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Monitor Niedoboru Tlenu w Otoczeniu 
GPR-35, GPR-2500 SN (ATEX), GPR-2800 IS/AIS-S 

Urządzenia GPR-35, GPR-2500 SN i GPR-2800 IS / AIS-S są niezawodnymi monitorami 

niedoboru tlenu do pomiaru stężenia tlenu w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość 

wycieku gazu, aby zapobiec wyczerpaniu tlenu lub uduszeniu tlenem i zapewnić bezpieczeństwo 

personelu. Doświadczenie Analytical Industries w projektowaniu precyzyjnych i niezawodnych 

monitorów tlenu wyposażonych w zastrzeżone czujniki tlenu - sprawdzone w tysiącach osobistych 

alarmów tlenowych i sprzętach do nurkowania - zapewniają najwyższy poziom ochrony 

personelowi zależnemu od takich monitorów tlenu w pomieszczeniu. Nasz asortyment 

analizatorów tlenu obejmuje również monitory niedoboru tlenu ze zdalnymi czujnikami. 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze cechy 

• Do 4 zakresów pomiaru 

• Dokładność < 2% zakresu 

• Zasilanie sieciowe z podtrzymaniem bateryjnym 

(GPR-35)  

• Zdalne czujniki tlenu i opcje pompy (GPR-35 ) 

• Standardowo 32 miesiące działania jednego 

czujnika 

• Wyjście analogowe do podłączenia do 

zasilania DCS 

• 12-28 V DC (wersja GPR-2500) 

• Dostępny słyszalny i wizualny alarm 

niedoboru tlenu 

Zastosowania 

• Miejsca przechowania butli 

• Pomieszczenia z przewodami 

gazowymi  

• Pomieszczenia gdzie 

przeprowadzane są procesy 

czyste lub przechowywane takie 

naczynia 

• Duże komory czyszczone 

gazami obojętnymi lub innymi 

• Ograniczone przestrzenie 
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Technologia 

Czujniki Aii (Analytical Industries) zostały 
zaprojektowane w celu uniknięcia 
potencjalnych słabości typowych dla 
standardowych konstrukcji ogniwa 
galwanicznego. Nasze materiały, metody 
budowy i montażu były stale doskonalone 
przez dziesięciolecia. Każdy typ czujnika 
został specjalnie zaprojektowany, aby 
zapewnić optymalną równowagę między 
wydajnością a długowiecznością dla 
poszczególnych zastosowań. Rezultatem 
jest pewność pomiaru i niskie koszty 
utrzymania. W przypadku braku tlenu 
czujnik wytworzy zerową moc wyjściową, a czujnik będzie liniowy do 100%, dlatego w większości 
przypadków wymagana jest tylko kalibracja zakresu (patrz wykres). 

 

                        

Sensor XLT – Analytical Industries 

W przypadku zastosowań z gazem w tle zawierającym więcej niż 0,5% CO2 należy wybrać 
specjalnie zaprojektowany czujnik XLT. W przypadku większości standardowych czujników 
elektrochemicznych stosuje się elektrolit alkaliczny, który z czasem jest neutralizowany po 
wystawieniu na działanie kwaśnych gazów, takich jak CO2. Aby temu przeciwdziałać, Aii 
opracowało czujnik XLT ze specjalną formułą elektrolitu, który ma taką dodatkową zaletę, że może 
działać w temperaturach nawet do -10 ° C. 
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GPR-35 

GPR-35 został specjalnie zaprojektowany do 
monitorowania otoczenia i ma dokładność lepszą 
niż 2% odczytu w stałych warunkach. Ten model 
oferuje kompensację ciśnienia barometrycznego i 
temperatury, jest zasilany z sieci z 
podtrzymaniem bateryjnym, które będzie działało 
do 8 godzin w trybie alarmowym. Jest 
wyposażony w podwójne czerwone / zielone 
wskaźniki alarmowe, diody LED niskiego 
poziomu baterii i awarii oraz wyjście 0-1 V. Inne 
funkcje obejmują dwa regulowane alarmy 
stężenia tlenu, które są wstępnie ustawione na 
poziomy OHSA 20,0% (ostrożność) i 19,5% 
(niebezpieczeństwo). 

 

Opcje 

• Dwa poziomy regulacji alarmu (23% 
oraz 19.5% O2) 

• Alarmy dźwiękowe i wizualne 

• Wyjście 4-20mA 

• Wewnętrzna pompa próby 

• Zdalny czujnik 

 

GPR-2500 SN (ATEX) 

GPR-2500 SN idealnie nadaje się do pomiaru 
powietrza atmosferycznego ogólnego lub w 
obszarach zagrożonych. Jest zasilany z pętli 18–
24 V w zakresie 0–1%, 0–5%, 0–10% i 0–25% O2. 
Urządzenie jest podstawowym nadajnikiem 
zasilanym w pętlę 24 V z czujnikiem 
umieszczonym na dole skrzynki NEMA i 
„otwartym” na atmosferę. W przypadku 
stosowania w strefie niebezpiecznej wymagana 
jest zewnętrzna bariera (MTL7706 lub 
równoważna). Czujnik XLT jest dostępny z tym 
modelem. 

 

 

 

 

 

 

GPR-2800 IS S 

GPR-2800 jest idealny do pomiaru powietrza 
atmosferycznego w obszarze zagrożonym, z 
jednym zakresem 0–25% O2. Urządzenie jest 
podstawowym nadajnikiem zasilanym w 
pętlę 24 V z czujnikiem umieszczonym na 
dole skrzynki NEMA i otwartym na 
atmosferę. Czujnik XLT jest dostępny z tym 
modelem. 

 

GPR-2800 AIS S 

 
Model AIS dodaje do funkcjonalności alarmy 
oraz możliwość zasilania z sieci elektrycznej. 
Ponadto dostępna jest też opcja MODBUS 
(zasilanie 24V DC) która gwarantuje większą 
elastyczność. 
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