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Design da Câmara Dupla

Vazão esquemática da célula de medição de oxigênio paramagnético
termal do XMO2. A propriedade paramagnética do oxigênio faz uma
amostra de gás contendo oxigênio se mover dentro do campo
magnético. O movimento do gás cria um “vento magnético” que é
detectado pelos pares do termistor. A concentração de oxigênio e a
compensação de gás de fundo são determinadas pelo
microprocessador do transmissor.

Vazão de
gás induzida

Transmissor de oxigênio inteligente
O transmissor de oxigênio paramagnético térmico do
XM02 é o analisador de oxigênio mais estável
disponível no mercado atualmente. Ele representa o
que há de mais avançado em medição de oxigênio.
Com o transmissor XMO2, a medição confiável do
oxigênio de processo pode ser tão fácil quanto
medições de temperatura ou pressão.

Desempenho máximo e facilidade
de uso

O XMO2 combina compensação de sinal de oxigênio
automática por computador, software de resposta
rápida, detecção de erro em tempo real e calibração
automatizada com um sensor de oxigênio
paramagnético térmica testada e aprovada para
atingir um desempenho e uma facilidade de uso sem
paralelos.

O XMO2 é compacto, impermeável, à prova de
explosão e resistente ao fogo, e foi especialmente
projetado para ser instalado em campo no ponto de
medição do processo, minimizando os requisitos de
condicionamento da amostra enquanto garante o
melhor exemplo e a resposta mais rápida possível.
Sem peças móveis, ele é insensível à posição de
montagem ou vibração e ele tem uma excelente
confiabilidade a longo prazo. O design da célula de
oxigênio de câmara dupla do XMO2 o torna resistente
à contaminação e à variação da vazão.

Compensação de gases
de fundo automática

Um microprocessador interno proporciona ao XMO2 o
poder de computação para fornecer condicionamento
de sinais on-line avançados e comunicações digitais
através de uma interface RS232 e um software por
menu. Os algoritmos de processamento de sinais
integrados fornecem linearidade e exatidão
avançadas e compensação automática para variações
de gás de fundo e/ou efeitos de pressão atmosférica.
Uma rotina de software de resposta rápida fornece
tempos de resposta típicos de menos de 15 segundos.
Quando a recalibração se torna necessária, ela pode
ser realizada de forma rápida e fácil através do
software, sem potenciômetros para ajustar.

Opção de compartimentos e faixas

O XMO2 exige potência de 24 volts CC e fornece um
sinal de saída de 4 a 20 mA com configurações de
zero e span totalmente programáveis. A saída é
proporcional à concentração de oxigênio e é
compensada internamente por variações do gás de
fundo e/ou da pressão atmosférica. Os XMO2s
impermeáveis, à prova de explosão e montados em
prateleiras, estão disponíveis em uma ampla variedade
de faixas de medição.

Acessórios de XM02

A GE fornece uma linha completa de acessórios para
uso com o XMO2. A linha inclui sistemas de
amostragem personalizados para aplicações
específicas, uma fonte de alimentação de 24 volts CC
e um cabo colorido de quatro fios com comprimento
de 1200 m (4000 pés). O XMO2 também pode ter uma
interface com outros displays e analisadores GE, como
os analisadores das séries TMO2D, XDP e Moisture. Os
displays TMO2D e XDP fornecem compensação de
sinais de oxigênio baseados em microprocessadores
para máxima precisão, a resposta de software
avançada e a calibração automática para o
transmissor XMO2.
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Especificações
do XMO2

Exatidão
• ±1% de span
• ±2% de span para faixa de 0 a 1% 
• ±0,2% O2 para faixas de 90 a 100% e 80 a 100%

Linearidade
±0,5% de span

Repetitividade
±0,2% de span

Resolução de medição
0,01 mA

Estabilidade zero
±1% de span por mês (±2% para faixa de 0 a 1%) 

Estabilidade de span
±0,4% de span por mês (±0,8% para faixa de 0 a 1%) 

Faixas de medição (Típicas)
• 0% a 1% •  0% a 25%
• 0% a 2% •  0% a 50%*
• 0% a 5% •  0% a 100%*
• 0% a 10% •  90% a 100%*
• 0% a 21% •  80% a 100%*

* Compensação de pressão exigida

Temperatura do transmissor
• Padrão: Controlado a 45 °C (113 °F)
• Opcional: Controlado para 60 °C (140 °F)

Efeito de pressão
• ±0,2% de leitura por mm Hg (sem compensação de

pressão)
• Opção disponível para compensação de pressão

Taxa de vazão de amostra exigida
50–1.000 cc/min (0,1–2,0 SCFH), 
500 cc/min (1,0 SCFH) nominal

Efeito de taxa de vazão de amostra
Menos de 1% do span para taxa de vazão de 50 a
1000 cc/min (0,1 a 2,0 SCFH) para XMO2
impermeabilizado com compensação de gás de fundo

Tempo de resposta, 90% mudança gradual
• Rápido em 15 segundos
• EN50104 45 segundos
• Padrão de 70 segundos

Tempo de aquecimento
30 minutos

A saída XMO2 pode ser usada como uma entrada para os
analisadores GE da série Moisture para medições simultâneas e
display do conteúdo de umidade e oxigênio.

Dimensões de transmissor de oxigênio XM02

Desempenho

155 mm (6 pol.)

145 mm
(5,7 pol.)

XMO2
Transmissor

15 mm
(0,59 pol.)

220 m
m

 (8,6 pol.)

NPTF de 3/4 pol.

NPTF de 1/4 pol.

diâm
etro de 10 m

m
 (0,39 pol.)

Resistente ao
fogo opcional

para unidades à
prova de
explosão
apenas

29,5 mm
(1 pol.)

83 mm
(3,2 pol.)

113,3 mm (4,4 pol.)

70 mm
(2,7 pol.)

105 mm
(4 pol.)*

129 mm
(5 pol.)**

242 m
m

 (9,5 pol.)*   266 m
m

 (10,4 pol.)**

*Impermeável
**À prova de explosão

Funcional

Saída analógica
4 a 20 mA, isolados, 800 S campo programável
máximo




