
MGP262-monikaasumittapää
Alhaisten metaanipitoisuuksien ja korkeiden
hiilidioksidipitoisuuksien mittaukseen

Ominaisuudet

• Linjaan asennettava pienikokoinen
mittapää matalien
metaanipitoisuuksien (CH4) ja
korkeiden hiilidioksidipitoisuuksien
(CO2) mittaukseen

• Erittäin hyvä pitkäaikainen vakaus
ja toistettavuus Vaisalan
kehittämän infrapunateknologian
ansiosta – kalibrointikaasuja ei
tarvita

• Suora asennus prosessiin: ei
näytteenkäsittelyä

• Sertifioitu käytettäväksi Ex-
vyöhykkeellä 0/1

• Mittapään lämmitys estää
kondensaation märissä
prosesseissa

• Kotelo korroosionkestävää
ruostumatonta terästä (IP66)

• Itsenäinen mittapää, jossa
digitaalinen Modbus RTU RS-485-
väylän kautta tai 3 analogialähtöä
(4–20 mA)

• Yhteensopiva Vaisala Insight PC
‑ohjelmiston kanssa

Vaisala CARBOCAPâ MGP262 ‑mittapää on suunniteltu vaativaan metaani- ja
hiilidioksidipäästöjen mittaukseen biokaasun rikastusprosessista, jossa matalat
metaanipitoisuudet täytyy mitata luotettavasti ja erittäin tarkasti olosuhteissa, joissa
esiintyy korkeita hiilidioksidipitoisuuksia. Mittapää kuuluu Vaisala MGP260 ‑sarjan
tuoteperheeseen.

Suora näkymä prosessin 
tehokkuuteen
MGP262 mittaa biokaasun 
rikastusprosessin poistokaasuvirrasta sen 
pääainesosien, metaanin ja hiilidioksidin, 
pitoisuudet. Poistokaasun 
metaanipitoisuus osoittaa suoraan 
prosessin tehokkuuden. Alhainen 
poistokaasun metaanipitoisuus osoittaa 
alhaista metaanihävikkiä, suurempaa 
biokaasun tuotantomäärää ja näin ollen 
pienempiä ympäristövaikutuksia. 
Poistokaasujen koostumuksen luotettava 
ja tarkka valvonta mahdollistaa 
rikastusprosessin optimoimisen ja 
prosessista syntyvien 
kasvihuonekaasujen määrän mittaamisen 
ympäristövaatimusten noudattamista 
varten.

Erinomainen metaanin 
mittaussuorituskyky
MGP262 on optimoitu mittaamaan alle 5 
tilavuusprosentin metaanipitoisuuksia
±0,15 tilavuusprosentin tarkkuudella. 
Laajan lämpötila-alueen (-40 °C –
+60 °C) ansiosta MGP262 on
yhteensopiva monentyyppisten
rikastustekniikkojen kanssa ja soveltuu
erilaisiin prosesseihin.

Helppokäyttöinen
Ainutlaatuinen linjaan asennettava 
MGP262 mittapää soveltuu vaativiin 
räjähdysvaarallisiin ympäristöihin. 
Näytteenottojärjestelmää ei tarvita, eikä 
mittapäässä ole liikkuvia osia. 
Vuosittaisen kalibrointitarkastuksen 
lisäksi MGP262-mittapää ei edellytä osien 
vaihtoa tai kalibrointikaasujen käyttöä, 
mikä tekee sen huollosta erittäin helppoa.

Luja, säänkestävä ja Ex-
sertifioitu vyöhykkeille 0 ja 1

MGP262-mittapäällä on kansainvälinen 
sertifiointi vyöhykkeelle 0 putkiston 
sisään asennettuna ja vyöhykkeelle 1 
putkiston ulkopuolella. Tämä 
mahdollistaa mittapään asennuksen 
kaikkiin biokaasu- ja 
maakaasuteollisuuden 
räjähdysvaarallisiin ympäristöihin. 
Mittapäällä on IP66-luokitus, ja se on 
hyväksytty käytettäväksi vaativissa 
ulkotiloissa käyttölämpötilassa -40 °C –
+60 °C. Ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun rakenteensa, optiikan 
hermeettisen tiivistyksen ja koteloidun 
elektroniikan ansiosta tämä lujatekoinen 
mittapää kestää mekaanisia iskuja, 
tärinää ja syövyttäviä kemikaaleja.



Tekniset tiedot

Mittalaitteen suorituskyky

Ominaisuus Metaani CH4 Hiilidioksidi CO2

Anturi CARBOCAPâ CARBOCAPâ

Mittausyksikkö Tilavuusprosentti

Mittausalue 0–5 tilavuusprosenttia 0–100 tilavuusprosent-
tia

Tarkkuus 25 °C lämpötilassa ja 1013 millibaarin ilmanpaineessa, mukaan lu-
kien epälineaarisuus, kalibroinnin epävarmuus ja toistettavuus; lämpötila- ja
painekompensoitu 1)

Tarkkuus +25 °C:ssa ja
1013 mbar:ssa

0– 5 til.-%:
±0,15 til.-%:

90– 100 til.-%:
±1 til.-%:
0– 90 til.-%:
±2 til.-%:

Toistettavuus < ±0,1 til.-% 1 %:ssa CH4 ±0,4 til.-% 95 til.-%:ssa

Lämpötilariippuvuus Kompensoituna, 0–5 til.-
%:
±0,5 % lukemasta/°C

Kompensoituna, 0–
100 til.-%:
±0,1 % lukemasta/°C

Ilman kompensaatiota, 0–
5 til.-%:
±0,6 % lukemasta/°C

Ilman kompensaatiota,
0– 100 til.-%:
±0,9 % lukemasta/°C

Paineriippuvuus Kompensoituna, 0–5 til.-
%:
±0,07 % lukemasta/mbar

Kompensoituna, 0–
100 til.-%:
±0,01 % lukemasta/
mbar

Ilman kompensaatiota, 0–
5 til.-%:
±0,2 % lukemasta/mbar

Ilman kompensaatiota,
0–100 til.-%:
±0,2 % lukemasta/mbar

Pitkän aikavälin stabiili-
suus

±0,15 til.-%/vuosi ±2 til.-%/vuosi

Käynnistysaika 2) 30 s

Lämpenemisaika 3) 2 min 4)

Vasteaika (T90) 90 s 5)

Vasteaika läpivirtausso-
vittimella

90 s virtausnopeudella ≥ 0,5 l/min 5)

(suositeltu: 0,5–1 l/min)

1) Poislukien ristikkäisherkkyys muille kaasuille.
2) Aika ensimmäiseen lukemaan
3) Aika määritettyyn tarkkuuteen
4) +20 °C:n lämpötilassa
5) Vakiotyyppisellä PTFE-suodattimella

Käyttöympäristö
Käyttölämpötila -40 … +60 °C

Käytön aikainen kosteusalue 0– 100 %RH

Varastointilämpötila-alue -40 … +60 °C

Varastointikosteusalue 0– 90 %RH

Prosessipainealue -500 ... +500 mbar(g)

Prosessin lämpötila-alue +0 ... +60 °C

Prosessin virtausnopeusalue 0–20 m/s

Vaatimustenmukaisuus
Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(EMC)

IEC / EN / BS EN 61326‑1, teollisuus-
käyttö

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät CE, RCM, China RoHS, WEEE

Ex-hyväksyntämerkinnät ATEX (Eurooppa), IECEx (kansainväli-
nen), cMETus (Yhdysvallat ja Kanada),
CML (Japani) 1)

IECEx-luokitus: Ex II 1/2 (1) G Ex eb mb [ia] IIB T3
Ga/Gb -40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C

1) Katso tuotedokumentaatiosta täydelliset alueelliset Ex-luokitukset

Tulot ja lähdöt
Käyttöjännite 18- 30 VDC

Virrankulutus Tyypillinen: 3 W
Enimmäisarvo: 6 W

Digitaalinen lähtö RS-485 (Modbus RTU)

Analogialähtö 3 × 4– 20 mA, skaalattavissa, eristetty

Analogialähdön kuorma Vähimmäisarvo: 0 Ω
Enimmäisarvo: 500 Ω

Analogialähtöjen tarkkuus ±0,2 % täydestä asteikosta 25° C:ssa

Analogialähtöjen lämpötilariippuvuus 0,005 %/°C täydestä asteikosta

Analogiatulo (suositeltava) 1 × 4– 20 mA (Ex ia) ulkoiselle paine-
tai lämpötila-anturille 1)

1) Valinnainen analogiatulo on galvaanisesti eristetty, ja se syöttää virtaa kytketylle ulkoiselle
paineanturille.

Mekaaniset tiedot
Paino 3 kg

Kierretyyppi 1,5" uros, NPT

Mekaanisen paineen toleranssi 20 bar(g)

Kaapelien läpiviennit 1 x M16x1,5
2 x M20x1,5

IP-luokka IP66

Materiaalit

Mittapään runko AISI316L, ruostumaton teräs, PPS

Suodatinkansi Sintrattu, PTFE

Optiot ja lisävarusteet

Konfigurointikaapeli (RS485/USB) 1) 257295

Läpivirtaussovitin 258877

Sintrattu PTFE-suodatin (sisältää O-
renkaan)

DRW249919SP

MGP260-sarjan Ex e ‑liitinsarja 265897

NPT 1,5" -kierteellä varustettu testitulp-
pa

257525SP

1) Vaisala Insight ‑ohjelmisto Windows-käyttöjärjestelmälleâ on ladattavissa sivulta www.vaisala.com/insight
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