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Model 499ATrDO

Senzor stopového rozputìného kyslíku
SPECIFIKACE

UPOZORNÌNÍ

Teplotní rozsah: 5°C a 45°C.

POZOR NA KOMPATIBILITU SENZOR/
PROCES. Smáèené materiály nemusí být
vhodné pro daný proces. Za kompatibilitu
senzoru a procesu je zodpovìdný uivatel.

Rozsah tlaku: 0 a 549 kPa
Procesní spoj: MNPT 1 palec
Smáèený materiál: Noryl, Viton, EPDM, zlato,
Teflon, silikon

SPECIFIKACE - PRÙTOKOVÉHO ÈLÁNKU (PN 23728)
Teplotní rozsah: 0°C a 50°C.
Rozsah tlaku: 0 a 549 kPa
Procesní spoj: Kompresní fitink pro trubku 1/4 palce
Smáèený materiál: Akryl, CPVC, 316 SS, Buna N

INSTALACE
edé plastové víèko, se kterým se senzor dodává, je naplnìno roztokem siøièitanu sodného. Pøed instalací
senzoru toto víèko sejmìte.

UPOZORNÌNÍ
PLASTOVÉ VÍÈKO OBSAHUJE ROZTOK
SIØIÈITANU SODNÉHO. VYVARUJTE SE
STYKU S POKOKOU, VNIKNUTÍ DO OÈÍ A
POITÍ!
Senzor je zaroubován v prùtokovém èlánku (PN 23728-00, obrázek 2). Udrujte co nejstálejí teplotu v rozmezí
5°C a 45°C. Analyzátor automaticky kompenzuje zmìnu permeability membrány, která je závislá na teplotì.
Teplotní èlánek reaguje na zmìnu teploty se zpodìním asi 4 minuty. Pøi náhlé zmìnì teploty tedy dojde na tuto
dobu k posunu namìøených hodnot. Prùtok udrujte v rozmezí 100 a 400 ml/min.
Senzor instalujte v rozsahu
45° od kolmého smìru.

Obrázek 1. Instalace senzoru
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Obrázek 3. Pøipojení senzoru se standardním
kabelem k analyzátoru 1055
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Obrázek 2. Instalace s malým prùtokem
(PN 23728-00)
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Obrázek 4. Pøipojení senzoru s optimálním
stínícím kabelem k analyzátorùm 54e Amp
(stínìní EMI/RFI)
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Obrázek 5. Pøipojení senzoru se standardním
kabelem k analyzátoru 54e Amp
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Obrázek 6. Pøipojení senzoru s optimálním
stínícím kabelem k analyzátorùm 54e Amp
(stínìní EMI/RFI)

Pokud realizujete pøipojení senzoru pøes spojovací skøíòku (PN 22719-02), propojte odpovídající vodièe.

KALIBRACE
Senzor kalibrujte ve vzduchu nasyceném vodními parami. Obvykle se hodnoty stabilizují bìhem dvaceti minut.
Nenechávejte senzor na vzduchu zbyteènì dlouho. Mohl by být zhoren lineární prùbìh mìøení. Pokud byl
senzor bìhem jednoho roku na vzduchu ménì ne 5 hodin, odpovídá linearita specifikacím. Pokud byl senzor
bìhem roku na vzduchu déle ne 5 hodin, vymìòte elektrolytický roztok v senzoru za nový.
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ÚDRBA
VAROVÁNÍ

PØED VYJMUTÍM SENZORU se
zcela pøesvìdète, e je procesní
tlak redukován na 0 a procesní
teplota je sníena na bezpeènou
úroveò.

ÈITÌNÍ MEMBRÁNY
Membránu udrujte èistou. Membránu èistìte vodou z
rozpraovaèe a pak ji jemnì otøete mìkkou látkou.

VÝMÌNA MEMBRÁNY
1. Drte senzor membránou vzhùru.
2. Vyroubujte pøevleènou matici. Vyjmìte sestavu
membrány a O-krouek (viz obrázek 7).
3. Zkontrolujte katodu. Je-li matná, vyletìte ji
letícím papírem na bázi silikon-karbid s hrubostí
400 a 600. Katodu otírejte jedním smìrem.
NEOTÍREJTE JI KROUIVÝM POHYBEM. Øádnì
ji opláchnìte a vymìòte roztok elektrolytu.
4. Do dráky dejte nový O-krouek. Do víèka
membrány kápnìte kapku izopropyl alkoholu.
Pomalu pøidejte do víèka 20 (dvacet) kapek
elektrolytického roztoku. Tento krok je dùleitý,
protoe alkohol navlhèí vnitøní stìnu membrány a
zabrání zachycení vzduchových bublin pøi
nasazení membrány na katodu.
5. Na povrch katody kápnìte kapku elektrolytu.
Otoète sestavu membrány a nasaïte ji na katodu.
6. Naroubujte zpìt pøevleènou matici.
7. Otoète senzor membránou dolù. Nìkolik minut
senzor protøepávejte. Podobnì jako støepáváte
teplomìr.

VÝMÌNA ROZTOKU ELEKTROLYTU A
MEMBRÁNY
1. Vyjmìte sestavu membrány a O-krouek (viz
obrázek 7).
2. Drte senzor za zásobník roztoku elektrolytu,
katodou smìrem dolù.

VAROVÁNÍ

VNITØNÍ ROZTOK MÙE BÝT
NEBEZPEÈNÝ PØI POITÍ. Pøi styku s
pokokou mùe zpùsobit podrádìní.
Ètìte následující návod.
5. Pøipravte si novou membránu. Do víèka membrány
kápnìte kapku izopropyl alkoholu. Pomalu pøidejte
do víèka 20 (dvacet) kapek elektrolytického
roztoku. Tento krok je dùleitý, protoe alkohol
navlhèí vnitøní stìnu membrány a zabrání
zachycení vzduchových bublin pøi nasazení
membrány na katodu. Nechte sestavu membrány
naplnìnou elektrolytickým roztokem a dejte ji
stranou.
6. Drte senzor asi ve smìru 45° katodou dolù a
naplòte zásobník roztokem elektrolytu a po okraj.
Poklepejte na senzor blízko závitù, uvolníte tak
vzduchové bubliny. V pøípadì potøeby roztok
doplòte.
7. Do plnícího otvoru vlote zátku a zaènìte ji
zaroubovávat. Po nìkolika otáèkách senzor
otoète katodou vzhùru a zátku dotáhnìte.
Neutahujte ji pøíli.
8. Do dráky dejte nový O-krouek. Otvory v katodì
zakápnìte elektrolytickým roztokem.
9. Tupý tenký pøedmìt prostrète skrz otvor vyrovnání
tlaku (viz obrázek 7).
Poznámka
Nepouívejte ostrý pøedmìt. Propíchli byste
mìchýø a znièila tak senzor.
Tímto pøedmìtem nìkolikrát jemnì zatlaète na
mìchýø. Vytlaèíte tak tekutinu otvory v katodì. Na
mìchýø tlaète dokud nevytlaèíte vech vzduch ze
zásobníku roztoku. Dbejte na to, aby zùstaly otvory
pokryté roztokem.
10. Na katodu kápnìte nìkolik kapek elektrolytického
roztoku. Pak na katodu nasaïte novou sestavu
membrány. Zaroubujte pøídrnou matici.
11. Po doplnìní elektrolytu mùe být nutné umístit
senzor na nìkolik hodin do polarizovaného napìtí,
kde se vytvoøí provozní rovnováha.

3. Sejmìte zátku plnícího otvoru elektrolytu a nechte
vytéct roztok elektrolytu malými otvory v blízkosti
katody.
4. Zátku obtoète nìkolikrát tìsnící páskou a dejte ji
stranou.

!
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Otvor pro vyrovnání tlaku

Katoda
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Zátka plnícího otvoru
elektrolytu

Sestava membrány
Pøevleèná matice

Kabel senzoru

Obrázek 7. Díly senzoru

SKLADOVÁNÍ
Senzor skladujte ponoøený v èerstvém nasyceného roztoku siøièitanu sodného. K tomuto úèelu se nejlépe hodí
plastové víèko, které bylo dodáno spolu se senzorem. Analyzátor nechte pod napìtím.

NÁHRADNÍ DÍLY
33523-00

Zátka plnícího otvoru elektrolytu

9550094

O-krouek, Viton 2-014

33521-00

Pøevleèná matice

23501-04

Sestava membrány pro rozputìný kyslík (1 membrána a 1 O-krouek)

23502-04

Souprava membrán pro rozputìný kyslík (3 membrány a 3 O-krouky)

9210264

Plnící roztok è. 1 pro rozputìný kyslík (120 ml)
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