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Stratos® PROFIBUS 2221 X Oxy 
Analisador de oxigênio para 
aplicação em áreas seguras e classificadas

Progresso em comunicação

O instrumento Stratos® PROFIBUS 2221 X 
Oxy para medição de oxigênio dissolvido 
oferece os benefícios da comprovada série 
Stratos® : desde o timer de calibração até a 
operação orientada por ícones; desde o teste 
automático do instrumento (GainCheck®)
até a monitoração do sensor (Sensocheck®). 

E oferece ainda mais: integração livre de 
problemas com sistemas de processo total
mente automáticos através da comunicação 
normalizada PROFIBUS. 

O instrumento atende inteiramente o Perfil 
para Analisadores Versão 3.0 da comu ni
cação PROFIBUS PA. Esse tipo de comunica
ção promove a redução de custos para no
vos sistemas em comparação com tecnologia 
convencional, devido à notável economia de 
materiais e tempo. Isso significa menos tra
balhos e gastos – desde o projeto até o co
missionamento, envolvendo operação e ma
nutenção, até os subsequentes upgrades 
do sistema. 

Junto  com os sensores SE 706 e SE 707, o 
Stratos® PROFIBUS 2221 X Oxy é ideal para 
uso em: biotecnologia, produção de alimen
tos, indústria farmacêutica, água de abaste
cimento ou residuais, indústria química.

 
 

Características 
–  Uso também em áreas classificadas
–  Alojamento robusto hermeticamente 

selado
–  Montagem em superfície, tubo/poste ou 

painel
–  Instalação fácil com alojamento pré

montado e terminais roscados
–  Sinalização de alarme por LED vermelho
–  Monitoração contínua do sensor  

com Sensocheck®
–  Teste automático do instrumento  

com GainCheck®
–  Interface do usuário com ícones 

reconhecidos internacionalmente  
 – Display grande e claro do valor medido
–  Indicadores adicionais de:  

• modo medição 
• modo calibração 
• alarme 
• online 
• comunicação 
• configuração

–  Timer de calibração
–  Histórico de eventos
–  Comunicação em conformidade com o 

“Perfil para Analisadores”, Versão 3.0.
– Alimentação via PROFIBUS PA
–  Valores limite podem ser definidos e lidos 

via PROFIBUS
–  3 anos de garantia

Garantia 

3 anos 
 
  

Se o instrumento apresentar 
defeito(s) no prazo de 3 anos a 
partir da data de entrega, ele  
será reparado gratuitamente  

em nossa fábrica (transporte e 
seguro pagos pelo remetente).  
Sensores e acessórios: 1 ano
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Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br

Linha de Produtos N.º p/ Pedido

Stratos® PROFIBUS 2221 X Oxy Instrumento de campo para medição de oxigênio dissolvido;  
equipado para a comunicação normalizada PROFIBUS PA

2221 X Oxy

Soquetes de Teste, Plugues e Cabos Especiais N.º p/ Pedido

Plugue VP8 ZU 0721

Cabo VP8ST (ambas as pontas 
com soquete VP)

Comprimento: 3 m 
Comprimento: 5 m 
Comprimento: 10 m

ZU 0710 
ZU 0711 
ZU 0712

Acessórios de Montagem N.º p/ Pedido

Kit para montagem em tubo ZU 0274

Kit para montagem em painel ZU 0275

Capuz protetor ZU 0276

www.knick.com.brhttp://
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Stratos® PROFIBUS 2221 X Oxy

Stratos® PROFIBUS 
2221 X Oxy

Medição de OD Sala de controle

%, mg/l

Conexão

EEx ia IIC EEx ib IIC

PROFIBUS PA PROFIBUS DP

Mestre
PROFIBUS 

Acoplador 
de 

segmentos

Temperatura

+

–

Sensor de  
oxigênio dissolvido

Arranjo de Terminais

Especificações

Entrada de O2 Tipo de sensor A:  SE 703 / SE 706 / InPro 6800 (Mettler Toledo) / OXYFERM (Hamilton) 
Tipo de sensor B:  SE 707 / InPro 6900 (Mettler Toledo) / Oxygold B/G (Hamilton)

Faixas Faixa de medição 1 (baixo nível)  Faixa de medição 2 (alto nível)

Saturação*} 
Erro de medição1, 2, 3)

0,0 … 120,0 %    0 … 500 % 
0,5 % do valor medido + 0,1 % de saturação  0,5 % do valor medido + 0,5 % de saturação

Concentração 
 
 
 
Erro de medição1, 2, 3)

0000 … 9999 µg/l   0,0 … 50,0 mg/l 
0000 … 9999 ppb   0,0 … 50,0 ppm 
0,000 ... 9,999 ppm 
0,000 … 9,999 mg/l 
0,5 % do valor medido + 5 µg/l (5 ppb)  0,05 % do valor medido + 0,05 mg/l (0,05 ppm)

Temperatura 
Erro de medição1, 2, 3)

–20,0 … +150,0 °C   –20,0 … +150,0 °C 
< 0,5 K (< 1 K a > 100 °C)   < 0,5 K (< 1 K a >100 °C)
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Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br

Especificações – continuação

Tensão de polarização 0 … 1000 mV

Display LCD, 7 segmentos   
Exibição de medições: µg/l, mg/l, ppb, ppm, %, temperatura 
LED de alarme vermelho:  mensagens de erro   
Sensoface®, indicadores de modo, ícones/símbolos

Entrada de temperatura NTC 22 kohms ou NTC 30 kohms, ajustável

Correção de pressão 0,000 … 9,999 bares, manual ou introduzida via PROFIBUS

Sensocheck® Detecção de curtocircuito ou abertura de circuito

Calibração do sensor – calibração de zero   
– com especificação da saturação de O2 
– calibração de produto   
– com especificação da concentração de O2

Timer de calibração 0 ... 9999 h

Valores limite 1 e 2 Sinal discreto cíclico (DI) via PROBIBUS, configurável para as variáveis de processo: 
saturação, concentração, temperatura

Interface de comunicação Protocolos:   PROFIBUS PA via acoplador de segmentos ou link com CLP, PC ou SCP 
Perfil:   Perfil para Analisadores Versão 3.0 (diretiva PNO) 
Alimentação:  FISCO  9 … 17,5 V (característica trapezoidal ou retangular) 
     9 … 24 V (característica linear) 
Consumo de corrente:   < 13,2 mA 
Interface física:   EN 611582 
Corrente máx. em caso de falha (FDE):  < 17,6 mA

Ferramenta de operação Descrição do instrumento implementada em SIMATIC PDM

Proteção contra explosão ATEX II 2(1)G EEx ia IIC T4, FISCO 
FM I/1[0]/AEx ib [ia]/IIC/T4 FISCO 
 NI, Class I Div 2, Group A, B, C, D T4 NIFW

Condições ambientais Temperatura ambiente e de operação   –20 … +55 °C 
Temperatura de transporte e armazenagem –20 … +70 °C

Compatibilidade 
eletromagnética

EN 61 626 
Emissão de interferências: Classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: Indústria

Alojamento Material:   PBT 
Proteção:   IP 65 
Dimensões (A x L x P): 144 x 144 x 105 mm

Peso Aprox. 1 kg

*) –10 … +80 °C 
1) Conforme IEC 746 Part 1, em condições nominais de operação 
2) ±1 valor 
3) Mais erro do sensor

www.knick.com.brhttp://

