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Zaawansowany tlenomierz jednokanałowy

Łączy w sobie typowe cechy dla urządzeń OxyGuarda: wytrzymałość, dokładność 
oraz łatwa obsługa w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami.

✗ Bezpośredni pomiar rozpuszczonego tlenu.
✗ Bezpośredni pomiar tlenu w gazach.
✗ Kompensacja ciśnienia.
✗ Pomiar temperatury.
✗ Sygnały alarmowe.
✗ Opóźnione sygnały alarmowe.
✗ Wyjście impulsowe dla sterowania czyścikiem.
✗ 6 nastawialnych progów.
✗ 4 timery.
✗ 4 przekaźniki.

OxyGuard Atlantic jest  dokładnym,  wytrzymałym  oraz  łatwym  w  użyciu  tlenomierzem 
posiadającym cechy wystarczające na pokrycie większości potrzeb aplikacji. Mierzy zarówno 
rozpuszczony tlen jak i temperaturę – można wybierać jednostki pomiarowe.

Atlantic posiada  4 wyjścia  przekaźnikowe  oraz  wyjście  4...20  mA.  Atlantic  posiada  6 
nastawialnych progów alarmowych oraz 4 moduły minutnika które mogą zostać połączone w 
obwody załączające urządzenia co dany czas, zwiększając przydatność funkcji.

Niech Atlantic zajmie się Twoim pomiarem tlenu!
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mg/l (ppm),   %nasycenia  oraz °C
lub   O2 % objętości   i   °C
Atlantic  posiada  czujnik  ciśnienia  atmosferycznego, 
oraz wbudowany w sondę czujnik temperatury. Daje to 
poprawny pomiar  zarówno wartości  rozpuszczonego 
tlenu  w  mg/l oraz  %nasycenia.  Jeśli  potrzebny  jest 
pomiar  %objętości  również  będzie  poprawny.  Przy 
czym oczywiście nie potrzeba oddzielnego urządzenia 
do pomiaru temperatury.

Przede wszystkim bezpieczeństwo!
Atlantic  posiada  cztery  wyjścia  przekaźnikowe  z  6 
progami.  Zawsze  zostaje  wolne  jedno  wyjście 
przekaźnikowe  mogące  informować  o  zbyt  niskiej 
zawartości tlenu lub o zbyt wysokiej temperaturze. Od 
kiedy  Atlantic posiada pomiar obu parametrów oraz 
posiada  połączenia  logiczne,  wystarczy  używać 
jednego przekaźnika.

Funkcja czasomierza
Atlantic posiada 4 moduły czasowe które mają szerokie 
zastosowanie  w  przemyśle.  Na  przykład,  można 
opóźnić  alarm  tak,  by  wyeliminować  przypadkowy 
spadek zadanej wartości.

Z połączeniami logicznymi!

Precyzyjny pomiar w roztworach
Jeśli  mierzony roztwór lub woda jest  stały ze stałym 
stężeniem  soli lub innych rozpuszczonych substancji 
można wprowadzić współczynnik dla kompensacji do 
Atlantica.  Jeśli  zasolenie  jest  zmienne  można 
podłączyć sygnał  4...20 mA odpowiadający bieżącemu 
zasoleniu do  Atlantica a  Atlantic będzie automatycz-
nie  kompensował  zmiany  zasolenia.  Wejście 
kompensacyjne dostępne jest jako opcja.

Kompensacja ciśnienia
Jeśli  pomiar  prowadzony jest  w zamkniętym obiegu, 
do  Atlantica można  doprowadzić  sygnał  z 
przetwornika  ciśnienia  4...20  mA.  Sygnał  z 
przetwornika  ciśnienia  można  użyć  do  kompensacji 
zmian  ciśnienia  aby  zapewnić  dokładniejszy  pomiar. 
Jest  to  najbardziej  zauważalne  przy  pomiarze  % 
objętości tlenu w gazie. 
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Automatyczna Kalibracja
Kalibracja  z  Atlanticem  jest  niezwykle  łatwa.  Trzeba 
jedynie  przeczyścić  membranę,  sondę  umieścić  w 
powietrzu  i  można  rozpocząć  kalibrację.  Atlantic 
wyświetla  instrukcje  na  wyświetlaczu,  informuje 
również o stabilności otoczenia.

Jeśli  mierzony  jest  gaz  (w  komorze  pomiarowej), 
Atlantica można   zaprogramować,  aby  przy 
przełączeniu  zaworu  na  dopływ  powietrza  lub  gazu 
kalibrującego,  urządzenie  rozpoczynało  automatycznie 
sekwencje  kalibracyjne  z  określoną  częstotliwością.  W 
pomieszczeniu  o  stałej  temperaturze,  kalibrowana  w 
powietrzu sonda  OxyGuard może utrzymać kalibrację 
nawet kilka lat.

Okresowy pomiar w gazie
Niektóre  gazy  zawierają  znaczne  ilości  związków 
mogących  „zatruć”  sondę  przy  pomiarze  ciągłym. 
Moduły  czasowe  oraz  przekaźniki  w  Atlanticu mogą 
sterować  zaworami  magnetycznymi,  więc  gaz 
doprowadzany może być tylko na krótki czas potrzebny 
do  przeprowadzenia  pomiaru.  Sygnał  wyjściowy  jest 
„zamrożony” pomiędzy pomiarami.

Pomiar w strefie EX
Sonda  OxyGuard należy do prostej aparatury więc nie 
wymaga  atestu  ATEX.  Nie  można  otrzymać  atestu  na 
urządzenie które tego nie potrzebuje. 
Jednakże jest  ograniczenie  w postaci  niekonduktancyj-
nego  obszaru  znajdującego  się  w  strefie  zagrożonej, 
należy  więc  zamówić  sondę  w  wykonaniu  EX w 
metalowej  obudowie  oraz  umieścić  barierę  izolacyjną 
pomiędzy sondą a przetwornikiem.

Sterowanie czyścikiem sondy
Czyścik  Sondy  OxyGuard z  wykorzystaniem 
sprężonego  powietrza,  skutecznie  czyści  membranę. 
Można  użyć   modułu  czasowego  z  przekaźnikiem do 
sterowania zaworem ze sprężonym powietrzem, a drugi 
moduł do „zamrożenia” wyjścia podczas czyszczenia.

Osłona przeciw-zabrudzeniowa
Jeśli  pomiar  jest  prowadzony  w  wodzie  aktywnej 
biologicznie,  membrana  może  zarosnąć  zmniejszając 
swą  czułość.  OxyGuard  Anti-Fouling  Cap znacznie 
redukuje częstotliwość zarastania membrany.

Anti-Fouling Cap pomaga
utrzymać membranę czystą!
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SPECYFIKACJA – Sonda OxyGuard
Zasada pomiaru: Tlen: Galwaniczna komora ciśnienia jednostkowego tlenu, samopolaryzująca, 

samokompensująca temperaturę.  Temperatura: Precyzyjny NTC

Wymiary: Średnica = 58 mm, wysokość = 59 mm.

Waga: Sonda: 0,2 kg. Sonda z kablem 0,5 kg.

Połączenia: Kabel, 4-przewodowy, typowa długość kabla = 7m.

Zakres pomiarowy: 0...20 mg/l (ppm)   / 0...200 % nasycenia, wyższe na zamówienie. Temperatura od -5°C.

Dokładność: Zależnie od jakości kalibracji.   Zazwyczaj lepsza niż ±1% wartości.

Stabilność wyjścia: W powietrzu przy stałej temperaturze do ±1% w skali roku.

Dokładność, temp.: ± 0,3°C.

Warunki pracy: 0...+40°C, ciśnienie do 2 bar.   Wyższe na zamówienie.

Temp. Magazyn.: -5...+60°C.

SPECYFIKACJA – Przetwornik Atlantic
Konstrukcja: Obudowa z ABS z wyświetlaczem, kontrolkami, przyciskami oraz brzęczykiem alarm.

Wymiary i waga: s x w x g: 213 x 185 x 95 mm, 1.2 kg

Zasilanie i pobór: 230 VAC, 115 VAC ±10% lub 9...36 VDC. 10 W. Określić przy zamówieniu.

Warunki otoczenia: -10...+50°C. Maks. 90% wilgotności nieskondensowanej. Klasa szczelności IP65.

Temp. Magazyn.: -10...+60°C. Maks. 90% wilgotności nieskondensowanej. 

Wejścia pomiarowe: mV sygnał zawartości tlenu; oraz rezystancyjny sygnał temperatury; (Skalowalny zakres).

Wejście kompensac.: 4...20 mA. Skalowalny. Maksymalne napięcie do 5 V przy 20 mA.

Parametry: mg/l (ppm), % nas; % obj; mbar O2, temperatura. Mogą być skalowane i łączone.

Wyjście analogowe: 4...20 mA. Maksymalne obciążenie 820 Ω (całkowite). Użytkownik wybiera zakres i 
parametry.     W pełni izolowane galwanicznie od wszystkich wejść.

Wyświetlacz: Graficzny LCD z podświetlaniem. Maks. 4 pozycje, 2 dziesiętne, 13 mm wysoki.

Zmiany dokładności: Wyświetlacz i wyjście analogowe <±0.1%.
Nieliniowość i powtarzalność zazwyczaj <±0.1% bieżącej wartości.

Wyjścia 
przekaźnikowe:

4 – bezpotencjałowe (SPDT). Wybór trybu NO lub NC, powiązany z  parametrem lub 
układem  logicznym. Dopuszczalne obciążenie 200 VA lub 1 A,  2 A  przy 24 VDC.

Funkcje logiczne: Bezpośrednia, odwrócona, mnożenie. Z połączeniami „and”; „not and”.

Alarmy: 6 – różnych histerez progu. Ustawiany parametr, wartość i łączenie.

Czasomierz: 4 – od 1 sek. do 999999 sek. (11 dni). Wybieralne okresy, stałe cykle, oraz wyłączenie. 
Może sam się aktywować lub być aktywowany alarmem. Może „zamrozić” wyjście. 
Może aktywować przekaźniki. Można je kasować z panelu.

ZAMÓWIENIE:
B071: OxyGuard Atlantic z sondą (7m kabla), z zestawem naprawczym.

B072: OxyGuard Atlantic jak wyżej, z wejściem kompensujacym.
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