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Analisador de oxigênio para gás de
chaminé

O analisador de gás de chaminé FGA 300 compensa o
seu preço graças à economia de combustível, redução
da poluição do ar e melhoria na qualidade do produto.
Usando a informação fornecida pelo analisador, você
pode ajustar o suprimento de ar do queimador para
obter uma combustão totalmente eficiente. O detector
opcional de combustíveis pode ser usado para
monitorar a operação do queimador para futuros
aprimoramentos na segurança e eficiência.

Por que monitorar o gás de
chaminé?

O ideal seria que cada queimador misturasse uma
razão precisa de ar e combustível, e que o combustível
queimasse estequiometricamente para transmitir
somente calor, vapor de água e dióxido de carbono. 
Na realidade, isso raramente acontece. A vida útil dos
queimadores diminui, a mistura torna-se imperfeita, o
valor térmico do combustível varia, as faixas de
combustão se alteram e o clima muda diariamente.
Qualquer um desses fatores pode alterar a quantidade
de ar exigida para uma combustão eficiente e segura
do combustível.

Qual a quantidade de ar necessária? Com pouco ar, o
combustível incombusto é enviado para a chaminé,
uma condição potencialmente explosiva e cara. Com
muito ar, o calor da combustão é dissipado, permitindo
que o ar quente excessivo suba pela chaminé.

A análise precisa do gás de chaminé minimiza os
custos de combustível e reduz a poluição em todos os
processos de combustão. Uma combustão incompleta
pode produzir um aumento da poluição do ar. 
A quantidade de ar em excesso influencia a formação
de SO3 e NOx. A razão ideal ar/combustível minimiza a
emissão de poluentes.

Por que o FGA 300 é melhor do que
os analisadores tradicionais de gás
de chaminé?

Os designs de muitos analisadores de gás de chaminé
são inadequados e não são confiáveis quando
precisam ser utilizados em condições adversas. A
contaminação da partícula geralmente leva a uma
falha prematura do sensor. A manutenção de rotina
exigida pode ser difícil e demorada.

O FGA 300 supera estas limitações combinando
tecnologia de medição avançada com um design de
amostra exclusivo. O resultado é um analisador preciso
de baixo custo que permanece em funcionamento por
um período de tempo prolongado sem exigir
manutenção constante. Ele responde em segundos às
alterações nas concentrações de gás de chaminé do
oxigênio e/ou combustíveis, fornecendo
constantemente informações necessárias para manter
a caldeira ou o forno operando com total eficiência.
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Geralmente, as aplicações em combustão adaptam o fornecimento de
ar em queimadores para utilizar o oxigênio em excesso em um nível

excelente garantindo uma combustão completa.
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O exclusivo design externo em loop de convecção de difusão FGA 300
é melhor do que os analisadores tradicionais de gás de chaminé
porque ele fornece um gás limpo para o sensor e impede a entrada
de partículas sólidas.
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Alguns analisadores medem a temperatura do gás de
chaminé usada para realizar cálculos com eficiência. O
problema é que para calcular com eficiência e
precisão, a medição da temperatura deve ser realizada
após o último trocador de calor. Entretanto, o
conteúdo de oxigênio deve ser medido o mais próximo
possível da zona de combustão e antes do trocador de
calor para minimizar os efeitos dos vazamentos de ar
que podem desviar a leitura do oxigênio em excesso.
Isso significa que a eficiência calculada por esses
analisadores pode não ser muito precisa. Como o 
FGA 300 é adequado para até 1.900°C (3.452 °F), ele
pode controlar o excesso de O2 no local da chaminé
próxima ao forno. Entre em contato com a GE para ter
acesso ao nosso gráfico gratuito de cálculos sobre a
eficiência na combustão.

A seguir descrevemos alguns dos recursos especiais de
design do FGA 300:

Sensor estável e preciso de oxigênio com ampla faixa
O sensor de oxigênio, uma célula de óxido de zircônio,
é alojado em um forno especial que opera em uma
temperatura estável de 700°C (1.292 °F). A estabilidade
da temperatura aprimora a precisão e aumenta a vida
útil do sensor.

Sensor de combustíveis opcional com catalisador de
platina
Um sensor exclusivo com catalisador de platina está
disponível para medir níveis de combustíveis (CO e H2).
Este sensor é útil para detectar uma combustão
incompleta ou defeitos no equipamento do queimador.

Design resistente à corrosão
O analisador inteiro mantém-se aquecido a uma
temperatura acima do ponto de orvalho do ácido do
gás de chaminé. Isso evita corrosão e condensação de
ácido, garantindo maior vida útil do analisador com o
mínimo de manutenção.

Caminho de amostra que impede a entrada de
partículas sólidas
Uma técnica de amostra baseada na difusão que
elimina ou reduz significativamente a entrada de
partículas no analisador. Caso seja necessário, você
pode fazer uma limpeza fácil e rápida sem precisar
desmontar a unidade. 

Manutenção de rotina fácil e rápida
A calibração é facilmente atingida através de um gás
de calibração e de um simples ajuste no analisador
principal. Para a substituição do sensor, não há
necessidade de remover todo o analisador da
chaminé. Como o sensor é externo, ele pode ser
facilmente removido com ferramentas simples.

Fácil instalação
O FGA 300 é fácil de instalar. O FGA 300 pode ser
instalado em uma chaminé ou forno usando um flange
padrão ou fornecido pelo cliente. O ar de referência
não será necessário já que ele utiliza um design
externo com conexão em loop.

Modelos para todas as aplicações

A versão mais básica do FGA 300 consiste em um
sensor de oxigênio de óxido de zircônio e um loop de
amostra de convecção de difusão, ligados a uma saída
milivolt logarítmica inversamente proporcional à
concentração de oxigênio. O modelo básico pode ser
personalizado com as seguintes opções para criar uma
configuração otimizada em uma aplicação específica:

• Saída de corrente linearizada para concentração de
oxigênio

• Console eletrônico baseado em um
microprocessador alojado em um compartimento
impermeável IP65

• Sensor de combustível com catalisador de platina
alojado na unidade do analisador principal

Configurações padrão de montagem horizontal e
vertical
Geralmente, os requisitos de instalação da aplicação
vão determinar se a configuração será horizontal ou
vertical. Em casos extremos de acúmulo excessivo de
poeira, como em fornos de cimento, um sistema
opcional de “vazão inversa” pode ser adicionado para
retirar manual ou automaticamente a acumulação de
poeira ou sujeira da sonda de amostra.

Configurações à prova de explosão
As configurações horizontais e verticais à prova de
explosão/resistentes ao fogo do FGA 300 são
certificadas com ATEX para EEx d IIC T4/T6.
Geralmente, essas unidades são usadas em fornos ou
em aplicações de aquecedor.
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Instalação horizontal típica do analisador do gás de chaminé

A configuração padrão dos componentes eletrônicos baseados em
microprocessador do FGA 300 exibe concentração de oxigênio, de
combustíveis opcionais, emissão do alarme e saída de tensão ou corrente.
Ao pressionar um botão no painel frontal, é possível cancelar o display
padrão e exibir o combustível e outros parâmetros que podem ser mais
importantes na aplicação de um processo individual. Além disso, você pode
selecionar um combustível específico e defini-lo como padrão para que
todos os outros cálculos sejam executados com base nesse combustível. 
Os botões no painel frontal exibem as seguintes funções:

�� Combustíveis equivalentes. Esse botão completa a medição em
situações com excesso de combustível.

)C Combustível em excesso. Esse botão é útil para efetuar o 
monitoramento quando o combustível está deliberadamente em 
excesso (por exemplo, atmosferas em redução) ou excede 
acidentalmente.

O2 Percentagem de oxigênio. Esse botão exibe o oxigênio em excesso em
quantidade estequiométrica. Este é o único método preciso para
definir a correta razão de ar/combustível.

mV Medida em milivolt do sensor de oxigênio. Esse botão exibe o
resultado, em milivolt , do sensor de oxigênio não processado,
indicando as condições operacionais do sensor de oxigênio.

C.I. Índice de combustão. O índice de ar de combustão será necessário
quando houver grandes alterações, efetuadas de maneira rápida, na
composição do gás combustível. (É necessário um hardware opcional.)

A.F. Fator de ar. O fator de ar (razão de ar fornecida quando for necessário
ar para a combustão estequiométrica) é freqüentemente o parâmetro
preferido para controlar fornos que são operados ao reduzir as
condições de oxidação.

S Teste do sensor de oxigênio. Esse botão testa as condições operacionais
do sensor de oxigênio e avisa com antecedência se uma substituição 
será necessária. Ele é usado no lugar da recalibração automática.

Os componentes eletrônicos
baseados em microprocessador
fornecem diagnósticos e outros
dados úteis
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FGA 300
Especificações
Analisador de oxigênio

Sensor
Óxido de zircônio estabilizado

Precisão
• Resultado logarítmico: ±1% de leitura
• Resultado linear: ±0,5% de fundo de escala (FE)

Repetitividade
• Resultado logarítmico: ±0,2% de leitura
• Resultado linear: ±0,5% de FE

Perda
Menos de 0,1% de saída do sensor por mês

Tempo de resposta
Padrão: 90% de uma mudança de passo em 
20 segundos

Velocidade de resposta disponível mais rápida com
ejetor/aspirador de ar opcional

Comprimento da sonda de amostra
• 0,6 m (2 pés)
• 0,9 m (3 pés)
• 1,2 m (4 pés)
• Outros comprimentos estão disponíveis sob

solicitação

Temperatura de amostra
• Até 650°C (1.200 °F)
• 650°C a 950°C (1.200 °F a 1.750 °F)
• 950°C a 1.600°C (1.750 °F a 2.900 °F)
• 1.600°C a 1.900°C (2.900 °F a 3.450 °F)

Ponto de orvalho da amostra
• Padrão: 180°C (356 °F) no máximo
• Opcional: versão superior do ponto de amostra

disponível

Temperatura do analisador de ambiente
• Padrão: -25°C a 70°C (-13 °F a 158 °F)
• Opcional: versão superior da temperatura disponível

Requisitos de potência
100/110/220/240 V CA ±10%, 50/60 Hz, inicialização
máxima de 480 W/250 a 300 W em operação

Calibração
Através da porta de calibração on-line usando mistura
certificada de O2 em N2

Tempo de aquecimento
Alcança a precisão especificada em uma hora

Ambiente
• Impermeável (IP65)
• Resistente ao fogo

Display eletrônico com ou sem controlador de
temperatura de forno FGA 300

II 2 G EEx d IIC T6 -20°C a 55°C (-4 °F a 131 °F)
ISSeP04ATEX071

Analisador de combustíveis

Sensor
Termômetro resistente de platina com catalisador de
combustão

Precisão
±5% de FE

Repetitividade
±1% de FE

Perda
Menos de 2% de FE por mês

Tempo de resposta
Padrão: 90% de uma mudança de passo em 
20 segundos

Calibração
Através da porta de calibração on-line usando mistura
certificada de CO e H2 em N2 com O2

Tempo de aquecimento
Alcança a precisão especificada em uma hora

Componentes eletrônicos baseados
em microprocessador

Fonte de alimentação CA
100/110/220/240 V CA ±10%, 50/60 Hz

Consumo de energia
15 W

Temperatura operacional
-10°C a 50°C (14 °F a 122 °F)
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FGA 300
Especificações
Temperatura de armazenamento
-55°C a 70°C (-67 °F a 158 °F)

Tempo de aquecimento
Alcança a precisão especificada em cinco minutos

O analisador requer uma hora

Saída
• 0 a 20 mA/4 para 20 mA, saída isolada, resistência em

loop 
• < 600 S ou 0 para 10 V CC

Visores
• Oxigênio: LED com quatro dígitos
• Combustíveis: LED com 4,5 dígitos

Unidades
• Sensor de oxigênio, chave selecionável: % oxigênio,

mV, fator de ar, combustível em excesso,
combustíveis equivalentes, índice de ar de
combustão

• Sensor de combustíveis: 0 a 19,999 ppmv de
combustíveis

Ambiente
• Impermeável (IP65)
• Resistente ao fogo: display eletrônico com ou sem

controlador de temperatura de forno FGA300
II 2 G EEx d IIC T6 -20°C a 55°C (-4 °F a 131 °F)

ISSeP04ATEX076

Alarmes
Dois relés de forma C para o oxigênio e combustíveis;
classificados para 4 A a 110/220 V CA, 28 V CC

Os alarmes também são ativados para notif icar a
entrada de partículas sólidas no analisador e falhas do 
sensor

Dimensões e pesos

Analisador horizontal padrão
• Dimensões (a x l x p): 555 mm x 235 mm x 350 mm

(22 pol. x 9 pol. x 14 pol.)
• Peso: 18 kg (37 lb)

Analisador vertical padrão
• Dimensões (a x l x p): 590 mm x 265 mm x 280 mm

(23 pol. x 10 pol. x 11 pol.)
• Peso: 15 kg (33 lb)

Analisador horizontal à prova de explosão
• Dimensões (a x l x p): 440 mm x 700 mm x 355 mm

(17 pol. x 28 pol. x 14 pol.)
• Peso: 40 kg (88 lb)

Analisador vertical à prova de explosão
• Dimensões (a x l x p): 600 mm x 675 mm x 300 mm

(24 pol. x 27 pol. x 12 pol.)
• Peso: 45 kg (99 lb)

Caixa de controle remoto de temperatura de forno
• Dimensões (a x l x p): 293 mm x 221 mm x 105 mm

(12 pol. x 9 pol. x 4 pol.)
• Peso: 8 kg (17 lb)

Exigidos para todas as conf igurações exceto no padrão 
horizontal

Componentes eletrônicos montados em prateleira
• Dimensões (a x l x p): 133 mm x 483 mm x 300 mm

(5,25 pol. x 19 pol. x 12 pol.)
• Peso: 3 kg (7 lb)

Componentes eletrônicos montados em bancada
• Dimensões (a x l x p): 120 mm x 240 mm x 300 mm

(4,5 pol. x 9,5 pol. x 12 pol.)
• Peso: 3 kg (7 lb)

Componentes eletrônicos montados em painel
• Dimensões (a x l x p): 140 mm x 264 mm x 300 mm 

(5,5 pol. x 10,5 pol. x 12 pol.)
• Peso: 3 kg (7 lb)

Componentes eletrônicos impermeáveis
• Dimensões (a x l x p): 330 mm x 280 mm x 170 mm

(13 pol. x 11 pol. x 7 pol.)
• Peso: 7 kg (15 lb)

Componentes eletrônicos à prova de explosão
• Dimensões (a x l x p): 465 mm x 465 mm x 255 mm

(18,3 pol. x 18,3 pol. x 10,4 pol.)
• Peso: 47 kg (103 lb)
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FGA 300
Especificações
Outras opções

• Medidor logarítmico remoto ou saída de corrente
linearizada para modelo básico

• Extração de amostra ventilada
• Sistema automatizado ou manual de “vazão inversa”

para retirar poeira ou sujeira em condições
extremas

• Sistemas personalizados para aplicações especiais
incluindo os requisitos de forno de vidro e sistema de
lavagem com água. Consulte a GE.

Conformidade européia

Conformidade com a Diretiva EMC 89/336/EEC,
73/23/EEC LVD (Categoria de instalação II, Poluição de
grau 2) e PED 97/23/CE para DN<25
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