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De draagbare zuurstof analyzer, model 3110 van Teledyne Analytical Instruments, kan 
optioneel uitgevoerd worden met een monstername voorbereiding (sampling) systeem 
voor rechtstreekse aansluiting op uw monsternamepunt inclusief verwijdering van vocht 
en vuildeeltjes en eventueel aanvullend gasdruk reductie. Het standaard systeem (optie 
SYS-1) is vast gemonteerd op de zijkant van de 3110 analyzer en de gehele unit past in 
een meegeleverde draagkoffer. 
 
 
 
 
 

Standaard sampling system voor 3110 draagbare zuurstof analyzer 
 
Optie -SYS-1 

 

 Gemonteerd op zijkant 3110 analyzer   
 Inlaat particle filter 0.01 µm (aluminium / ABS body) 

 Flow regel afsluiter (RVS) 

 VA flow meter (acrylaat) 

 Aansluitslang (nylon) op analyzer vent uitgang 

 Tubing / fittingen (SS316) 
Optioneel: Flexibele aansluitslang naar analyzer ingang (synthetische vezel met polyamide mantel) 

 
 
Optie –SYS-1SS 

Idem als SYS-1 echter met roestvrijstalen particle / coalescing filter en glazen buis flowmeter 
 
Sample druk: Max. 150 PSIG (2,1 BarG) Aansluiting sample inlaat: 1/8” OD 

(*)
  

Sample temperatuur : Max. +50°C  
Sample flow: 0 – 60 nl/u 
 
 
Optie –SYS-P1SS 

Draagbaar / vrijstaand sampling systeem voor 3110 serie zuurstof analyzer 
 

 Vrijstaande montageplaat (Trespa) 

 Montagesteun 3110 analyzer 

 Afsluiter inlaat (SS-316) 

 Inlaat filter (SS-316) 

 Druk reduceer enkeltraps (SS-316) 

 VA flow meter glazen buis met regel ventiel (glas / SS-316) 

 Leidingwerk / fittingen (SS-316) 

 Optioneel: aansluitslang voor sample inlaat L = 1.000 mm (SS-316) 
 
Sample druk: Max. 200 BarG Aansluiting sample inlaat: ¼” OD of 6 mm OD 

(*)
 

Sample temperatuur : Max. +50°C Aansluiting sample uitlaat: ¼” OD of 6 mm OD 
(*)

 
Sample flow: 0 – 60 nl/u 
 
Materialen “wetted parts”: SS-316  
Afmetingen: H 450 x W 450  x D 300 mm 
 
(*) 
s.v.p. contacteer Inventech voor alternatieve opties 
 
 
 
 
 
Opmerking: Specificaties en uitvoering kunnen per applicatie afwijken en Inventech Benelux B.V. behoud zich het recht voor om 
zonder mededelingen vooraf wijzingen aan het standaard ontwerp door te voeren.  
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