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Przenośne Analizatory Tlenu od 0.1 ppm 

do 100% Tlenu. 

Modele: GPR-1000, GPR-1100, GRP-2000 i GPR-

3500 

Te wytrzymałe przenośne przyrządy, odpowiednie do pomiarów 

śladowego tlenu od 0,1 ppm do  zastosowań o czystości przy 100% tlenu, 

korzystają z tej samej zaawansowanej technologii czujników, co 

internetowe analizatory tlenu procesowego, zapewniając pewność ich 

niezawodności i dokładności.  

Koncepcja - Analytical Instruments - korzystania z tych samych 

interfejsów HMI i struktur menu w analizatorach przenośnych i 

internetowych sprawia, że operatorzy mogą bardzo łatwo korzystać z obu 

rodzajów urządzeń podczas pracy, bez konieczności dodatkowego 

szkolenia. 

 
 

 

 
 
  

 

Główne Cechy: 

• Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w 

terenie 

• Do 30 dni używania z zasilaniem z 

akumulatora (40 godzin z pompą) 

• Zakres pomiaru: 0-10ppm, do 0-100% O2 

• 24-32 miesiące działania czujnika 

• Lekkość urządzenia – 2,5 kg, łatwość obsługi 

• Opcja wbudowanej pompy 

• Wyjście 0-1V 

• Opcje czujników XLT dla środowisk CO2 

Zastosowania: 

Kontrola Miejscowa: 

• Generatory tlenu i azotu 

• Miejsca przechowalni butli 

• Tlen w cysternach podczas transportu 

• Procesy obróbki metali 

• Procesy kontroli szczelności 

• Produkcja podwójnych szyb 

• Spawanie (przy przedmuchu N2 lub Ar) 
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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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Przyrząd GPR-3500 został opracowany do 
pomiaru 0-100% tlenu w obszarach ogólnego 
zastosowania. Ten przenośny analizator 
tlenu ma kompensację ciśnienia 
barometrycznego i temperatury i jest 
dostarczany z częściami zwilżanymi ze stali 
nierdzewnej, przepływomierzem i zaworem 
iglicowym. LDL wynosi 0,5% O2 (LDL można 
dodatkowo zwiększyć za pomocą kalibracji 
zerowej). To urządzenie wyświetla również 
temperaturę i ciśnienie otoczenia.  
Do pomiarów czystości tlenu należy użyć 
gazu zakresowego o pożądanym docelowym 
stężeniu.  
Dostępny zakres: 0-100% O2  

 

 

Opcje dostępne w zakresie: 

• Wewnętrzna pompa próby 

• Filtry koalescencyjne 

GPR-3500 M0 

 

• Akcesoria do pobierania próby 

• Walizka do łatwego transportu 

• Wersje do zastosowań w niebezpiecznych 

otoczeniach (ATEX) 

 

GPR-1100 (ATEX) 

Model GPR-1100 jest standardowym 
przenośnym analizatorem przemysłowym do 
pomiarów śladowych ilości tlenu do 0,1 ppm. 
Dostarczany z materiałami zwilżanymi ze stali 
nierdzewnej, przyrząd jest również wyposażony 
w szybkozłączki, które wychwytują próbkę w 
analizatorze i przedłużają żywotność czujnika 
tlenu, zapobiegając dyfuzji powietrza do czujnika.  
Opcje: czujnik XLT dla środowisk CO2  
Dostępne zakresy: 0-10, 0-100, 0-1.000 ppm i 0-
1% (0-25% tylko dla kalibracji) 

 

GPR-1000 (ATEX) 

Zoptymalizowany do pomiaru tlenu poniżej 1,000 
ppm przy LDL 5 ppm; kompensowany 
temperaturowo. Miernik tlenu GPR-1000 może 
również działać w zakresie do 1%. Jest 
dostarczany z mosiężnymi łącznikami.  
Opcje: czujnik XLT do środowisk CO2, złączki ze 
stali nierdzewnej, zestaw do spawania.  
Dostępne zakresy: 0-1.000 ppm i 0-1% (0-25% 
tylko dla kalibracji) 

 

GPR-2000 (ATEX) 
Przenośny przyrząd GPR-2000 jest 
przeznaczony do pomiaru poziomu tlenu w 
procentach przy LDL 0,005% (50 ppm) O2. Ten 
wszechstronny analizator tlenu będzie 
odpowiedni do wielu zastosowań. Jest 
dostarczany z kompensacją ciśnienia i 
temperatury barometrycznej, a także złączkami 
ze stali nierdzewnej i wewnętrznymi rurami. 
Opcje: czujnik XLT do środowisk CO2  
Dostępne zakresy: 0-1%, 0-5%, 0-10% i 0-25% 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


