
D-R 300: Dispositivo extremamente  sensível 
para a medição dos níveis  de fuligem.

D-R 300-40 Dispositivo de medição  de alta 
sensibilidade para medir  concentrações de 
particuladoextre- mamente baixas,
especialmente em  plantas de queima de
resíduos.

Princípio de medição

Os medidores D-R 300 / D-R 300-40 utilizam o mé-
todo de medição por espalhamento de luz. A luz  
modulada de uma lâmpada alógena ilumina um vo-
lume de partículas em uma chaminé. A luz refletido  
dessas partículas é medida e processada.

Especificações  
D-R 300

• Faixa de medição: nível de fumaça 0-3. O valor
do alarme II pode ser ajustado e sinalizado por
contato aberto com retardo

• Calibração: VDI 2066, página 8.

D-R 300-40

• Faixa de medição mínima 0-1 mg/m3 de concen-
tração de particulado. Outras faixas de medição de
até 300 mg/m3 podem ser ajustadas (mu- dança
automática de faixa opcional na relação de1:3:9)

• Calibração: VDI 2066, página 7.

Componentes do sistema

• Transceptor

• Flange demontagem

• Unidade de indicação econtrole

• Supressores deluz

• Unidade de ar de purga.

Opções

• Seleção automática de faixa de medição de  
particulado de acordo com a norma 17. 
BImSchV  (D-R300-40)

• Tampas de proteção contra intempéries

• Válvula de fechamento rápido para a
proteção do dispositivo de medição em caso
de falha na alimentação do ar de purga

• Revestimento de Halar para flange.

Características

• Medição in-situ diretamente no fluxo de gases

• Sistema automático de testes com correção 
dos  desvios

• Auto-calibração em ciclos de 4horas

• As partes óticas e eletrônicas montadas em  
compartimento hermético - nenhum gás
do  processo pode entrar no dispositivo

• Baixa manutenção graças ao bom sistema de 
ar  de purga nas janelas óticas as quais são 
aque- cidas

• Acesso a todos os parâmetros através do
display  da unidade de controle

• Seleção automática da faixa de medição de
acor- do com a norma 17. BImSchV na relação
1:3:9*.

Aplicações

• Medição do nível de fumaça em fornos
que  queimam óleodiesel

• Medições de particulado de baixa
granulometria  emprocessos

• Planta de queima de resíduos

• Monitoramento de filtros e de emissões 
em  queima de resíduos e em
termoelétricas*.

Aprovações

• Testado em relação à adequabilidade pela 
TÜV  de Colônia, relatório de teste936/800002

• Testado em relação à adequabilidade pela 
TÜV  de Colônia, relatório de teste
936/801004*

• Relacionado na lista de dispositivos de
medição  adequados para medição contínua 
de emissões

• MCERTS.
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unidade de purga

medições nível de fumaça (D-R 300)  
concentração de particulado (D-R  
300-40)

limite de detecção <1% da faixa de medição

faixas demedição D-R 300: nível defumaça 1–3 (5)

D-R 300-40:conc. de particulado de  
0–1 mg/m3 ... 0–30 mg/m3 1),  opcional 
0–300 mg/m3 com  comutação 
autom. defaixa

desvio de span <0,2% da faixa demedição/mês

princípiode  
medição

espalhamento deluz desvio de zero <0,2% da faixa demedição/mês

temperatura do  
gás da chaminé

acima do ponto de orvalho  
até 320°C, opcional até600°C,  
dependendo daaplicação

alimentação  
elétrica

115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz, 50 VA

pressão do gás da  
chaminé

-50 até +20hPa dimensões  
(AxLxP)

transceptor

565 x 310 x 200 mm

diâmetro doduto 0,3 a 4m peso 18kg

temperatura  
ambiente

-20 até+50°C comentários 1) após a calibração gravimétrica

proteção IP65 alimentação de ar de purga

sinais desaída 2 x0/4–20 mA/500 Ohm, mudança  
automática da faixa de medição  
(opcional0

quantidade dear  
de purga

aprox. 80m3/h

saídas digitais 3 saídas com contato de relê, carga  
máxima de 48 V / 0,5A

alimentação  
elétrica

115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz,

0,37 / 0,43kW

entradas digitais 1 entrada, contato livre detensão dimensões  
(AxLxP)peso

350 x 550 x 500 mm  
12kg

precisão <1% da faixa de medição proteção IP55
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