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Vazão

Analisador de oxigênio de bancada portátil

l  A tecnologia de medição paramagnética não esgotável 
garante que a unidade esteja sempre pronta para uso

l  Exato, confiável e específico para componentes, oferece  
a segurança de que os valores observados sejam 
confiáveis e não resultantes de interferência de fundo

l  O software pré-testado para o cliente oferece facilidade  
de uso,calibração simples e recursos avançados

l  A estrutura inovadora fornece uma unidade robusta que 
economiza espaço

l  A opção de bateria recarregável permite o uso móvel

O analisador de oxigênio GAB-1700 da OMEGA foi 
desenvolvido especificamente para atender às exigentes 
necessidades dos analistas de laboratório e de campo,  
dos usuários da indústria leve e de outros usuários que 
precisam de uma análise rápida, exata e confiável de 
misturas de gás comum. 

Esse instrumento compacto, portátil e fácil de usar 
é baseado em uma técnica de medição não esgotável, 
específica para componentes (paramagnética 
magnetodinâmica), para uma longa vida útil e despesas de 
funcionamento mínimas, evitando os problemas associados 
a produtos eletroquímicos ou a outros métodos de análise 
menos robustos.

EspEcificaçõEs
Gases medidos: Oxigênio (O2)
Tecnologia: Paramagnética
Variante: Industrial
intervalo de fundo de escala (fsR): 0 a 100% O2
intervalo mínimo de saída: 0 a 1% O2
Estrutura da célula: Aço inoxidável 316
casas decimais: 1
Desempenho
Exatidão: 
 Uso geral: ± 0,1% O2
 ambiente estável: ± 0,1% O2

Desvio de zero: ± 0,2% O2
Tempo de resposta (T90): < 15 segundos
Efeito de inclinação a 15° da calibração: ± 0,15% O2
Efeito da pressão: Diretamente proporcional à pressão 
barométrica do ambiente
Efeito de variação de fluxo: ± 0,1% O2 para uma alteração 
de ± 0,5 psig (3,5 kPa)
Temperatura operacional: -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
coeficiente de temperatura:
 Zero: ±0,2% O2 por 10 °C (18 °F)
 intervalo: ± 0,3% O2 por 10 °C (18 °F)
amostragem
Gás da amostra: Apenas gases limpos, secos, não  
inflamáveis e não tóxicos
Observação: Embora as amostras que contêm > 5% CO2  
sejam tóxicas, elas podem ser analisadas se forem tomadas  
as precauções adequadas.

GaB-1701, mostrado  
em escala menor que a real.

Série GAB-1700

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/gab-1700
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Fluxo

Para fazer seu pedido
Nº do Modelo Descrição

GaB-1701 Sensor paramagnético de O2, operação em rede elétrica, AFCD, RS232

GaB-1702 Sensor paramagnético de O2, operação em rede elétrica, AFCD, RS232, saída de 4 a 20 mA

GaB-1703 Sensor paramagnético de O2, operação em rede elétrica, bomba interna, RS232

GaB-1704 Sensor paramagnético de O2, operação em rede elétrica, bomba interna, RS232, saída de 4 a 20 mA

GaB-1711 Sensor paramagnético de O2, bateria recarregável de íon-lítio, AFCD, RS232

GaB-1712 Sensor paramagnético de O2, bateria recarregável de íon-lítio, AFCD, RS232, saída de 4 a 20 mA

GaB-1713 Sensor paramagnético de O2, bateria recarregável de íon-lítio, bomba interna, RS232

GaB-1714 Sensor paramagnético de O2, bateria recarregável de íon-lítio, bomba interna, RS232,  
saída de 4 a 20 mA

Aprovações: Marcação CE, de acordo com as Diretivas EEC EMC e WEEE.
Aprovado pela UL e com marcação CE, fonte de alimentação CA de 100 a 240 V/43 a 70 Hz.

149 (6)

138 (5)

304 (12)

254 (10)

232 (9)

Dimensões: mm 
(polegada)

controle de vazão: Para maximizar a estabilidade da 
medição, unidades sem bombas são fornecidas com um 
dispositivo de controle de vazão automático (AFCD); acima 
do intervalo de pressão de entrada especificado, a taxa de 
vazão da amostra é controlada até cerca de 1,5 a 6 litros
(0,05 a 0,2 pés cúbicos) por minuto
conexão de entrada da amostragem: ponto com DE de 5 mm 
(0,19") com encaixe de espiga de conexão rápida para tubo com 
DI de 6,3 mm (1/44 ") ou adaptador para opção de encaixe NPT 1/88 
conexão de saída da amostragem: ponto com DE de  
5 mm (0,19") (amostragem e desvio)
pressão de entrada:
 sem bomba: 7 kPa a 70 kPa (1 a 10 psig) 
  com bomba interna (opcional): -7 kPa a 3,5 kPa  

(-1 a 0,5 psig)

filtro de amostragem: Filtro substituível de partículas  
de fibra de vidro de 0,6 μm
Tempo de resposta: Todos a 70 kPa (10 psig)
Efeito do fluxo: Versão AFCD, dentro do intervalo  
especificado de fornecimento de gás da amostragem
Dimensões: 150 mm L x 260 mm P x 300 mm  
A (6 x 10,5 x 12")
peso: 2,6 a 3,9 kg (5,7 a 8,6 lb), dependendo da  
configuração

Advertência: Esses analisadores não são dispositivos médicos, conforme definido na Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42EEC,  
e não se destinam ao uso em seres humanos para diagnóstico, prevenção, monitoramento, tratamento ou atenuação de doença,  

lesão ou substituição ou alteração da anatomia. Recomendamos calibrar o analisador após cada inicialização.


