
ÇÖZÜLDÜ
OKSİJEN SENSÖRÜ

NS ORAKEL çevrimiçi aralığı Çözünmüş oksijen (DO) metreler, aşınmaya 
karşı son derece dayanıklı, son derece kararlı ve bakım ve kullanım ömrü 
maliyetlerini büyük ölçüde azaltan optik ışıldayan cihazlardır.

NASIL ÇALIŞIR

Algılama elemanı (lümifor), mavi bir ışıkla 
aydınlatıldığında heyecanlanır. Lumiphore 
uyarıldığında, suda bulunan oksijen miktarıyla 
ters orantılı bir yoğunlukta mavi ışık yayar. 
Teşhis ve kalibrasyon için uzun vadeli 
kararlılık ve güvenilirlik sağlayan ikincil bir 
kırmızı ışık kullanılır.

UYGULAMALAR

NS ORAKEL Çözünmüş Oksijen Sensörü kimyasal 
veya hareketli parça içermez.

- Daldırma montajı
- Basınçsız uygulamalar için ideal
- 210m (25°C) derinliğe kadar uygundur

- asetil yapı
- 1¼" NPT montaj dişi
- T90 <45 saniye

Kararlı ve güvenilirdir, bu da onu proses kontrolleri için 
mükemmel kılar ve tüm çözünmüş oksijen uygulamaları 
için uygundur.

Havalandırma şeridi üfleyici kontrolü ve oksidasyon 
hendeği çözünmüş oksijen kontrolü için, ORAKEL 
Çözünmüş Oksijen Sensörü rakipsiz performans 
sunar.

- titanyum yapı
- Akış hücresi monte edilebilir

- T90 <45 saniye

KARARLI VE GÜVENİLİR

NS ORAKEL Çözünmüş Oksijen Sensörü mavi ışığın 
tepe emisyonu ile floresanlı kırmızı ışığın tepe 
tepkisi arasındaki bir zaman gecikmesini içerir.

Bu zaman gecikmesi, gelen mavi ışığın dalga 
desenleri ile floresanlı kırmızı ışığın arasındaki bir 
faz kayması olarak ifade edilebilir.

Gecikme miktarı, mevcut oksijen miktarı ile 
ters orantılıdır.

Bu da elektronik tarafından ppm veya mg/l 
çözünmüş oksijen okuması olarak rapor edilir.
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KARARLI VE GÜVENİLİR (DEVAM ETTİ)

Bu teknolojinin avantajları, geleneksel 
elektrokimyasal cihazlardan daha kararlı olması 
ve aşınmaya karşı çok daha dirençli olmasıdır.

En son teknoloji ürünü sensör ve elektroniği bir 
arada kullanarak, cihazın güvenilirliği, doğruluğu 
ve esnekliği ORAKEL Çözünmüş Oksijen Ölçer 
rakiplerinden çok daha üstündür.

OTOMATİK TEMİZLEME VE OTOMATİK DOĞRULAMA

NS ORAKEL Sistemi otomatik In Situ sensör 
doğrulamasını seçenek olarak sunan dünyada 
türünün ilk örneğidir.

In Situ senso üzerinde kalibrasyon 
normalde sadece yılda bir kez gereklidir, 
bu nedenle otomatik doğrulama 
seçeneği ve kendi kendini temizleme 
seçeneği ile sensörün yıllarca hiç kontrol 
edilmesi gerekmeyebilir!

NS ORAKEL Kontrol Ünitesi sensör çalışmasını kullanıcı 
tanımlı zaman aralıklarında otomatik olarak kontrol 
ederek bakımı azaltabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİK

Tip
Lumiphore optik çözünmüş oksijen.

Tepki Süresi 25°C'de T90<45s, T95<60s.
Sıfır Noktası Ayarı Gerekli değil.

Ölçüm
Çözünmüş oksijen.

kalibrasyon
Suya doymuş hava kullanarak manuel.

Menzil
0-50mg/l veya %0-200 doygunluk.

Yanıt Kontrolü
Opsiyonel autoclean ile otomatik.

Çözünürlük 0.01 mg/l. Inşaat malzemesi
PVC, silikon, polikarbonat ve paslanmaz çelik.Doğruluk ve hassasiyet

0-8mg//l'den ±0.1mg/l (%1.25) ve 
8-20mg/l'den ±0.2mg/l.

Boyutlar
Çap yaklaşık 43.7mm OD. 
Uzunluk 203 mm.istikrar

Ayda %1'den daha iyi (kalibrasyon olmadan). Bakım aralıkları
Sıcaklık aralığı >0 ila 50°C.pH Aralığı 

pH2'den pH10'a kadar.Tuzluluk 

Aralığı 0-42ppt.

Manuel kalibrasyon 3-36 ay, 
lumifor değişimi 24-48 ay.
Garanti

Sıcaklık TelafisiEntegre bir termistör 
tarafından otomatik olarak.

Üretim tarihinden itibaren 24 ay veya ilk kullanım 
tarihinden itibaren 12 aydan kısa olanı.

İzin Verilen Aşırı Basınç 10 bar.
Tipik Yanıt Sınırlı >25mg/l.

RDO® PRO-X Probe, In Situ Inc. Boulder, Colorado, ABD'nin tescilli ticari markasıdır.

hakkında daha fazla bilgi edinmek için Detektronik ORAKEL Sistemive işinize 

nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için iletişime geçin:

Telefon etmek: +44 (0)1282 449 124
E-posta: sales@detectronic.org
Ziyaret: www.detectronic.org

Kayıt ofisi: Detectronic Sınırlı, Regent St, Whitewalls Sanayi Bölgesi, Colne, Lancashire BB8 8LJ. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır No. 6419526. KDV 
Tescil No. 924 5520 33. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Her hakkı saklıdır.
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