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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ 

DURAG D-R 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κατασκευαστής: DURAG GmbH, Kollaustrasse 105, 22453, Hamburg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Τύπος: D-R 220 
 
Low cost σύστηµα για µέτρηση opacity και συγκεντρώσεων σκόνης σε καπναγωγούς. 
Αποτελούµενο από κεφαλή ποµποδέκτη, κεφαλή ανακλαστήρα και πίνακα. 
 
Προτεινόµενη θέση εγκατάστασης: Στους αγωγούς σε ευθύγραµµο τµήµα, τουλάχιστον 3 
διαµέτρους µετά και 1-2 διαµέτρους πριν από καµπύλες, ταυ και ειδικά τεµάχια. 
 
Απαιτούµενες υποδοµές:   

1. Επισκέψιµες και ασφαλείς πλατφόρµες στο σηµείο τοποθέτησης, επιφανείας τουλάχιστον 
2-3 τ.µ. στην πλευρά του ποµποδέκτη, 2 τ.µ. στην πλευρά του ανακλαστήρα. 

2. Ηλεκτρική παροχή  minimum 1 Α, καθώς και τα καλώδια σηµάτων προς το DCS του 
σταθµού (στην πλευρά του ποµποδέκτη).   

3. Αντικρυστά συγκοληµµένα επί του καπναγωγού τα εξαρτήµατα ανάρτησης των οργάνων 
(σωλήνες-φλάντζες) 

4. Βάση τοποθέτησης πίνακα 
5. Σχάρα καλωδίων 100 mm µεταξύ ποµποδέκτη και ανακλαστήρα για την στερέωση του 

σωλήνα αέρα προστασίας οπτικών 
6. Για την ισοκινητική βαθµονόµηση απαιτούνται µαστοί 3” ανάντι ή κατάντι του οργάνου, σε 

κατακόρυφη διάταξη όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 9096 
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Τεχνική περιγραφή 
 
Monitor συγκέντρωσης σκόνης και opacity Durag D-R 220 SYSTEM 1 
 
Νεώτατο low cost σύστηµα µέτρησης που τοποθετείται επί της καµινάδας και µετρά την 
απορρόφηση σε οπτική ακτίνα κατά µήκος της διαµέτρου της καµινάδας (double pass). 
Τοποθέτηση σε φλαντζοσωλήνες δικής µας προµήθειας, οι οποίοι συγκολλούνται επί της 
καµινάδας. Προστασία κελύφους ΙΡ 65, αναλογική έξοδος 4-20 mA. ∆εν χρειάζονται weather 
covers. 
 
Σύστηµα αποτελούµενο από: 
- Ποµποδέκτη D-R 220, τροφοδοσία 90-264 V, 48-62 Hz, 50 VA 
- Μονάδα ανακλαστήρα/reflector I για µήκη µέτρησης 0,4 – 3 m 
- ∆ιάφραγµα για το δικό σας µήκος µέτρησης (θα προσδιορισθεί) 
- Προαιρετικά 2 σωλήνες µήκους 150 mm µε φλάντζες ευθυγράµµισης για συγκόλληση στον 

αγωγό σας (St37) 
- Supply/connection box 
- Σύστηµα παροχής αέρα µε φίλτρο και ανεµιστήρα εντός του connection/supply box 
- Εξωτερικός zero check reflector 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αρχή µέτρησης: extinction/optical density 0 – 0,2 έως 1,6, αντιστοιχούµενο σε 

συγκέντρωση σκόνης mg/m3 µε ισοκινητική βαθµονόµηση κατά 
ISO 9096 

Κλίµακα µέτρησης extinction: 0 – 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 extinction 
Ανάλυση extinction: 0,02 
Κλίµακα µέτρησης opacity: 0 – 25 / 50 / 100 % opacity 
Τυπική ακρίβεια: ± 0,2% 
Μήκος µέτρησης (path length): 0,2 – 3m για τον προσφερόµενο ανακλαστήρα ΙΙ 
Θερµοκρασία καυσαερίων: µεγαλύτερη σηµείου δρόσου έως 250οC 
Πίεση καυσαερίων: -50 .... + 10 mBar έναντι της ατµόσφαιρας 
Αναλογική έξοδος: 0/4 – 20 mA, 400 Ω 
Λογική έξοδος: 2 µεταγωγικές επαφές έως 48V/1Α 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: -20...+50οC 
Προστασία κελύφους: IP 65 
Βάρη: Ποµποδέκτης 2 kg, ανακλαστήρας 1 kg, connection box 13 kg 
 
 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
 

Χρόνος παράδοσης: 5 – 7 εβδοµάδες από παραγγελία  
Εγγύηση: 1 έτος 


