
XZR250 – Deguonies analizatorius  

 

Kompaktiškas cirkonio oksido deguonies analizatorius 
matuojantis deguonies kiekį degimo procesuose procentinėje 
(0-25%) skalėje. Zondas pagamintas iš 316 nerūdijančio 
plieno ir galintis dirbti iki 700°C temperatūroje, įterpimo 
gylis 435mm. Mėginys patenka į sensoriaus kamerą po to, 
dėl Pitot efekto, grąžinamas į dūmtraukį, todėl prietaisui nėra 
reikalingas papildomas oras. Analizatorius naudoja „Michell 
Instruments“ mikro-joninio įsiurbimo sensoriaus (MIPS) 
technologiją, todėl darbui nėra reikalingas oro palyginamasis 
mėginys.  
 

• Matuoja 0 - 25% O2 kiekį degimo dujose; 
• Pasiekiama iki +700°C mėgino temperatūra; 
• Pridėti barometrinio slėgio ir temperatūros sensoriai; 
• MODBUS išėjimas; 
• Vienas arba du 4-20 mA išėjimai; 
• Naudotojo konfigūruojamos relės; 
• Lengva apkeisti sensorius, nėra reikalingi specialūs 

įrankiai; 
• Taikoma sensoriaus pakeitimo programa; 
• Bendras svoris mažiau nei 5kg. 

 

Techninės charakteristikos 

Darbinės charakteristikos 

Matavimo technologija
  

Cirkonio oksidas 

Dujos  Deguonis 

Matavimo ribos
  

0.1-25% 

Išėjimo skiriamoji geba
  

0.01 V, 0.01 mA arba 0.01% O2 



Tikslumas (0.1-25%) < 0.25% O2 

Atsako laikas (T90) < 15 sekundžių 

Pakartojamumas < 0.25% 

Mėginio tekėjimo efektas
  

±0.5% nuo pilnos skalės 

Mėginio celės temperatūra +700°C (1292°F) 

Temperatūros matavimas PT100 

Ekranas 16 simbolių, 2 linijos, su apšvietimu 

Elektriniai įėjimai/išėjimai 

Maitinimo šaltinis
  

24 V DC, ±10% (limituotas maitinimo šaltinis) 

Energijos sąnaudos
  

700 mA daugiausiai esant 24 V DC 

Analoginiai išėjimai
  

Vienas arba du 4-20 mA 

Išėjimų ribos (deguonis)* 0-25% O2 

Išėjimų ribos 
(temperatūra)* 

-50 - +300°C 

Išėjimų ribos (slėgis)* 260 - 1260 mbara 

Relės 
1 x sistemos aliarmas (SPST, N/O standartinė versija)  
1 x Naudotojo laisvai konfigūruojami proceso aliarmai (SPST, N/O 
standartinė versija) 

Skaitmeninis ryšys
  

RS485 protokolu 

Darbinės sąlygos 

Aplinkos temperatūra
  

Nuo -20 iki +55°C 



Aplinkos santykinė drėgmė 0-95% RH 

Foninės dujos Gamtinių dujų, biodujų ar naftos produktų degimo dujos  

Mėginio dujų 
temperatūra** 

+700°C 

Mėginio slėgis 260 - 1260mbar absoliutinė 

Mechaninės charakteristikos 

Įšilimo laikas  < 90 sekundžių 

Stabilizacijos laikas < 5 minutės 

Matmenys 130 x 120 x 150mm (h x w x d) išskyrus zondą 

Zondo matmenys
  

Nominaliai 50mm OD su 435mm įterpimo gyliu 

Svoris: galva 1.6kg  

Svoris: zondas 2.9kg (Nerūdijantis plienas: 435mm)  

Drėkstančios medžiagos Nerūdijantis plienas, Macor®, aliuminis, platina ir PTFE 

Pajungimai 2” 150lbs ANSI flanšas 

Korpuso apsaugos klasė
  

IP65 

Korpuso medžiaga Dažytas aliuminis 

Perspėjimas: Sensorius įkaista (250°C)! Leiskite sensoriui ataušti ir nelieskite jo be 
apsaugos priemonių! 

*Temperatūra ir slėgis atvaizduojami pagrindiniame ekrane, tačiau taip pat gali būti išvesti ir per 
MODBUS ar antrą mA išėjimą. 

**Laikini nukrypimai iki 750°C trisdešimčiai minučių nepažeis zondo. 
 

 


