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ECOPHYSICS CLD 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Κατασκευαστής: ECOPHYSICS, Bubikonerstrasse 45, 8635 Duernten, ΕΛΒΕΤΙΑ 
 
Τύπος: CLD 62 
 
Αξιόπιστος αναλυτής οξειδίων του αζώτου (NO/NOx) του Ελβετικού εργοστασίου ECO 
PHYSICS, νέος τύπος CLD 62. Οι αναλυτές Ecophysics χρησιµοποιούνται ευρέως για µετρήσεις 
αέριων εκποµπών, στην ατµοσφαιρική έρευνα και από εταιρείες ανάπτυξης ΜΕΚ και καταλυτών 
(επισυνάπτεται διεθνές reference list). Έχουν διατεθεί στην Ελλάδα στην ∆ΕΗ Α.Ε., σε 
παραγωγούς αερίων, στην καπνοβιοµηχανία, σε ερευνητικά εργαστήρια. 
 
Τεχνική περιγραφή 
 
Αρχή λειτουργίας χηµειοφωταύγεια (Chemiluninescence CLD). Ο αναλυτής διαθέτει εσωτερική 
γεννήτρια όζοντος, καταλυτικό µετατροπέα NO2>NO και βαλβίδα παράκαµψης του µετατροπέα 
ώστε να µετρώνται τα συνολικά NOx και µόνον τα ΝΟ (από την διαφορά προκύπτει η 
συγκέντρωση ΝΟ2). Η βαλβίδα ενεργοποιείται από το πληκτρολόγιο. ∆ιαθέτει εξωτερική αντλία 
κενού / δειγµατοληψίας, καταστροφέα περίσσειας όζοντος, σειριακή RS232 και αναλογική έξοδο 
(για σύνδεση σε καταγραφικό, κάρτα PLC, Η/Υ κ.λπ.) και ψηφιακές εισόδους / εξόδους. Στην 
πρόσοψη διαθέτει αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο και µεγάλη, ευανάγνωστη φωτιζόµενη οθόνη, 
vacuum fluorecence, µε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.  
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
 CLD 62 

Περιοχές µέτρησης Τέσσερεις ελεύθερα επιλεγόµενες από τον χρήστη µεταξύ 0 - 
5.000 ppm 

Ο χρήστης επιλέγει την κλίµακα από το µενού του οργάνου 
ενώ υπάρχει και δυνατότητα autoranging 

Επαναληψιµότητα 0,5 % scale 

Ακρίβεια µέτρησης ±1% της µετρούµενης τιµής 

Όρια ανίχνευσης 0,5 ppm 

Ολίσθηση κλίµακας < 1% της πλήρους κλίµακας ανά εβδοµάδα 

Χρόνος απόκρισης t90 < 3 sec 

Παροχή αναρρόφησης 
δείγµατος 

35 ml/min 

Έξοδοι αλφαριθµητική ένδειξη σε οθόνη (ΝΟ ή NOx) 

ψηφιακή RS 232  
µία αναλογική, κατ’ επιλογή του χρήστη 0-1V ή 0 - 10V ή 0/4-

20mA  

Θερµοκρασία λειτουργίας 5 – 40 οC 

Πίεση δείγµατος 800 – 1400 mbar (abs), σταθερή +/- 3 mbar κατά την διάρκεια 
της µέτρησης, ώστε να τηρείται η εγγύηση ακρίβειας 

Υγρασία λειτουργίας/δείγµατος 5 – 95 % RH 

Tροφοδοσία 230V/50Hz/500W 

∆ιαγνωστικές λειτουργίες Πλήρεις αυτοδιαγνωστικές λειτουργίες µε alarms βλάβης ή 
υπέρβασης ορίων ροής, θερµοκρασίας, εξαντληµένου 

µετατροπέα ΝΟ2>ΝΟ κ.λπ. 

Λογισµικό για PC (για 
παρακολούθηση των 
µετρήσεων µέσω RS232) 

Freeware ΝΟxView της Ecophysics 

Βαθµονόµηση Με πρότυπα αέρια από αξιόπιστο προµηθευτή ή άλλο 
ισοδύναµο σύστηµα.  

∆ιαστάσεις  133 x 430 x 455 mm (ΥxΠxΒ) 

Βάρος  13 Kg (χωρίς αντλία), 18 Kg µε αντλία/καταστροφέα όζοντος 
 
 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
 

Χρόνος παράδοσης: 3 – 5 εβδοµάδες από παραγγελία 


