
Princípio de medição

Um fluxo contínuo de gases é retirado da corrente
de gás de exaustão. Este fluxo é continua-
mente aquecido e diluído com ar limpo e
aquecido, diretamente na sonda de amostra-
gem. Isso abaixa imediatamente a umidade
relativa e os voláteis evaporam na sonda
aquecida. A amostra de gases é medida oti-
camente na câmara de medição.

O sinal é compensado com relação à di-
luição, e torna-se desta forma a medição  
da concentração de particulado no gás de  
exaustão.

O sistema compreende uma sonda especial
de amostragem, o monitor de particulado a
laser, uma unidade de condicionamento da
amostra de gás (diluição, aquecimento), um
ejetor, dois ventiladores e uma unidade de
indicação e controle eletrônica.

A sonda de amostragem e a câmara de me-
dição formam um conjunto. A unidade de indicação  
e controle eletrônica e um soprador para a operação
do injetor, e outro para a geração do ar de diluição

• Sem necessidade de acompanhamento
especial.

Aplicações

O D-R 820 F é usado para se medir concentração de
particulado em gases úmidos.  
Exemplo de aplicações:

• Medições em gás saturado em plantas de
des-sulfurização

• Em instalações em sistemas de filtragem
úmida• (lavadores e scrubers)

• Plantas de queima de
resíduos

• Usinas de açúcar e álcool

• Aciarias.
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Características

• Projetocompacto

• Baixa manutenção

• Medição in-situ e
contínua

• Alta sensibilidade

Faixa demedição Estrutura com unidade de indicação e controle

concentração de  
trabalho

0 ... 15 (máx. 100) mg/m³ mais alta,  
sobconsulta

dimensões 600 x 1750 x 550 mm (AxLxP)

valor limite da  
umidade no gás de  
exaustão

umidade absoluta ≤40%, 250 g/m³,  
umidade relativa = 100%

espaçopara  
montagem

1100 x 1750 x 1100 mm (AxLxP)

Sonda peso aprox. 90kg

dimensões  
incluindo  
comprimentoda  
sonda

600 x1050 x1500mm(LxAxP),

1000mm

classe deproteção IP55

peso aprox.40kg temperatura  
ambiente

-20 ...50°C

material dasonda aço inoxidável ouHastelloy como  
opção

alimentação  
elétrica

230/400 V, 60 Hz, 3x16 A, 3x L, N,PE

outras,opcionalmente

classe deproteção IP65 Sinais na unidade de indicação e controle

temperatura  
ambiente

-20 ...50°C saídas decorrente 4x 4 ... 20 mA, galvanicamente  
isoladas com aterramento comum

temperatura do  
gás de medição

máx. 280°C (mais alta, sobconsulta) carga máx. 1kOhm

medição davazão  
de ar

8–10m³/h saídas digitais 6x contatos, máx. 35 V 0,4 A

flange DN 80 PN 6 tubo de versão especial  
Ø100mm

entrada digital opcional via contato para  comutação 
externa entre medição/  purga

bitola noterminal máx. 2,5mm²
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