
Digox optical  je in-line analyzátor kyslíku fungující na principu 
optického snímání zhášení fluorescence. Tento analyzátor není 
založený na membráně ani elektrolytu. Měření je nezávislé na 
množství CO2  v médiu i na rychlosti proudění média. 

Digox optical má jednoduchý a kompaktní design, instaluje se přímo 
do procesního adaptéru (VARINLINE®), složitá montáž tudíž není 
nutná. Systém je použitelný až do 130°C (CIP). Výměna senzoru 
(předkalibrovaného z výroby), která je požadována každých 12-24 
měsíců, může být provedena rychle a jednoduše, přímo v provozu, 
bez nutnosti odpojit zařízení.  

Naváděcí systém v menu zařízení je intuitivní prostřednictvím 
ikon. Jednotlivé stavy zařízení jsou znázorněny různými barvami 
podsvícení displeje a jsou viditelné na velkou vzdálenost. Měřené 
hodnoty mohou být zobrazeny graficky se zobrazením trendu. 
Inteligentní diagnostické funkce informují uživatele o opotřebení 
senzoru. Zapisovač událostí zaznamenává všechny změny v 
systému. 

Digox optical m ůže být kalibrován prostřednictvím přenosného 
referenčního měřícího zařízení Digox 6.1, bez nutnosti vyjmout 
analyzátor z potrubí. Měřící rozsah je mezi 0 a 2,000 μq/l (nízký 
rozsah) nebo mezi 0.05 a 45μq/l (vysoký rozsah). Krátká doba odezvy 
(t90  < 39s) a vysoká přesnost měření +/- 1 ppb garantuje přesné a 
spolehlivé měření koncentrace kyslíku ve výrobním procesu.

Pro propojení k nadřazenému procesnímu řídícímu systému má 
Digox optical:  2 analogové výstupy, 3 programovatelné spínací 
výstupy, 2 konfigurovatelné digitální vstupy stejně tak jako volitelně 
výstup Profibus.

Tento systém může být použit v mnoha oblastech výroby piva pro 
měření a řízení procesů: odplyňování vody, provzdušňování mladiny, 
na spilce, při filtraci, na odstředivkách, při stáčení a jímání CO2. 
Je proto neobyčejně vhodný pro použití v pivovarech.
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Zařízení pro měření 
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Technická data

S možností technických modifikací

Model Digox optical

Princip měření Optické snímání zhášení fluorescence

Měřící rozsah 0 ... 2,000 μg/l (nízký rozsah); 0.05 ... 45 mg/l (vysoký rozsah)

Detekční limit   1 μg/l (nízký rozsah); 0.01 mg/l (vysoký rozsah)

Chyba měření Max [±1 μg/l (nízký rozsah); ±0.005 mg/l (vysoký rozsah) nebo +1.5 % aktuální měřené hodnoty

Rozlišení 0.001 mg/l  (nízký rozsah), 0.01 mg/l (vysoký rozsah) 
Doba odezvy t90 < 39 s
Kalibrace Kalibrace produktem nebo referenční kalibrace, kalibrace nulového bodu, automatická 

korekce nulového bodu, historie kalibrace, časovač kalibrace

Data logger interní, pro servisní účely

Pracovní tlak max. 12 bar přetlak

Pracovní teplota 0 ... 40 °C při měření, max. 130 °C (<30 min) v případě sterilizace/CIP

Teplotní kompenzace automatické (Pt100 integrované) / manuální

Teplota okolí 0 ... 40 °C

Procesní připojení Procesní adaptér VARIVENT®, hygienický design

Křížová senzitivita senzitivní na Cl2, organická rozpouštědla a radikály

Jednotky měření ppb, μg/l, ppm, mg/l, % O2, % nasycení vzduchem

Součásti přicházející do styku s vzorkem nerezová ocel 1.4435, silikon, EPDM (ve shodě s FDA)

Připojení, upevnění přes procesní adaptér

Senzor lze vyměnit vyšroubováním 

Displej STN 128 x 64 pixelů, černobílý, barevné podsvícení

Ovládání 4 funkční klávesy

Ochrana heslem 3 úrovně (konfigurovatelné)

Analogové výstupy 2 x (0/4 ... 20 mA, aktivní) pro kyslík a teplotu

Digitální výstupy 3 spínací výstupy (N/O kontakty) max. 30 VDC/3 A, volně programovatelné

Digitální vstupy 2 spínací vstupy přes externí kontakt, volně programovatelné

Rozhraní USB (aktualizace firmware), Bluetooth (volitelné), Profibus DP (volitelné)

Certifikáty EMV: EN61326-1

Napájení 100 … 240 VAC (50/60 Hz), 120 ... 370 VDC, 35 VA

Ochrana IP 67

Hmotnost 3.5 kg

Dimenze 200 x 180 x 120 mm (HxWxD)
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REGOM INSTRUMENTS s.r.o. 
Brabcova 1159 / 2
147 00 Praha 4
Tel: +420-241 402 206    
Fax: +420-241 400 290
E-mail: regom@regom.cz




