
Novo sistema para o monitoramen-
to de emissões de particulado para
aplicações em que não haja necessi-
dade de calibração automática

Características

• Medição in-situ diretamente no fluxo
gasoso

• Circuitos digitais micro processados

• Alarmesajustáveis

• 2 contatos para sinalização

• Integração do sinal de saída em 
4/15/64 segun- dos

• Memória interna de eventos

• Interface para PC, fácil utilização

• Interface ModbusRTU

• Sinal de saída mostrado como 
opacidade ou  extinção ótica

• Não há necessidade de cobertura 
paraproteção  atmosférica.

Aplicações

• Adequado para plantas que não 
exijam calibra- ção automática

• Plantas de geração de calor,
termoelétricas

• Caldeiras efornos

• Instalações de filtragem de gases

• Monitoramento de processos

• Monitoramento de filtros.

Opções

• Filtros para verificação da
linearidade

• Dispositivo ótico dealinhamento

Princípio de medição

O dispositivo trabalha pelo método da transmissão  
ótica e utilizando o princípio da dupla passagem do  
feixe pela chaminé (duplo passo), duplicando asen-
sibilidade da medição. A atenuação da luz devido  
ao particulado presente no gás é convertida em um  
sinal elétrico.

Componentes do sistema

• Transceptor D-R 220

• Dois modelos de refletor para passos de
medi- ção de 0,4 a 3,5 m e 3 a 10m

• Tubos flangeados para fixação nachaminé

• Painel com fonte de alimentação, bornes 
de  ligações e com unidade de ar de purga

• Refletor de zero paraajuste.

Modelos

• Sistema 1: para chaminés e dutos de até 3,25
m

• Sistema 2: para chaminés e dutos entre 2,75
m  e 10m

Painel

Transceptor Refletor

medições opacidade, extinção precisão <2% da faixa de medição

faixas demedição 0–25/50/100%OP
0–0,2 / 0,4-1,6 Ext
0 -160mg/m3

0-4000 mg/m3 1)particulado

limite de detecção <2% da faixa de medição

princípiode  
medição

transmissão ótica alimentação  
elétrica

24 VDC, 0,4A

temperatura do  
gás na chaminé

acima do ponto de orvalho até  
200°C, opcionalmente até500°C,  
dependendo daaplicação

dimensões  
(AxLxP)

Transceptor

160 x 150 x 314 mm

pressão do gás da  
chaminé

-50 até +10hPa

opcionalmente, pressão mais alta

peso transceptor 2,7
kg, refletor de 1,6
kg

diâmetro doduto 400 - 10.000mm painel de alimenta ção

temperatura  
ambiente

-20 até+50°C unidade de ar de  
purga

Integrado

proteção IP65 alimentação  
elétrica

85–264 VAC, 46–63 Hz, 50VA

saída de saída 0 / 4–20 mA / 400 Ohm dimensões  
(AxLxP)

210 x 300 x 380 mm

saídas digitais 2 saídas derelê peso 13kg

entradas digitais ND proteção IP54

comentários 1) faixa de concentração em relação a passo de medição de 1m, após mediçõesisocinéticas
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