy bơm áp suất
tự động tạo và điều khiển áp
suất đến 300 psi
• Khả năng ghi lại áp suất được
áp dụng, mA được đo và % lỗi
cho nhiều điểm kiểm tra trong
một thiết lập
• Khả năng lưu phép đo vào
dụng cụ.

Các kỹ thuật viên dụng cụ chỉ
cần nhập phạm vi áp suất, chọn

% lỗi và bấm nút bắt đầu. 729 sẽ
tự động điều chỉnh áp suất. Máy
thậm chí còn bù vào các rò rỉ nhỏ
bằng cách sử dụng khí nén được
trữ và van khí cỡ nhỏ. Điều này
tiết kiệm thời gian và giảm số
dụng cụ hiệu chuẩn áp suất mà
các kỹ thuật viên phải mang theo
từ bốn xuống một.
Người giám sát ước tính rằng
việc sử dụng Fluke 729 cho phép
các kỹ thuật viên của anh hiệu
chỉnh nhiều hơn khoảng 20%
dụng cụ trên mỗi đường truyền.
Hiệu suất tăng này tiết kiệm đáng
kể thời gian khắc phục sự cố và
bảo trì dự phòng, đồng thời giảm
số lần phải ngắt dụng cụ thể
kiểm tra.

Máy hiệu chuẩn áp suất tự động Fluke 729 thay đổi cách bạn hiệu
chuẩn áp suất, giảm thiểu các vấn đề phổ biến và giúp quá trình
hiệu chuẩn dễ dàng hơn bao giờ hết.
• Tự động bơm áp suất đến điểm định sẵn mong muốn
• Không cần bơm hoặc điều chỉnh bằng tay
• Giảm thiểu thời gian hiệu chuẩn
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