
Líder no setor industrial
Clyde Industries, fornecedora líder no mercado de 
soluções em caldeiras, tem como parte da sua linha de 
produtos,Câmeras para Monitoramento na Caldeira de 
Recuperação Química, que oferece imagens infravermelhas 
superiores ao que você pode esperar.

Design Insuperável
A clareza ideal é garantida com o óptica patenteada 
sintonizada espectralmente. O fluxo de ar comprimido 
que passa através do tubo de lentes é otimizado para o 
resfriamento das lentes contra as altas temperaturas e 
para protegê-las contra o material particulado suspenso na 
fornalha da caldeira.

Altamente Funcional
Uma parte vital de toda instalação da Câmera para 
Caldeira de Recuperação Química é a retração automática 
e os limpadores de portas. Com mais de cem instalações 
realizadas, este processo evoluiu para um componente 
robusto e inteligente que protege a câmera contra danos 
e desgastes prematuros. Se as condições ameaçarem a 
integridade da câmera, a câmera e o tubo da lente são 
retirados da caldeira e uma notificação eletrônica é enviada 
para a interface CLP (Controlador Lógico Programável) 
embutida no produto.

Aplicações para Câmera 
A câmera pode ser configurada como uma câmera fixa 
para monitoramento contínuo ou como uma câmera 
portátil para inspeção. Outras funções incluem:

• Monitoramento contínuo da cama de smelt;
• Inspeção da fornalha superior para verificar 

desempenho do soprador de fuligem;
• Inspeção de sprays de licor negro;
• Monitoramento de depósitos de cinzas na parte 

superior da caldeira;
• Pode ser instalada em fornos de cal;
• Determinar a temperatura dos depósitos de cinza nos 

tubos da caldeira.

CÂMERA PARA CALDEIRA DE 
RECUPERAÇÃO QUÍMICA
Sistema de inspeção de combustão interna de baixo custo
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Tubos de Lentes
• Resfriamento a ar comprimido limpo e seco;
• Lente selada para maior tempo de execução entre as 

limpezas;
• Íris e foco ajustavéis;
• Jato otimizado para reduzir o consumo de ar
• Diversos tamanhos personalizados disponíveis;
• Campo de visão disponíveis:  30°, 60°, 90°, 120°

Sistema de Suporte para Câmera para Caldeira de 
Recuperação Química (opcional)
• Retração automática opcional;
• Retração manual do equipamento;
• Compatível com sistemas existentes de retração ou 

suporte para câmera.

Viewer Software
• Incluído na compra do sistema de câmera;
• Imagens coloridas, incluídas sem custo extra;
• Ajuste remoto da qualidade e contraste da imagem.

Recursos opcionais do software SV
• Imagens coloridas inclusas;
• Registro de temperatura, tendências e alarmes;
• Diversas formas de exportar para o MS Excel;
• Opção para gravar a imagem;
• Ajuste remoto da qualidade e contraste;
• Saída para DCS para gravação de imagens;
• Acesso remoto às imagens gravadas.

• O processamento de vídeo 100% digital 
oferece qualidade de imagem superior

• Fácil integração DCS com servidor OPC
• A qualidade da imagem não está sujeita a 

degradação 
• Capacidade de ajustar remotamente a 

qualidade e o contraste da imagem
• Capacidade de registrar imagens 

tendências de temperatura e alarmes;
• Acesso remoto às imagens gravadas
• Compatível com sistemas de retração de 

câmeras existentes

Benefícios

Para saber mais sobre as nossas 
Câmeras para Caldeiras de Recuperação 
Química entre em contato pelo email
info.brazil@clyde-industries.com.
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