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Uygulama Alanları

Özellikler

Oksijen transmiteri aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:

~ >!VPiXÎX]Ý[Îã\PaP[Ħ  PaPb]SPSa
~ HPĦ\daeTaãiVPaPSPhP]Z[SŇhãiThX]X]
WPaXRX]ST_Pc[P\PhPhP]\PhPZPa[Z^ad\P[
SŇhãiTh^_bXh^]dÝ[Îã\]^ZcPb]SPbT]bÝaã]
diPZcP]Z^]ca^[ã]T^[P]PZcP]a
~ 1Pb\PSãĦ\T[XcTZeThPSdP[VPiZP[XQaPbh^]d
~ :^\_PZc_[PbcXZZP_[bT]bÝaSXiPh]WPaTZTc[X
_PaÎPb^[\PSĦXÎX]did]SÝ]T\Zd[[P]\bPĦ[Pa
eTZ^[PhZ^[PhiPaPaVÝa\Ti
~ 3dP[ZÝ_aãÝ[Îã\ãSTeaT[TaXbUaVPi
Z^\_T]iPbh^]d]SPZXSTĦXŇZT][TaPaPb]SP
ST]VThXbPĦ[Pa
~ CTZSdP[QÝ[\TbRPZ[ZZ^]ca^[[ãWãRaTSXiPh]
ZXa[TcXRX[TaTeTPZŇUPi[P[Ħ]PZPaŇSPhP]Z[[Z
bPĦ[Pa
~ 1X[VXbPhPa[PVT[XŇcXaX[\XŇS^Ħad[dZ*b_P]{X] {X]ST]
eTS^ĦadbP[[Z*b_P]{X]${X]ST]SPWPXhXSXa

~ Hareketsiz/örtülü sıvı toplama tankları
~ Besleme gazı reaktörü
~ Sentrifüj gazları
~ Katalist rejenerasyonu
~ Çözücü geri dönüşümü
~ Çöp toplama gazları
~ Atıksu digester gazı
~ Oksijen saﬂığı
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XMO2 rak’a monte konﬁgürasyonu

Akıllı Oksijen Transmiteri
XMO2 termoparamanyetik oksijen transmiteri şu anda
piyasada bulunan en istikrarlı oksijen transmiteridir.
Oksijen ölçümünde son teknoloji ürünüdür. XMO2
transmiteri ile güvenli proses oksijen ölçümleri yapabilir , bunun yanısıra kolaylıkla sıcaklık ve basınç
ölçümlerini de yapabilirsiniz.
Yüksek Performans ve Kolay Kullanım
XMO2 kanıtlanmış termoparamanyetik oksijen
sensörü ile bilgisayarla geliştirilmiş, otomatik oksijen
sinyal kompenzasyonunu, hızlı cevap süresi sağlayan yazılımı, gerçekzaman hata tespitini ve otomatik
kalibrasyon özelliklerini birleştirerek kolay kullanım ve
eşsiz performans sağlar. Kompakt, rüzgara ve yağmura dayanıklı, patlamaya ve yanmaya karşı korumalı
dış yüzeyi ile XMO2 özellikle sahada kullanılmak için
dizayn edilmiştir. Böylece numune alma gereksinmelerini minimize ederek, en iyi numune almayı ve en
hızlı cevap süresini sağlar. Hareketli parçası olmadığı
için montaj pozisyonlarına ve titreşime karşı hassas
değildir. Uzun dönemli kullanım sağlar. XMO2’nin dual
bölmeli oksijen hücresi kirleticilere ve akış değişimlerine karşı dayanıklıdır.
Otomatik Sıfır Gaz Kompenzasyonu
XMO2’nin kullanımı kolay yazılım menüsü gelişmiş
4-20 mA ve RS232 dijital çıkış sağlar. Entegre sinyal
işlemci algoritması gelişmiş doğrusallık, doğrulama
özelliği ve sıfır gaz değişimleri ile otomatik basınç
etkilerine karşı otomatik dengeleme özelliği sunar. Hızlı
cevap süresi sağlayan yazılımı 15 sn’den daha az bir
sürede yanıt verir. Tekrar kalibrasyon gerektiğinde,
potansiyometre kullanmaya gerek kalmadan yazılım
üzerinden kolay ve çabuk şekilde ayarlanır.

Muhafaza ve Aralık Seçenekleri
XMO2 24 VDC güce ihtiyaç duyar ve tam programlanabilir sıfır ve span ayarlarıyla birlikte 4-20 mA çıkış sinyali
verir. Çıkış oksijen konsantrasyonuyla orantılıdır ve sıfır
gaz ve/veya atmosferik basınç değişimlerine göre dengelenir. Geniş ölçüm aralıklarıyla beraber; yağmura ve
rüzgara karşı dayanıklı dış yüzeyin yanı sıra, patlama ve
yanmaya korumalı dış yüzey seçenekleri de mevcuttur.
XMO2 Aksesuarları
GE XMO2’nin kullanımı için geniş bir aksesuar aralığı
sunar. Bu aksesuarlar içerisinde özel uygulamalar için
kullanıcı dizaynlı numune alma sistemleri, 24 VDC güç
kaynağı ve 1200 mt’ye kadar dört telli kablolar gösterilebilir. XMO2 ayrıca GE’nin TMO2D, XDP ve nem serisi
analizörlerine de bağlanabilir. TMO2D ve XDP ekranları
maksimum doğrulama yazılımla geliştirilmiş cevap süresi
ve XMO2 transmiterinin otomatik kalibrasyon için, mikro
işlemci bazlı oksijen sinyal dengelemesini sağlar.
Dual-Bölme Dizaynı
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Şekil XMO2 termoparamanyetik oksijen ölçüm
hücresini şematik olarak göstermektedir. Oksijenin
paramanyetik özelliği oksijen içeren bir gaz
numunesinin manyetik alanda hareketine neden olur.
Gaz hareketi termistör çiftlerinden etkilenen bir
“manyetik rüzgar” yaratır. Oksijen konsantrasyonu ve
sıfır gaz dengelemesi transmiterin mikroişlemcisi
tarafından algılanır.

64
BT]bX]V
Performans

155 mm

Doğruluk
~ Span’in ±1%’i
~ 0-1% aralığı için span’in ±2%’si
~ 90-100 ve 80-100% O2 için ±0.2%

145 mm

3/4” NPTF

70 mm

105 mm*

15 mm

129 mm**

Ölçüm Çözünürlüğü
 \0
Sıfır Sabitliği
0h[Zb_P]{X] {X PaP[VXÎX]!

220 mm

10 mm diameter

Tekrarlanabilirlik
B_P]{X]!{bX

242 mm* 266 mm**

Doğrusallık
B_P]{X]${X

XMO2
Transmitter

29,5 mm

*Weatherproof
**Explosion-proof

83 mm

Span Sabitliği
0h[Zb_P]{X]#{ã PaP[VXÎX]'

Optional flame
arrestors for
explosion-proof
units only

1/4” NPTF

113,3 mm

XMO2 transmiter boyutları.

Ölçüm Aralıkları (Tipik olarak)
~  ~!$
~ !~$
~ $~ 
~  ~( 
~ ! ~' 
1Pb]ÎZ^\_T]iPbh^]dVTaTZ[X
Transmiter Sıcaklığı
~ Standart: 113°F (45°C)’ye kontrollü
~ Opsiyonel: 140°F (60°C)’ye kontrollü

Basınç Etkisi
~ mm Hg için okumanın ±0.2%’si (basınç
kompenzasyonu olmadan)
~ basınç kompenzasyonu opsiyonu mevcuttur.
Gerekli Numune Debisi
0.1–2.0 SCFH (50–1,000 cc/dak),
1.0 SCFH (500 cc/dak) nominal
Numune Debisi Etkisi
Sıfır gaz kompenzasyonu opsiyonuyla Rüzgar ve yağmur
korumalı XMO2 için 0.1 - 2.0 SCF (50 to 1000 cc/dak) akış
aralıĦında span’in 1%’inden daha az
Cevap Süresi, 90% Basamak Değişimi
~ Hızlı 15 sn.
~ EN50104 45 sn
~ Standart 70 sn
Isınma Süresi
30 dakika

XMO2 çıkışı anlık ölçümler için GE Nem Serisi
analizörleri için giriň olarak kullanılabilir ve ekran hem
oksijen hem de nem değerini gösterir.

Fonksiyonel
Analog Çıkış
4 - 20 mA, izole edilmiş, 800 S maksimum, sahada
ayarlanabilir
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Dijital Çıkış
RS232, üç kanal
Güç
24 VDC ±4 VDC, 1.2 A maksimum
Cablo
~ Standart: 10 ft (3 m), dört kanal
~ 1200 m’ye kadar kablo opsiyonu mevcuttur.
Ortam Sıcaklığı Aralığı
(Numune Koşulları):
~ –4°F ... 104°F (–20°C .... 40°C), standart hücre çalışma
sıcaklığı 113°F (45°C)
~ 23°F ... 131°F (–5°C ... 55°C), opsiyonel hücre çalışma
sıcaklığı 140°F (60°C)
Maksimum Basınç
20 psig (2 bar)

4=$ #{[X0C4GdhVd][dğd4=$ #{TRTeP_bãaTbX
ZP[XQaPbh^]dhP_[\PhPeT]d\d]TP[\PbXbcT\XQPb]
R]]bPQXcZ^]ca^[ãeThPG<>!{]X]QPb]ÎZ^\_T]iPbh^
]d]PVTaTZbX]X\SdhPa
Çevresel, Raka Monte
APZZPQX]T\^]cT^_bXh^]dbaPSP]QXaQÝ[VTXÎX]
Zd[[P][PQX[XaCTW[XZT[X^[PaPZb] P]Sa[P]P[P][PaXÎX]
dhVd]STğX[SXa
Avrupa Birliğine Uygunluk
3=+!$XÎX]4<23XaTRcXeT'(""%442eT?43(&!"42
zhTdhVd]Sda24^]PhaPZ\^]cPYXÎX]QTZ[T]Xh^a
Lloyd’s Kayıt Onayı
3TcPh[PaXÎX]G<>!;A{]X]ZPcP[^ğd]PQPZ]i

Fiziksel
Temas Halinde Sensör Materyalleri
~ Standart: 316 paslanmaz çelik, cam ve Viton® conta
~ Opsiyonel: Hastelloy® C276 ve Chemraz® conta
Boyutlar
~ Rüzgar ve Yağmur Korumalı ünite (yüks x çap):
9.53 in x 5.71 in (242 mm x 145 mm)
~ Patlama /yanma korumalı ünite (yüks x çap):
10.47 in x 5.71 in (266 mm x 145 mm)
Ağırlık
9.5 lb (4.3 kg)
Çevresel, Transmiter
~ Rüzgar ve Yağmur Korumalı Tip 4X/IP66
~ Patlama Korumalı: Sınıf I, Bölüm 1, Grup A,B,C&D,
FM/CSA
~ Yanma Korumalı:
88!6344gS882C%8BBT?!0C4G!!*
4gS882C%8?%%B]U80[P] B000DB4g" "(G
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