
INTEGRON Poland EU
Laboratorium badawczo-rozwojowe

Optyczny czujnik stężenia tlenu rozpuszczonego

Model: OXY-DIOS-DSP

Zastosowanie:
◦ oczyszczalnie ścieków – komory osadu czynnego
◦ ujęcia wodne – kontrola jakości wody
◦ gospodarstwa rybne – napowietrzanie stawów
◦ kompostownie – kontrola procesu
◦ monitorowanie rzek i jezior

OXY-DIOS-DSP jest  wysokiej  klasy  procesowym  optycznym  czujnikiem
stężenia  tlenu  rozpuszczonego  w  ściekach,  wodzie  pitnej  i  użytkowej.
Czujnik  zapewnia  szybką  odpowiedź  pomiarową  i minimalny  dryft.
W typowych warunkach pracy kalibracja  wykonywana jest  raz do roku,
a wymiana  okna  pomiarowego  raz  na  dwa  lata.   Dzięki  zastosowanej
metodzie  pomiarowej  urządzenie  nie  wymaga  stosowania  elektrolitów
ani wymiennych membran.
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Obudowa  czujnika  OXY-DIOS-DSP została  w całości  wykonana  ze  stali  kwasoodpornej-
tytanowej,  okno pomiarowe z twardego szkła szafirowego. Głowica w standardzie zawiera
układ pneumatycznego czyszczenia dzięki czemu okresowa konserwacja nie jest konieczna.
Czujnik  nie  wymaga  stosowania  zewnętrznego  transmitera  co  znacząco  obniża  koszty
zakupu i stopień komplikacji podłączenia. Komunikacja ze sterownikiem PLC może odbywać
się za pomocą magistral RS485/MODBUS, CANBUS/CANopen lub pętli prądowej 4-20mA.
Do konfiguracji urządzenia wykorzystywany jest wbudowany port USB. 

Charakterystyka czujnika:

• Optyczny pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w
wodzie i ściekach

• Wysoka stabilność i dokładność pomiarowa
◦ metoda wygaszania fluorescencji
◦ trygonometryczny pomiar fazy - analiza

sygnałowa DSP
• Niska obsługowość, kalibracja raz do roku bez

dodatkowego oprzyrządowania
◦ wbudowany czujnik ciśnienia

atmosferycznego/hydrostatycznego
◦ wbudowany czujnik wilgotności

• Wysoka odporność środowiskowa
◦ obudowa ze stali kwasoodpornej tytanowej
◦ okno pomiarowe ze szkła szafirowego
◦ brak elementów plastikowych pracujących w ściekach

• Wbudowany transmiter  RS485/MODBUS, CANBUS/CANopen, pętla prądowa 4-
20mA, USB

• Praca bez konieczności przepływu wody / ścieków
• Wbudowany system pneumatycznego czyszczenia okna pomiarowego
• Niskie koszty zakupu i eksploatacji, okno pomiarowe wymieniane raz na dwa lata

Instrukcja obsługi zawiera opis zasady działania, szczegóły budowy oraz metodykę kalibracji
http://www.sensor.integron.pl/index.php/pl/serwis/pobierz/instrukcje-obslugi
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Specyfikacja techniczna

Typ Czujnik stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie

Model OXY-DIOS-DSP INTEGRON Poland EU

Metoda pomiaru
Optyczna – wygaszanie fluorescencji z częstotliwościową modulacją 
światła wzbudzenia, trygonometryczny pomiar fazy

Głowica optyczna 447 / 650 nm z kanałem referencyjnym 617 nm, wymienna

Okno pomiarowe

Typ Porfiryna platyny zamknięta w matrycy 
polimerowo-szklanej

Podłoże Szkło szafirowe wym. φ12.5 mm / 1 mm

Trwałość Do 2 lat

Odporność chemiczna Metanol, etanol, izopropanol

Minimalny przepływ Brak konieczność przepływu wody / ścieków

Kalibracja

Jednopunktowa 0% - O2, wodny roztwór siarczynu sodu 
Na2SO3 lub azot 4.0 

Dwupunktowa 0% / 20.946% O2 (powietrze - 
wbudowany barometr i czujnik 
wilgotności) lub powietrze nasycone 
parą wodną

Temperatura pracy 0 do 50°C

Temperatura przechowywania -20 do 70°C

Maksymalne zanurzenie 30 m

Mierzone wartości
Stężenie, nasycenie, temperatura, ciśnienie parcjalne O2, ciśnienie 
atmosferyczne / hydrostatyczne, wilgotność

Zakres pomiarowy O2

Ciśnienie parcjalne O2 0 do 400 mBar

Stężenie 0 do 20 mg/L

Nasycenie 0 do 200%

Dokładność pomiarowa O2

Zakres 0 do 5.0 mg/L, 20°C +/-0.10 mg/L

Zakres 5.0 do 20.0 mg/L , 20°C +/-0.20 mg/L

Rozdzielczość pomiarowa O2

Zakres 0 do 1.0 mg/L 0.001 mg/L

Zakres od 1.0 mg/L 0.01 mg/L

Czas odpowiedzi
21% O2 do 0% O2 (20°C - azot), T90 < 40 sekund,
21% O2 do 0% O2 (20°C - woda), T90 < 60 sekund,
membrana o zwiększonej odporności mechanicznej 

Odporność na czynniki 
środowiskowe

H2S, pH, K+, Na+, Mg2+, Ca2+,NH4+, Al3+, Pb2+, Cd2+,An2+, Cr, Fe2+, Fe3+, 
Mn2+, Cu2+, Ni2+, CO2+, CN-, NO3-, SO42-, S2-, PO43-, Cl-

Pomiar temperatury Typ czujnika Pt1000 klasa A
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Dokładność +/- 0.2°C

Rozdzielczość 0.01°C

Zakres pomiarowy -20 do +85°C

Materiały Stal kwasoodporna tytanowa EN 1.4571, stal nierdzewna EN 1.4301,
szkło szafirowe AL2O3, FPM, silikon

Wymiary
Średnica 35 mm

Długość 238 mm

Waga 900 g

Stopień ochrony IP68

Gniazdo podłączeniowe Typ M12A, 8 kontaktowe, męskie, IP68

Zalecany wtyk Binder 99 0486 12 08

Odporność 
elektromagnetyczna

EN 61326 Klasa B

System czyszczenia okna
Pneumatyczny - sprężonym gazem, dysze rotacyjne

Przyłącze Szybko-złącze na przewód PA 6/4mm

Zasilanie

+24VDC, +/-20%
0.1A nieaktywne wyjścia prądowe

1.1A aktywne wyjścia prądowe

Zabezpieczenie nadnapięciowe 28.8V

Zabezpieczenie podnapięciowe 18.2V

Zabezpieczenie nadprądowe 1.2A, elektroniczne z auto restartem

Wyjścia sterujące 24V/0.5A-Source  zgodne z IEC 61131-3, zab. przeciwzwarciowe

Komunikacja MODBUS
(RS485)

Tryb RTU, ASCII

Terminator Wbudowany 120 Ohm, dołączany 
elektronicznie

Komunikacja CANOPEN 
(CANBUS)

Tryb SDO, PDO mapowane

Terminator
Wbudowany 120 Ohm, dołączany 
elektronicznie

Pętla prądowa 4-20mA

Rozdzielczość / Dokładność 5.5uA / 0.05%

Izolacja galwaniczna 1kV

Alarm NAMUR43 / 22mA

Gwarancja
Czujnik 3 lata

Okno pomiarowe 2 lata

Przewidywana trwałość 8 lat dla pracy w ściekach komunalnych
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