
Dane techniczne

Obudowa : PVC / stal nierdzewna 316 (-200-ST)

  PVC-C (-200-PS)

Diafragma: : PET

Wymiary sondy:

  Długość sondy : 225 mm

  Długość montażowa : 70,5 mm

  Średnica sondy : 42,1 mm

  Średnica montażowa : 28,0 mm

Przyłacze procesowe : 1" NPT  góra/dół (inne średnice GZ opcjonalnie)

Podłączenia elektryczne :

  1 czerwony, zasilanie "+"

  2 czarny, zasilanie "-" / GND dla sygn. pomiar.

  3 zielony, wyjście sygnał. dla stężenia O2

  4 biały, wyjście sygnał. dla nasycenia O2

Długość przew. połącz. : 5 m (opcjonalnie: 10 m, 15 m, 30 m)

Specyfikacja do zamówienia

• 2 wyjścia 4…20 mA (lub 0…5V) dla stężenia i nasycenia tlenu

• Kompensacja ciśnienia i temperatury

• Częśtotliwość kalibracji nawet raz na rok

• Nie jest wymagany przepływ

• Kompensacja ciśnienia i temperatury

• Wymienne końcówki pomiarowe

Charakterystyka

GODOX-200-ST

Optyczna sonda do ciągłego pomiaru tlenu rozpuszczonego, do uniwer- Akcesoria i części zamienne

salnego zastosowania (głównie uzdatnianie wody, monitoring środowiska, 

procesy przemysłowe, także opcjonalnie oczyszczanie ścieków). GSKA 200

Wykonanie: stal nierdzewna + PVC Stalowa osłona czujnika (ochrona mechaniczna)

EMS 200

GODOX-200-PS Wymienna końcówka z membraną pomiarową

Optyczna sonda do ciągłego pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodach GNG 12/300,

o dużym zasoleniu. Wykonanie PVC-C Adapter napięcia zasilania

Sonda tlenowa GODOX-200 to bardzo wytrzymałe urządzenie pomiarowe

do zastosowań ciągłych, gdzie czynności serwisowe zostały wyeliminowane

do całkowitego minimum. Jako sonda optyczna nie wymaga stosowania 

elektrolitu, wykorzystując metodę pomiaru fluorescencji.

Dodatkowo kompensacja ciśnienia i temperatury przy pomiarze tlenu

zapewniają wysoką stabilność i rzetelność wyników.

Możliwy jest pomiar na głębości do 30 m lub pod ciśnieniem do 3 bar.

Zakres dostawy

- Sonda pomiarowa wraz z modułem kontrolno-pomiarowym,

  sprzężone ze sobą przewodem,

- Osłona gwintowana czujnika (na czas transportu i magazynowania),

- Instrukcja obsługi.
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Zakres pomiarowy (możliwość wykorzystania obu jednocześnie):

  Stężenie tlenu : 0…20 mg/l O2 (=ppm)

  Nasycenie : 0...200 % O2

Dokładność : ±0,1 mg/l (dla O2 < 1 mg/l)

  ±0,2 mg/l (dla O2 > 1 mg/l)

Rozdzielczość : 0,01 mg/l

Czas odpowiedzi T90 : < 30 sekund

Temperatura pracy : 0...65 ºC

Ciśnienie pracy : 3 bar lub 30m słupa wody

Wyjście sygnałowe : 4…20 mA lub 0…5 V (wybieralne)

Napięcie zasilania : 5...15 V DC, ok. 160 mA

Dystrybutor w Polsce:

GREMES

ul. Ptasia 24, 59-700 Bolesławiec

Tel.: 71 757 57 28 | Faks: 71 757 57 29

Kom: +48 694 19 88 19 | 602 29 30 81 | 508 259 369

www.gremes.pl

Optyczna sonda tlenowa

GODOX-200-ST / -200-PS
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