
УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА КИСЛОРОД
"OXYmeter"

● 2 програмируеми алармени нива
● Звукова и светлинна сигнализация
● 2 SPDT 5A/250V релейни изхода
● Електрохимичен сензор за О2

● Дълъг живот на сензора
● Лесен и бърз монтаж

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Уредът е предназначен за измерване концентрация на кислород в обхват 0 - 30 об.%. Може да 
се използва  за  контрол на  качеството на  въздушна среда на работно място,  както  по отношение 
недостиг, така и за излишък на кислород. Във версията с изнесн сензор се използва за управление на 
технологични процеси (0 - 100 об.%).

  Принципът  на  действие  се  основава на  протичане  на  реакция  в  електрохимична  клетка,  
състоящя се  от  анод,  катод  и  течен  електролит.  Кислородът достига  до катода  през  дифузионна 
мембрана и се редуцира. Образувалите се в електролита йони достигат до анода, където протича 
реакция на окисляване.  Полученият ток е пропорционален на концентрацията  на кислород.  След 
температурна компенсация сигналът от електрохимичната клетка се усилва, мащабира и визуализира 
на  LCD буквено-цифров дисплей. “OXYmeter” разполага със звукова сигнализация и два релейни 
изхода, които след въвеждане на парола за достъп, могат да се програмират за сигнализиране на 
недостиг или излишък на кислород в околния въздух или за управление на технологичен процес.  
Измерването, визуализирането на концентрацията,  активирането на релейните изходи и звуковата 
сигнализация се управляват от микропроцесорен блок. На лицевия панел е монтиран LCD дисплей и 
бутони за управление. Кутията е предназначена за монтаж на DIN-шина или на стена посредством 
два  дюбела  и  винтове.  Предвидена  е  възможност  за  буфериране  на  захранването  посредством 
капсулован акумулатор 12 V/7Ah (опция).

"Делта инструмент"ООД, 1784 София
Младост 1, бул. Андрей Сахаров № 23

тел. (+359 2) 974 62 36, 974 62 37
974 62 38, факс (+359 2) 974 62 04

e-mail: delta@deltainst.com



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение 230 VАС 
Обхват 0 – 30об.%  (по заявка 0 – 100об.%)
Основна грешка 1 %  от обхвата
Нелинейност 0,21 ± 0.02 %
Време за реакция (90%) 14 ± 2 s 
Алармени нива 2 бр. програмируеми (защитени с парола) 
Изходен сигнал 2 SPDT, 250V/5A изходни релета
Звукова сигнализация Пиезозумер 85dB/30cm
Светлинна индикация LED
Работна температура 5 ÷ 40 °С
Относителна влажност 10 ÷ 90 %RH (без конденз)
Атмосферно налягане 811-1216 hPa 
Буферирене на захранването (опция) Акумулатор 12v/7Ah
Габаритни размери 115 х 100 х 40  mm
Тегло 250 g

II. НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ:

    

III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

За  свързване на захранващото напрежение и релейните изходи се използват проводници със 
сечение 1÷1.5mm2. Начинът на монтаж и тип на кабелите се избира съгласно  Наредба No 2 /ПСТН - 
87/.

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Газсигнализаторът “OXYmeter” е калибриран с еталонна газова смес и при правилен монтаж 
не се  нуждае  от настройки и калибриране  на  място.  След първоначално включване,  сензорът  се 
активира в продължение на 1-2 минути, след което газсигнализаторът влиза в нормален режим на 
работа.

Основен  режим  на  индикацията

При подаване на захранващо напрежение на станцията, индикацията минава в основен режим. 
В началото на реда се изписва ”Oxygen”       ”AL1”  ”AL2”. На долния ред се изписва моментната 
стойност на концентрация, както и зададените нива в обемни проценти кислород.



V.  ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИ

Газсигнализаторът “OXYmeter” предоставя възможност,  по преценка на потребителя, да се 
програмират  различни  гранични  концентрации  за  долно  и  горно  алармени  нива.  Менюто  на 
станцията е разделено на няколко нива. Минаването навътре в нивата се извършва чрез задържане на 
бутон “MODE” за 2-3 секунди. Обхождането на менютата се извършва със стрелките “◄” и “▲”. 
Излизането от нивото се извършва с бутон “MODE”.  

Редактирането на параметрите се извършва с двете стрелки ”◄”, ”▲”. След набирането на 
нова стойност на някои от параметрите, за да бъде записана (потвърдена) трябва да се натисне бутон 
“ENTER”.

За  да може да се  тестват  релейните изходи и изпълнителните механизми свърани с тях е 
предвиден бутон  “RESET/TEST”.  При натискането  и  задържането  на   бутон  “RESET/TEST”  се 
активират релетата и сирената.  След отпускането на бутона релетата се връщат в нормалното си 
състояние. Тази проверка е възможна само ако в момента на натискане на бутон “RESET/TEST” 
няма активиран релеен изход.

При  задействане  на  реле  операторът  може  да  изключи  (квитира)  включената  сирена. 
Деактивирането става като се натисне бутон “RESET/TEST”. Релетата остават включени до спадане 
на концентрацията под зададените нива.

От  основния  режим  на  индикацията  при  натискане  и  задържане  на  бутон  ”MODE” 
индикацията минава в режим на въвеждане на параметрите на газ станцията. На дисплея се изписва 
”Entering  menu”. Със стрелки ”◄”, ”▲” се избира някой от следните параметри от първо ниво на 
менюто:

Означение на 
дисплея

Параметри, които се редактират в подменютата Парола

Others Други параметри на станцията
-      включване  и  изключване на алармената  сигнализация
-      избор на нормален или инверсен режим на работа на релетата. 

000001

Alarms Задаване стойностите на алармените нива на всеки от каналите 000001
Factory Sett. Параметри свързани с производителя
FАS Параметри свързани с производителя

След избор на желаните параметри, които ще се задават, се натиска “ENTER” (влиза се едно 
ниво навътре). Следващо ниво е въвеждане на съответната парола.

Всеки един от параметрите седи зад парола. След  въвеждане на парола се натиска ”ENTER” 
и ако е правилна се отваря достъп до параметрите.  Параметрите,  които  могат  да   се  задават от 
потребителя, са дадени в следващата таблица:

Others
On / Off Siren Използване или не на звукова сигнализация при възникване на

алармено събитие
Normal/ Inverse
Relays Logic

Избор на нормален или инверсен режим на работа на релетата  

Alarms  –  Задаване стойностите на предаларменото и аларменото ниво 
Alarm 1 Предалармено ниво 
Alarm 2 Aлармено ниво
Factory  Sett Параметри свързани с производителя
EAS Параметри свързани с производителя

Забележка: При нормален режим релетата не са активирани до достигане на заданието.  



При инверсен режим релетата са активирани и при достигане на заданието изключват.

При неправилно зададени алармени нива на дисплея се изписва грешка
 ( Err Alarm Limits ).

VI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Уредът може да се използва само по предназначението, дадено от фимата   производител 
“Делта инструмент” ООД.

6.2.  Гаранцията  за  сигурната  работа  на  уреда  не  важи,  когато  уредът  се  обслужва  от 
неупълномощени  от  фирмата  лица  или  не  е  попълнен  протокол  за  проверка  и  калибриране  за 
съответния период.

              ВНИМАНИЕ!  При отваряне на кутията, газсигнализаторът трябва да бъде изключен 
от електрическата мрежа.
Недопустимо е да се подменят електронни елементи свързани с правилната работа на уреда.

VII. РЕМОНТ  

Ремонт  на  газсигнализатор  “OXYmeter”  се  извършва  само  в  лабораторията  на  фирмата  – 
производител  “ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ”  ООД.
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