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MG-O2R  
Happipitoisuuden säädin ja vahti 

 
 
 

 
 
 
 

KÄYTTÖ 
MG-O2R on tarkoitettu mittaamaan savukaasujen 
O2-pitoisuutta öljy- ja biopolttoainekattiloissa. Mit-
tarissa on sisäänrakennettu O2-säädin parhaan 
ilma/polttoaine suhteen aikaansaamiseksi. Tä-
män avulla voidaan saavuttaa korkein mahdolli-
nen lämmitystekninen hyötysuhde ja säilyttää se 
riippumatta muutoksista polttoaineessa tai pala-
misilmassa. 
 
Mittausanturi asennetaan savukaasukanavaan 
heti kattilan jälkeen ja mittauspää on helppo sää-
tää siten, että se päätyy keskelle savukaasuvir-
taa. Kalibrointi tehdään suoraan ulkoilmassa, 
eikä vertailukaasua tarvita. Asennus ja käyttö 
ovat yhtä helppoa kuin tavallisen lämpötila-
anturin asennus. 

 
Laite on käsittää kolme eri yksikköä: Mittausantu-
rin, viestinmuuntimen ja keskusyksikön. 
 
Mittausanturi sisältää varsinaisen lambda-anturin 
ja lämmityselementin. Viestinmuunnin sisältää 
elektroniikan signaalin muuntamiseksi ja vahvis-
tamiseksi mittausanturilta keskusyksikölle. Kes-
kusyksikkö sisältää analogiset sisään- ja ulostu-
lot, relekontaktin hälytysulostulolle sekä käyttö-
paneelin. Kaikki keskusyksikön toiminnot tapah-
tuvat mikroprosessorin avulla. 
 
Näyttöpaneelin avulla voidaan tarkkailla mittaus-
arvoa, säätöviestiä ja lukea asetettavia paramet-
reja. 
 
Käytön tila näkyy nopeasti kuuden led-
merkkivalon välityksellä.
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 TOIMINTA 

 
Mittausarvot 
 
O2-pitoisuus 
MG-O2R mittaa O2-pitoisuutta savukaasuista lambda-
anturilla. Mittausalue voidaan valita väliltä 0…5 %, 
0…10 % tai 0…20 % happea. Nämä mittausalueet kos-
kevat myös säätöaluetta O2-säätimelle ja mittausaluetta 
oloarvon ulostuloviestille. Pienin mitattavissa oleva O2-
pitoisuus on 0,4 % happea. 
 

 
 
Kun poltin pysähtyy, lambda-anturi lakkaa toimimasta. 
Tämä pidentää anturin elinikää. Polttimen käynnistyttyä 
kestää noin minuutin kunnes oikea O2-pitoisuus ilmestyy 
näyttöön. Vihreä merkkivalo ilmaisee, että O2-
pitoisuuden mittaus on aktivoitu. 
 
Tarkan mittaustuloksen aikaansaamiseksi anturi on ka-
libroitava ennen käyttöä. Kalibrointi tapahtuu ulkoilmas-
sa, katso sivu 21. 
 
Kalibrointiin voidaan käyttää myös jotain muuta O2-
mittauslaitetta Lambda-anturin sijasta. Tälläin laitteen 
lähtöviestiksi on asetettava 4…20 mA. 
 

 
 
CO2-pitoisuus 
CO2-pitoisuus voidaan laskea käyttämällä O2-pitoisuutta 
lähtökohtana. Käytettävän polttoaineen suurin CO2-
pitoisuus ohjelmoidaan parametriin 70. 
 

 
 
Savukaasun lämpötila 
Savukaasujen lämpötila mitataan Pt-100-anturilla. Mit-
tausalue on 0…400 °C. 
 
Mittaus toimii myös polttimen ollessa pysähtyneenä eikä 
se vaadi ohjelmointia. 
 

 
 
Palamisilma 
Palamisilman lämpötila mitataan Pt-1000-anturilla. Mit-
tausalue on -30…+80 °C. Palamisilman lämpötilan mit-
taus ei ole välttämätöntä. Mikäli mittausta ei käytetä, 
parametri 11 asetetaan AV ja palamisilman arvioitu läm-
pötila asetetaan parametriin 12. 
 
Mikäli käytetään palamisilman lämpötilan mittausta, pa-
rametriin 11 ohjelmoidaan Pt-1000. 
 

 
 
Lämmitystekninen hyötysuhde 
Lämmitystekninen hyötysuhde voidaan laskea O2-
pitoisuuden sekä savukaasujen ja palamisilman lämpöti-
lan avulla. Polttoaineen koostumus (Siegerts) ja suurin 
CO2-pitoisuus on ohjelmoitava parametreihin 69 ja 70. 
 

 
 
Kapasiteetti 
Vaihepolttimelle näytetään tekstillä, millä vaiheella poltin 
käy. Vaihe 1, vaihe 2, vaihe 3 tai seis. Parametriin 13 
pitää olla ohjelmoitu AV. Kuittaus polttimelta tapahtuu 
230 VAC viestillä polttimen magneettiventtiililtä. 
 
Moduloivalle polttimelle näytetään moottorin tila arvona 
väliltä 0…100 %, jolloin 0 % on pienin kuorma ja 100 % 
suurin kuorma. MG-O2R:ssa on 10 voltin syöttöjännite 
joka voidaan kytkeä polttimen moottorin potentiometriltä 
suoraan MG-O2R:n analogiseen sisääntuloon. Mikäli 
potentiometri on käytössä, on parametri 13 ohjelmoitava 
0..10V. Toisen analogisen sisääntuloviestin (V/mA) vies-
tityyppi ja alue asetetaan piirikortin kytkimellä, katso sivu 
13. 
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Säätö 
 
Yleistä 
MG-O2R:ssä on sisäänrakennettu jatkuvatoiminen O2-
säädin O2-pitoisuuden säätöä varten. Säätöalue voidaan 
valita väliltä 0…5 %, 0…10 % tai 0…20 %. 
 

 
 
O2-säätö aktivoidaan ohjelmoimalla JA parametriin 24. 
Ohjelmoimalla NEJ MG-O2R toimii vain O2-mittarina. Kun 
O2-säädin on aktivoitu, käynnistyy O2-säädin polttimen 
käynnistyessä ja vastaavasti O2-säädin pysähtyy polttimen 
pysähtyessä asetetun viiveen jälkeen. Vihreä merkkivalo 
ilmoittaa kun O2-säädin on käynnissä. 
 
Lambda-anturin kalibroinnin yhteydessä O2-säädin kytkey-
tyy automaattisesti pois, ts. parametri 24 = NEJ. Kalibroin-
nin jälkeen parametriksi 24 on ohjelmoitava manuaalisesti 
JA, jotta O2-säädin aktivoituisi. 
 
Neutraalialue (parametri 29) ilmaisee prosentteina valitun 
säätöalueen. Jos säätöalue on esim. 0…5 % ja neutraali-
alue 4 prosenttia, neutraalialue on 5 x 0,04 = 0,2 % O2-
pitoisuudesta, ts. 0,1 % O2-pitoisuuden oloarvon molemmin 
puolin. 
 
Parametri 34 ilmaisee säätöviestin suunnan. DIREKT tar-
koittaa että säätöviesti kasvaa, kun O2-pitoisuus kasvaa. 
OMVÄND tarkoittaa että säätöviesti pienenee, kun O2-
itoisuus kasvaa. 
 

 
 
O2-säätimen säätöviesti voidaan myös asettaa manuaali-
sesti, katso sivu 23. 
 
Vaihepoltin 
Vaihepolttimia varten säätimessä on kolme asetusarvoa, 
yksi jokaiselle vaiheelle, jotka voidaan asettaa itsenäisesti. 
Oloarvot ohjelmoidaan parametreihin 35, 36 ja 37. Kuittaus 
polttimelta siitä, mikä vaihe on käytössä, tapahtuu 230 VAC 
viestillä polttimen magneettiventtiilin vastaavalta vaiheelta. 
O2-säädin vaihtaa automaattisesti oikean oloarvon vaiheen 
muuttuessa. 
 

 
Kun poltin on pysähtyneenä, myös O2-säädin on pysähty-
neenä. Säätöviesti asettuu tällöin käynnistysarvoon. Käyn-
nistysarvo ohjelmoidaan parametriin 45 ja se voidaan aset-
taa siten että palamisilmaa tulee ylimäärä polttimen käyn-
nistyksen aikana. Kun polttimelta on tullut kuittaus, että se 
on käytössä, O2-säädin odottaa muutaman sekunnin ennen 
kuin säätö alkaa ja se alkaa vaikuttaa savukaasujen O2-
pitoisuuteen. Viive ohjelmoidaan parametriin 46 ja sen tar-
koitus on antaa aikaa paineen ja ilmamäärän tasoittumisel-
le. Mikäli paine- ja ilmasäätöä ei ole, viiveen voi ohjelmoida 
nollaksi. 
 
Polttimen vaiheen muuttuessa O2-säädin pysähtyy para-
metriin 46 ohjelmoiduksi ajaksi. Tänä aikana säätöviesti 
asettuu parametriin 45 ohjelmoiduksi käynnistysarvoksi. 
 
Kun O2-säädin aktivoituu polttimen käynnistyksen tai vai-
hemuutoksen jälkeen, voi oloarvo erota asetusarvosta. 
Tämä ero voi aiheuttaa suuren P-pulssin, joka asettaa hel-
posti koko säädön heilahtelemaan. MG-O2R:ssä on sää-
tömenetelmä tämän estämiseksi. Tätä menetelmää kutsu-
taan ”Bumpless” menetelmäksi ja se tarkoittaa että ase-
tusarvo asettuu automaattisesti samaksi kuin oloarvo O2-
säätimen aktivoituessa. Asetusarvo ”liukuu” hitaasti oike-
aan arvoon (joka on ohjelmoitu ko. vaiheelle) ja suuri P-
pulssi vältetään. Tämä aika, jona asetusarvo muuttuu oike-
aksi, ohjelmoidaan parametriin 47. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nöykkiönpuro 19   puh. 09-8192 7110  www.kokko-control.fi 
02300 ESPOO   fax   09-801 8706   info@kokko-control.fi 

5

MICATRONE MG-O2R 
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 

 

 Moduloiva poltin 
Moduloiville polttimille ja biopolttoainekattiloille O2-
säätimessä on taulukko kymmenelle eri tallennettavalle 
asetusarvolle. Taulukosta käy myös ilmi mitä kapasiteettiä 
asetusarvo koskee. Kapasiteetti on väliltä 0 %...99 %, mis-
sä 1 % on polttimen pienin kuorma ja 99 % suurin kuorma. 
Jos kapasiteetti on kahden pisteen välissä, O2-säädin las-
kee vastaavan asetusarvon. 
 
Kaikkia kymmentä pistettä ei tarvitse käyttää. Mikäli halu-
taan sulkea jokin piste pois, ohjelmoidaan arvo nollaksi. 
Pisteitä ei tarvitse ohjelmoida suuruusjärjestykseen, vaan 
O2-säädin järjestää ne sisäisesti jälkeenpäin kapasiteetin 
mukaan. 
 

 
 
Kun poltin on pysähtyneenä, myös O2-säädin on pysähty-
neenä. Säätöviesti asettuu tällöin käynnistysarvoon. Käyn-
nistysarvo ohjelmoidaan parametriin 45 ja se voidaan aset-
taa siten että palamisilmaa tulee ylimäärä polttimen käyn-
nistyksen aikana. Kun polttimelta on tullut kuittaus, että se 
on käytössä, O2-säädin odottaa muutaman sekunnin en-
nen kuin säätö alkaa ja se alkaa vaikuttaa savukaasujen 
O2-pitoisuuteen. Odotusaika ohjelmoidaan parametriin 46 
ja sen tarkoitus on antaa aikaa paine ja ilmamäärän tasoit-
tumiselle. Odotusaikaa ei yleensä pidä ohjelmoida nollaksi 
 

Kun O2-säädin aktivoituu (polttimen jälkeen), voi oloarvo 
erota asetusarvosta. Tämä ero voi aiheuttaa suuren P-
pulssin, joka asettaa helposti koko säädön heilahtelemaan. 
MG-O2R:ssä on menetelmä tämän estämiseksi. Tätä me-
netelmää kutsutaan ”Bumpless” menetelmäksi ja se tarkoit-
taa että asetusarvo asettuu automaattisesti samaksi kuin 
oloarvo O2-säätimen aktivoituessa. Asetusarvo ”liukuu” 
hitaasti oikeaan arvoon (joka on ohjelmoitu ko. vaiheelle) ja 
suuri P-pulssi vältetään. Tämä aika, jona asetusarvo muut-
tuu oikeaksi, ohjelmoidaan parametriin 47. 
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 Lähtöviestit 
MG-O2R:ssä on kaksi lähtöviestiä, jotka voidaan vapaa-
valintaisesti kytkeä mittausarvoon tai säätöviestiin. Lähtö-
viestin alueet ovat seuraavat: 
 

 
 
Lähtöviestit voidaan valita 0/2…10 V tai 0/4…20 mA. 
Valinta suoritetaan piirikortin kytkimestä (katso sivu 13) ja 
ohjelmoimalla parametrit 49 ja 51. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hälytys
 
Yleistä 
Hälytys näkyy punaisena merkkivalona ja tekstinä laitteen 
etupaneelissa. Hälytys pysyy päällä kunnes se kuitataan 
ESC-painikkeesta. Kuittaus voidaan tehdä, kun virheen 
syy on korjaantunut tai kun poltin on pysähtynyt. Kuitta-
uksen jälkeen viimeisin hälytys näkyy näytöllä. Painamal-
la kerran ESC-näppäintä päästään takaisin käynnistysva-
likkoon. 
 
MG-O2R:ssä on potentiaalivapaa vaihtokosketin häly-
tysulostulolle. Kontakti on aktiivinen normaalikäytössä 
(kontakti liittimien 8 ja 10 välillä) ja auki hälytystilassa 
(kontakti liittimien 9 ja 10 välillä). 
 
O2-pitoisuus 
MG-O2R seuraa O2-pitoisuutta ja hälyttää alhaisesta (pa-
rametri 52) sekä korkeasta (parametri 53) O2-
pitoisuudesta. Arvo jota ohjelmoidaan, on ero prosent-
tiyksiköissä O2-säädön asetusarvoon. 
 
Lämmitysteknistä hyötysuhdetta seuraa parametri 54 ja 
laite antaa hälytyksen, mikäli laskettu hyötysuhde laskee 
alle ohjelmoidun arvon. 
 
Hälytyksen aikaviive ohjelmoidaan parametriin 55. Jotta 
hälytysviesti lähtisi ulos, on oloarvon oltava koko aikavii-
veen ajan asetetun arvon alapuolella. 
 
O2-pitoisuuden ja hyötysuhteen valvonta on aktivoituna 
vain silloin, kun O2-säätö on käynnissä, katso sivu 4. Ha-
luttaessa sulkea valvonta pois, ohjelmoidaan ko. para-
metri nollaksi. 
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Savukaasujen lämpötila 
MG-O2R valvoo savukaasujen lämpötilaa ja antaa häly-
tyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi (paramet-
rit 56…65) tai laskee liian matalaksi (parametri 66). 
 
Vaihepoltin käyttää parametreja 56, 57 ja 58 vastaaville 
vaiheille. Moduloiville polttimille on käyrä kymmenellä 
pisteellä, jolloin lämpötilahälytys voi vaihdella polttimen 
kuormituksen mukaan. Vertaa O2-säätöä sivulla 5. 
 
Hälytysten aikaviive ohjelmoidaan sekunneissa paramet-
riin 67. Jotta hälytys aktivoituisi, on ko. arvon oltava koko 
aikaviiveen ajan asetetun arvon ala- tai yläpuolella. 
 
Savukaasujen lämpötilan valvonta on aktivoitu, kun poltin 
on käynnissä. Haluttaessa sulkea valvonta pois, ohjel-
moidaan ko. parametri nollaksi. 
 

 

Tietoliikenneyhteys
Viestintäyksikkö (lisävaruste) voidaan asentaa MG-
O2R:een tietoliikenneyhteyden aikaansaamiseksi RS-485 
liitännän kanssa. 
 
Lisävarusteena on myös saatavana sovitin RS-232 sarja-
porttia varten. Sovitin on tarkoitettu käytettäväksi väliai-
kaisesti esim. asennuksen tai asetusten tekemisen yh-
teydessä ja se ei vaadi toimiakseen viestintäyksikön 
asentamista. Ainoastaan yhtä rajapintaa (RS-485 tai RS-
232) voidaan käyttää samanaikaisesti. 
 
Käytettävä protokolla on Comli. Parametrit ja mittausarvot 
luetaan viestityypillä 2 ja uudet parametrien arvot syöte-
tään viestityypillä 0. Comlinumerot ovat samoja kuin pa-
rametrien numerot. Yhteys voidaan myös rajoittaa siten 
että vain tietojen luku on mahdollista (parametri 8 = JA). 
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ASENNUS 
 
Keskusyksikkö 
MG-O2R asennetaan näkyvälle ja helppopääsyisel-
le paikalle. Asennettaessa on huomioitava, ettei 
ympäristön lämpötila ole yli 45 °C. MG-O2R on va-
rustettu vasemmalta sivulta saranoidulla kannella 
helpon avaamisen vuoksi. Varmista että kansi pää-
see avautumaan kokonaan. 
 
Ulkomitat: K x L x S = 360 x 400 x 140 mm 
 
Reikien sijainti seinäasennuksessa: 
 

 
 
Kaapelointi 
Lambda-anturin ja signaalinmuuntimen välistä kaa-
pelia EI saa pidentää. Jätä kaapeliin varaa anturin 
ulosvetämistä kalibrointia ja puhdistusta varten. 
 
Kaapelit signaalinmuuntimen ja keskusyksikön välil-
lä sekä lämpötila-anturin ja lähtöviestien kaapelit on 
syytä olla häiriösuojattuja parhaan mittaustuloksen 
aikaansaamiseksi. Kaapelien suojukset maadoite-
taan keskusyksikön maadoitusliittimeen. 

Signaalinmuunnin
Signaalinmuuntimen tehtävänä on vahvistaa lambda-
anturilta keskusyksikköön tulevaa viestiä. Lambda-anturi 
liitetään signaalinmuuntimeen mukana tulevalla kaapelilla. 
Kaapelia EI saa pidentää. 
 
Signaalinmuunnin asennetaan lambda-anturin läheisyyteen 
siten, että se ei altistu kattilan tai savukaasukanavan suo-
ralle säteilylämmölle. 
 
Reikien sijainti seinäasennuksessa: 
 

 
 
Lambda-anturi 
Anturi asennetaan 20° kulmaan savukaasuvirtaa vastaan 
kuvan 1 mukaisesti. Hitsaa ¾” tuuman kiinnitysputki, pituus 
5…7 cm, lujasti savukaasukanavaan. Kiinnitysputki asen-
netaan savukaasuputken yläpuolelle kulmassa pys-
tysuoraan tasoon nähden siten, että mahdollinen kondens-
sivesi valuu pois. Kierrä liitäntärengas tiukasti kiinnitysput-
keen ja asenna anturi. Asennuspituus voi vaihdella välillä 
10…25 cm. Kierrä anturi siten, että merkitty kohta osoittaa 
suoraan virtaussuuntaa vastaan, katso kuva 1. 
 
Suojaa anturia vuotoilmalta ja kondenssivedeltä. Lambda-
anturin ulkopinnan on oltava vaihtuvassa ilmassa ylikuu-
menemisen välttämiseksi eikä sitä saa maalata. Lambda-
anturi saa vertausilman liitäntäkaapelin kautta. Tämä tar-
koittaa, että liitännän on oltava puhdas ja kuiva. Liitännän 
puhdistukseen ei saa käyttää puhdistus sprayta tai vastaa-
via aineita. 
 
Huom! Anturi on poistettava savukaasukanavasta kanavan 
puhdistuksen ajaksi. Aseta mukana tuleva varoitusteksti 
näkyvälle paikalle. 
 
Galvaaninen eristys 
Lambda-anturi on aina asennettava mukana tulevalla puris-
tusliittimellä, jossa on myös PTFE (TEFLON) eristysholkki 
galvaanisen erotuksen varmistamiseksi anturin ja katti-
lan/savukaasukanavan välillä. 
 
Varmista mittaamalla resistanssi, ettei anturin ja katti-
lan/savukaasukanavan välillä ole sähköistä yhteyttä. 
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Lämpötila-anturi 
 
MG-3000-RÖ-200/420 
 
Käyttö 
Lämpötila-anturia MG-3000-RÖ-200/420 käytetään mit-
taamaan kattilan savukaasujen lämpötilaa. Anturin plati-
na-tuntoelin on asennettu ohueen Ø 6 mm haponkestä-
vään putkeen, mistä johtuen anturin aikavakio on lyhyt. 
Anturi on varustettu avoimella haponkestävällä suojaput-
kella, jossa on liikkuva kiinnitysrengas ulkopuolisella ½” 
kierteellä. Liitäntäpään alla sijaitsee kuulaventtiilillä varus-
tettu näytteenottoliitäntä. Anturi asennetaan savukaasu-
kanavan kuumimpaan kohtaan, jonka jälkeen kiristetään 
kiinnitysrengas. Anturi voidaan ottaa helposti ulos tarkas-
tusta varten, mutta se on asennettava aina takaisin sa-
maan paikkaan jotta otetut näytteet olisivat vertailukelpoi-
sia. 
 
Huom.! Anturi on poistettava nuohouksen ajaksi, jot-
tei se vahingoittuisi. 
Kiinnitä mukana tuleva varoituskyltti kattilaan tai muuhun 
näkyvään paikkaan siten, että nuohousta suorittava hen-
kilö sen näkee. 
 
Mekaaninen asennus 
Anturi asennetaan oheisten kuvien 4 ja 2 mukaisesti. 
Paras tapa on sijoittaa anturi savukaasukanavan yläpuo-
lelle kattilan ja savukaasupellin väliin. 
 

 
 

Kuva 4 
Savukaasukanava sivulta 

 

 
 

Kuva 2 
Savukaasukanava edestä 

Mikäli em. asennustapa ei ole mahdollinen, asennetaan 
anturi sivulle niin korkealle kuin mahdollista, jotta vältettäi-
siin kanavan säteilylämpöä, kuitenkin alemmas kuin savu-
kaasupellin normaaliasento pienimmällä kuormalla, katso 
kuva 3. 
 

 
 

Kuva 4 
Sivulta asennus savukaasukanavaan 

 
Sähköasennus 
Anturin kaapeli on oltava niin pitkä, että anturi voidaan ot-
taa helposti esim. nuohousta varten. 
 
Anturin irrottaminen 
Anturin avaaminen tapahtuu kiertämällä vastapäivään kiin-
toavaimella (SW14) kytkentäkopan ja suojaputken välissä 
olevaa mutteria. Anturia ei saa koskaan kiertää käsin kyt-
kentäkopasta. 
 
MG-O2R/RT 
 
Käyttö 
Lämpötila-anturia MG-O2R/RT käytetään mittaamaan pa-
lamisilman lämpötilaa. Lämpötila-anturi käyttää platina-
lämpöelementtiä (Pt-1000), joka on asennettu metalliholk-
kiin. Metalliholkkiin on liitetty 3 metrin kaapeli. 
 
Mekaaninen asennus 
Anturi asennetaan siten, että se mittaa polttimelle tulevan 
ilman lämpötilaa. 
 
Sähköasennus 
Kaapelia voidaan lyhentää tai pidentää enintään 10 metrin 
pituiseksi. 
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Pt-100 lämpöelementin vastaavuustaulukko (DIN 43760 mukaan)
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Pt-1000 lämpöelementin vastaavuustaulukko (DIN 43760 mukaan) 
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SÄHKÖKYTKENNÄT 
 
Kuvaus 
Syöttöjännite 
Syöttöjännite 230 VAC, 50 Hz kytketään liittimiin 5 (vaihe) 
ja 6 (nolla) omalta sulakkeelta pääkeskuksesta. Syöttö on 
syytä varustaa katkaisijalla huollon helpottamiseksi. 
 
Poltin 
Liitin 1 (nolla) ja liitin 2 (vaihe) kytketään polttimeen ja an-
taa MG-O2R:lle tiedon, että poltin on käytössä. Vaihepolt-
timissa liitetään myös vaihe 2 liittimeen 3 (vaihe) ja mah-
dollisesti myös vaihe 3 liittimeen 4 (vaihe). 
 
Hälytystoiminto 
Liittimillä 8-10 on potentiaalivapaa vaihtokosketin, joka 
antaa yhteishälytyksen MG-O2R:ltä. Relekontakti on tar-
koitettu max 230 VAC jännitteelle. Normaalikäytössä on 
kontakti liittimien 8 ja 10 välillä ja hälytystilassa liittimien 9 
ja 10 välillä. 
 
O2-viesti 
Liittimet 11, 13 sekä 16-18 on liitetty signaalinmuuntimen 
liittimiin 1-5. Liittimistä 11 (-) ja 13 (+) lähtee 12 DC syöttö-
jännite Lambda-anturin lämmitykselle polttimen ollessa 
käytössä. Liitin 16 on varsinainen O2-viesti ja liittimet 17 (-) 
sekä 18 (+) syöttöjännite signaalinmuuntimen elektroniikal-
le, 15 VDC. O2-viestin pitäisi olla 4…20 mA polttimen ol-
lessa käytössä. 
 
Mikäli O2-mittaus tehdään jollakin toisella mittalaitteella, on 
mittalaitteen lähtöviesti 4…20 mA liitettävä keskusyksikön 
liittimiin 16 (+) ja 17 (-). 
 
Palamisilman lämpötila-anturi 
Palamisilman lämpötila mitataan Pt-1000 anturilla. Antu-
rissa on kaksijohdinkytkentä ja se liitetään liittimiin 19 ja 
20. 
 
Tämä anturi ei ole välttämätön. Mikäli anturia ei käytetä, 
voidaan lämpötila ohjelmoida MG-O2R:ään. 
 
Savukaasun lämpötila-anturi 
Savukaasujen lämpötila mitataan Pt-100-anturilla. Anturis-
sa on kaksijohdinkytkentä ja se liitetään liittimiin 21 ja 22. 
 
Kapasiteetti 
Moduloivissa polttimissa liitetään analoginen viesti, mA tai 
Voltti, liittimiin 23 (-) ja 24 (+). Liittimellä 25 on 10 Voltin 
syöttöjännite, jolloin polttimen moottorin potentiometri voi-
daan liittää suoraan. 
 
Kytkettäessä kapasiteettiviesti on samalla asetettava piiri-
kortin kaksi kytkintä oikeaan asentoon, katso kytkentäkaa-
viota sivulla 13. Toimitettaessa kytkimet on asetettu Voltti-
viestille. Vastaavasti on ohjelmoitava parametri 13. 

Lähtöviesti
MG-O2R:ssä on kaksi analogista lähtöviestiä. Ne voidaan 
valita 0/2…10 V tai 0/4…20 mA. Valinnaisesti voidaan 
käyttää lähtöviestinä joko mittausarvoa tai säätöviestiä. 
 
Lähtöviesti 1 käyttää liittimiä 26 (+) ja 28 (-). Lähtöviesti 2 
käyttää liittimiä 27 (+) ja 28 (-). HUOM! Yhteinen nolla. 
Lähtöviestit eivät ole galvaanisesti erotettuja toisistaan tai 
sisääntuloviesteistä. 
 
Lähtöviestien kytkennän yhteydessä on piirikortin kytki-
met asetettava oikeaan asentoon, katso sivun 13 kytken-
täkaaviota. Toimitettaessa kytkimet on asetettu mA-
asentoon ja MG-O2R on ohjelmoitu 0…20 mA. Mikäli 
halutaan käyttää toista viestiä, on ohjelmoitava parametrit 
49 (lähtöviesti 1) ja 51 (lähtöviesti 2). 
 
Tietoliikenneyhteys 
MG-O2R:lla on kaksi rajapintaa, RS-232 ja RS-485. Vain 
toista voidaan käyttää samanaikaisesti. 
 
RS-232 liitetään pistokkeeseen (RJ45) ja sovitetaan Mi-
catronen ohjelmointiadapteriin, tuote no. 60-0972-2. 
 
RS-485 liitetään liittimeen 29 (A) ja 30 (B) ja vaatii että 
Micatronen kommunikaatioyksikkö, tuote no. 60-0973 on 
liitetty MG-O2R:aan. 
 
Mikäli molemmat RS-232 ja RS-485 on liitetty, on RS-232 
ensisijainen. Katso toimintojen kuvaus s. 7. 
 
Signaalinmuunnin 
Signaalinmuunnin vahvistaa lambda-anturin sähköisen 
viestin. Signaalinmuuntimen liittimet 1-5 liitetään keskus-
yksikön liittimiin 11, 13 sekä 16–18. 
 
Lambda-anturin valkoiset johdot (2 kpl) liitetään liittimiin 6 
ja 7. Ne käyttävät lämpövastuksen syöttöjännitettä. Syöt-
töjännite on 12 VDC, mutta ei ole väliä miten päin valkoi-
set johdot kytketään. 
 
Lambda-anturin harmaa johto liitetään liittimeen 8 ja mus-
ta johto liittimeen 9 signaalinmuuntimessa. 
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Keskusyksikön sähkökytkennät 
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Signaalinmuuntimen sähkökytkennät 
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Liitäntäkaavio 1 
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Liitäntäkaavio 2 
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 OHJELMOINTI 
Näytön teksti 
MG-O2R:ssä on 2-rivinen näyttö ja 16 merkkiä riviä koh-
den. Normaalisti näytöllä näkyvät käyttöarvot. Se voidaan 
myös ohjelmoida näyttämään mittausarvoa tai ohjelmoitua 
parametria. 
 

 
 
Painikkeet 
Neljä painiketta on merkitty ▲, ▼, BGM ja ESC. 

 ▲ ja ▼ käytetään ryhmien, parametrien ja toimin-
tojen selaamiseksi sekä arvojen muuttamiseen. 

 BGM käytetään ohjelmointiin ja ohjelmoidun pa-
rametrin näkyviin saamiseksi. 

 ESC näppäintä painamalla keskeytetään ohjel-
mointi ja poistutaan ohjelmointitilasta. 

 
Aloitusvalikko 
Aloitusvalikko (START-MENY) on lähtöpiste näytölle ja 
parametrien ohjelmoinnille samoin kuin erikoistoiminnoille, 
kuten perusohjelmoinnille ja kalibroinnille. 
 

 
 
Jos aloitusvalikko ei ole näkyvissä, se saadaan näkyviin 
painamalla toistuvasti ESC näppäintä. MG-O2R on asetettu 
näyttämään aloitusvalikossa käyttöarvoja. Painamalla ESC 
tulee aloitusvalikko hetkeksi näkyviin, jonka jälkeen laite 
siirtyy automaattisesti näyttämään käyttöarvoa. ▲ ja ▼ 
näppäinten avulla voidaan selata eri käyttöarvojen näyttä-
miä. 
 

 

 
Parametrilla 68 voidaan ohjelmoida näytöllä näkyvät arvot. 
Tämä näyttämä ilmaantuu MG-O2R:n käynnistyessä esim. 
sähkökatkon jälkeen tai painamalla ESC-näppäintä. 
 

 
 
Parametrien näyttäminen 
Painamalla BGM aloitusvalikossa aloittaa automaattisen 
parametrien näytön. Jokainen parametri näkyy näytöllä n. 2 
sek. ajan. Ylempi rivi näyttää parametriryhmän ja alempi rivi 
näyttää parametrin arvon. Parametrien näyttö jatkuu auto-
maattisesti viimeiseen parametriin asti tai kunnes paine-
taan ESC näppäintä. 
 

 
 

Parametrien ohjelmointi 
 
Ohjelmointi valikko (Program meny) 
Ohjelmointi valikko sisältää kaikki käytettävissä olevat 
parametrit ja mittausarvot. Parametrit on jaoteltu ryhmiin, 
joissa jokaisella toiminnolla on oma ryhmänsä. 
 
Pikavalikko saadaan aktivoitua painamalla BGM painiket-
ta, kunnes seuraava teksti ilmestyy näyttöön. Vapauta 
painike tämän jälkeen. 
 

 
 

Nyt muut parametriryhmät näkyvät näytön ylimmällä rivillä. 
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Parametrien valinta 
Eri parametriryhmät valitaan ▲ ja ▼ näppäinten avulla. Vii-
meisen ryhmän ollessa näkyvissä, ▼ painamalla siirrytään 
taas ensimmäiseen parametriin. 
 

 
 
Kun haluttu parametri on näkyvissä, se valitaan BGM näp-
päintä painamalla. Nyt näytön alariville tulee näkyviin valitun 
ryhmän ensimmäinen parametri. 
 

 
 

Näppäinten ▲ ja ▼ avulla voidaan nyt vaihtaa parametreja 
valitussa ryhmässä. Viimeisen parametrin ollessa näkyvissä, 
▼ painamalla siirrytään taas ensimmäiseen parametriin. 
 
Toiseen parametriryhmään päästään ESC painikkeella, kun 
jokin parametri on näkyvissä näytön alarivillä. Painamalla 
toistuvasti ESC painiketta palataan takaisin aloitusvalikkoon. 
 
Arvojen ohjelmointi 
Lukuarvoiset parametrit (kokonaisluvut ja desimaaliluvut): 
 
Kun valittu parametri näkyy näytöllä, se valitaan BGM näp-
päintä painamalla. Ensimmäinen numero alkaa nyt vilkkua ja 
sitä voidaan muuttaa ▲ ja ▼ näppäinten avulla. 

 

 
 
Jos painetaan ▲ painiketta numeron 9 vilkkuessa, saadaan 
uudelleen 0 (-9 parametreille, jotka hyväksyvät negatiivisia 
arvoja) ilman että jotakin muuta numeroa muutetaan. Vastaa-
vasti jos numero 0 vilkkuu (-9 parametreilla, jotka hyväksyvät 
negatiivisia arvoja), saadaan 9 painamalla ▼ näppäintä. Seu-
raavaa numeroa päästään muuttamaan painamalla BGM 
näppäintä. 
 
Painamalla BGM viimeisen numeron vilkkuessa itse ohjel-
mointi päättyy ja parametrin arvo muuttuu. Uusi muutettu arvo 
vilkahtaa näytön alarivillä. 

 
Tekstimuotoiset parametrit 
Kun valittu parametri näkyy näytöllä, se valitaan BGM näp-
päintä painamalla. Koko teksti alkaa nyt vilkkua ja sitä voi-
daan vaihtaa ▲ ja ▼ näppäinten avulla. 
 

 
 
Painamalla BGM halutun tekstin vilkkuessa itse ohjelmointi 
päättyy ja parametri muuttuu. Uusi muutettu teksti vilkahtaa 
näytön alarivillä. 
 
Ohjelmoinnin lopettaminen 
Meneillään oleva ohjelmointi voidaan lopettaa ESC näp-
päintä painamalla. Parametrin arvo lakkaa vilkkumasta ja 
alkuperäinen arvo pysyy muuttumattomana. 
 
Toimintovalikko (FUNKTIONS-MENY) 
Toimintovalikko saadaan aktivoitua painamalla samanai-
kaisesti BGM ja ESC painikkeita, kunnes seuraava kuva 
ilmestyy näytölle. 

 

 
 

Vapauttamalla painikkeet saadaan ensimmäinen toiminto 
näkyviin. 

 

 
 
Toiminnon valinta: 
 
▲ ja ▼ näppäinten avulla voidaan valita eri toimintoja, 
esim. perusohjelmointi ja kalibrointi. 
 

 
 
Kun haluttu toiminto näkyy näytöllä, se valitaan BGM paini-
ketta painamalla. 
 
Toimintovalikosta poistutaan ESC näppäintä painamalla. 
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Perusohjelma 
 
Tehdasasetukset 
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 NÄYTTÖPANEELI 
Näyttöruutu 
Aloitusvalikossa, katso sivu 17, näkyy eri oloarvojen esityk-
set. Nuolinäppäimillä voidaan valita eri näyttämiä. 
 

 
 
Merkkivalot 
Seuraavassa näyttökortin eri merkkivalot: 
 
Mätning (Mittaus) 
Palaa vihreänä, kun poltin on käytössä ja lambda-anturi on 
aktivoitu. Kun valo ei pala, O2-pitoisuutta ei säädetä. 
 
Reglering (Säätö) 
Palaa vihreänä, kun O2-säädin on aktivoitu polttimen käyn-
nistyksen tai vaiheen muutoksen jälkeen. Kun valo ei pala, 
O2-pitoisuutta ei säädetä. 
 
O2-halt utanför mätområdet (O2-pitoisuus mittausalu-
een ulkopuolella) 
 
Palaa oranssina, kun mitattava O2-pitoisuus on parametrilla 
9 valitun mittausalueen ulkopuolella. 
 
Kalibrering pågår (Kalibrointi käynnissä) 
Palaa keltaisena lambda-anturin kalibroinnin aikana. 
 
Alarm (Hälytys) 
Palaa punaisena, kun hälytys on lauennut. Hälytys on kui-
tattava manuaalisesti. Kun hälytys on kuitattu, valo sam-
muu. 
 
Felindikering (Virheilmoitus) 
Tätä toimintoa ei käytetä. 

Mittausarvot
Seuraavat mittausarvot voidaan lukea näytöltä ohjelmointi 
valikosta, katso sivu 17. 
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KÄYTTÖÖNOTTO 
 
1. Kytke jännite MG-O2R:ään kun lambda-anturi on ul-

koilmassa. 
 
2. Suorita lambda-anturin kalibrointi, katso sivu 22. 
 
3. Asenna lambda-anturi savukaasukanavaan. 
 
4. Mittaa aika polttimen käynnistyksestä siihen hetkeen 

kun poltin on käynnissä ja paine on tasapainossa. Tä-
mä aika on ohjelmoitava sekunneissa parametriin 46, 
katso sivu 17 ja 18. 

 

 
 
5. Tarkista säätöviestin alue parametrista 51 niin että se 

vastaa taajuusmuuttujan sisääntuloviestiä. 
 

 
 
6. Ohjelmoi poltintyypistä riippuva oikea asetusarvo. Esim. 

2-vaihepolttimelle: 
Asetusarvo vaihe 1 4,0 % parametriin 35 
Asetusarvo vaihe 2 3,0 % parametriin 36 

 

 
 
7. Aktivoi O2-säädin ohjelmoimalla JA parametriin 24. 
 

 
 
8. Aja poltin vaiheeseen 1. Tarkista säädön lähtöviesti, 

parametri 106, kun poltin on tasapainossa. Käynnistys-
valikon teksti näyttää O2-pitoisuutta, nykyistä asetusar-
voa ja säätöviestiä, katso sivu 17. 

 
9. Aja poltin vaiheeseen 2. Tarkista säädön lähtöviesti, 

parametri 106, kun poltin on tasapainossa. 
 
10. Säätimen korkein lähtöviesti ohjelmoidaan parametriin 

45. 
 

 
 
11. Säädä mahdollinen Bumpless-aika parametriin 47, P-

band parametriin 27 ja I-aika parametriin 28. 
 

 
 
12.  Kirjaa ylös kaikki asetukset. 
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LAMBDA-ANTURIN KALIBROINTI 
 
Johdanto 
Jotta MG-O2R mittaisi oikein, on keskusyksikkö, signaalin-
muunnin ja lambda-anturi kalibroitava yhteen. Mikäli jokin 
yksikkö vaihdetaan uuteen, on lambda-anturin kalibrointi 
suoritettava uudelleen. Kalibroinnin suorittaminen kestää n. 
30 minuuttia. 
 
Kalibroitaessa anturin on oltava käytössä, ts. 230 VAC jän-
nite on oltava liittimillä 1 ja 2. Tämä tapahtuu parhaiten, kun 
annetaan polttimen olla käytössä. Aseta polttimen lämpöti-
lansäätö siten, että poltin on käytössä pysähtymättä vähin-
tään 30 minuutin ajan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on 
polttimen liitäntä liittimiltä 1 ja 2 irrotettava ja 230 VAC jän-
nite tuotava liittimiin 1 ja 2 jollain muulla tavoin, esim. liitti-
miltä 5 ja 6. 
 
Vaihe 1 
Kalibrointi aloitetaan toimintavalikosta, katso sivu 18. Kun 
seuraava teksti on näkyvissä: 
 

 
 

paina PGM aloittaaksesi kalibroinnin. 
 
Merkkivalo ”Kalibrering” syttyy ja näytölle ilmestyy seuraava 
teksti: 
 

 
 

Kalibrointiin edetään painamalla PGM ja kalibrointi voidaan 
peruuttaa painamalla ESC.  
 

 
 

Tällöin ”Kalibrering” merkkivalo sammuu ja laite palaa ta-
kaisin toimintavalikkoon. Aikaisemmin suoritettu kalibrointi 
pysyy muuttumattomana. 
 
Kalibroinnin aikana O2-säätö ei saa olla aktivoituna koska 
säädin ei saa mitään oloarvoa. Mikäli O2-säädin on aktivoi-
tu (parametri 24 = JA), ilmestyy näytölle seuraava teksti: 
 

 
 

Paina PGM jos haluat sulkea O2-säätimen ja jatkaa kalib-
rointia tai ESC, mikäli haluat perua kalibroinnin. Kalibroin-
nin jälkeen on O2-säädin aktivoitava manuaalisesti. 

Vaihe 2
Nyt näkyviin tulee seuraava teksti: 
 

 
 
Lambda-anturi on kalibroitava normaalissa ulkoilmassa. 
Irrota anturi savukaasukanavasta ja aseta se siten, että 
anturin kärki ei ole kosketuksissa mihinkään muuhun kuin 
ilmaan. Huomioi, että anturi on erittäin kuuma (>500 °C). 
Paina PGM jatkaaksesi kalibrointia. 
 
Vaihe 3 
Mikäli seuraava teksti ilmestyy näytölle, 
 

 
 

puuttuu 230 VAC syöttöjännite anturille liittimiltä 1 ja 2.  
 
Tarkista syöttöjännite. Kun syöttöjännite on oikea ja lamb-
da-anturi on käytössä, näkyviin tulee seuraava teksti: 
 

 
 

Vaihe 4 
Nyt lambda-anturin on annettava tasata mittausviestinsä 
ulkoilmassa 20 minuutin ajan. MG-O2R laskee itse tämän 
ajan ja näyttää sen myös näytöllä. 
 

 
 

Painamalla ESC keskeytetään kalibrointi. 
 
Mikäli lambda-anturin syöttöjännite katoaa (poltin pysäh-
tyy), ilmestyy seuraava teksti näytölle ja kalibrointi palaa 
takaisin vaiheeseen 3. 
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Vaihe 5 
Kun mittausviesti on tasoittunut, tulee näkyviin seuraava 
teksti: 
 

 
 

Nyt näkyvä arvo on signaalinmuuntimelta tuleva mittaus-
viesti. Mittausviestin on oltava välillä 1,100…2,900 mA, 
jotta se on hyväksyttävä. 
 
Paina PGM hyväksyäksesi uusi mittausarvo ulkoilmassa tai 
paina ESC peruaksesi kalibrointi. Painamalla PGM MG-
O2R säilyttää tämän uuden ulkoilman mittausarvon vertai-
luarvona. 
 

 
 

Vaihe 6 
Asenna lambda-anturi takaisin savukaasukanavaan. 
 

 
 

Paina PGM lopettaaksesi kalibroinnin. 
 

 
 

Paina ESC sulkeaksesi toimintavalikko. 
 
Vaihe 7 
Suorita kalibroinnin jälkitarkastus. Anna lambda-anturin 
mitata savukaasujen O2-pitoisuutta ja lue mittausarvo. Arvi-
oi mittausarvon oikeellisuus tai suorita tarkistusmittaus jol-
lakin toisella O2-mittarilla. Muuta ilmamäärää tai polttoai-
neen syöttöä ja tarkista, että O2-pitoisuus muuttuu. 
 
Koska O2-säädin suljettiin vaiheen 1 aikana, on se nyt 
käynnistettävä uudestaan. Ohjelmoi parametriin 24 JA 
(katso sivun 16 ohjelmointiohjeet). 

Korrelaatio kuivien ja kosteiden savukaasujen 
O2-pitoisuuden välillä 
 
MG O2R, jonka anturi asennetaan suoraan savu-
kaasukanavaan, mittaa O2-pitoisuutta märistä sa-
vukaasuista. 
 
Kannettava O2-vertailumittari, joka ottavaa näytteen 
savukaasukanavasta, mittaa O2-pitoisuutta kuivista 
savukaasuista. 
 
Öljy 
Seuraava likimääräinen suhde kosteiden ja
kuivien savukaasujen välillä pitää paikkansa yli-
ilman ollessa korkeintaan n. 50 %. 
 
O2-pitoisuus (kosteat savukaasut) = 0,9 x O2-
pitoisuus (kuivat savukaasut) 
 
Biopolttoaineet 
 
Katso alla olevasta taulukosta 
 
 

 
 
HUOM! Mikäli anturi joutuu toimimaan huonossa 
käyttöympäristössä, esim. korkea CO-pitoisuus 
(häkä), sen käyttöikä lyhenee. On tärkeää, että O2-
säätö toimii oikein. 
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MICATRONE MG-O2R 
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KÄSIKÄYTTÖ 
 
Päälle- ja poiskytkentä 
Jotta voitaisiin määrittää, millä O2-pitoisuudella noestusraja 
sijaitsee, on mahdollista säätää käsin O2-säätimen säätö-
viestiä. Käsiajotilaan päästään käynnistysvalikon kautta ja 
se näyttää seuraavalta, kun O2-säätö on käynnissä (para-
metri 24 = JA): 
 

 
 
Mikäli O2-säätö ei ole käynnissä (parametri 24 = NEJ), kä-
siajotila näyttää seuraavalta: 
 

 
  
▲ ja ▼ näppäinten avulla voidaan selata esiin toinen yllä 
olevista näyttämistä.  
 
Käsikäyttö on mahdollista riippumatta siitä onko O2-säätö 
käynnissä vai ei. Aktiivisessa O2-säädössa on se etu, että 
O2-pitoisuus on nähtävissä näytöllä. 
 
Vaihe 1 
Käsikäyttö kytketään päälle painamalla PMG. Teksti AUTO 
muuttuu tekstiksi HAND ja ”Reglering” merkkivalo alkaa 
vilkkua. 
 

 
 
Vaihe 2 
Säätöviestiä voidaan nyt muuttaa 0,2 prosenttiyksikön por-
taissa painamalla ▲ (lisää) tai ▼ (vähentää) näppäintä. 
Mikäli näppäin on painettuna alas, pienenee säätöviesti 2 
prosenttiyksiköllä niin kauan, kun painike on painettuna. 
Pidä painiketta painettuna suuria muutoksia varten ja tee 
hienosäätö yksittäisillä painalluksilla. 
 
Vaihe 3 
Paina PGM lopettaaksesi käsikäyttö. Paina ▲ tai ▼ siirty-
äksesi johonkin toiseen näyttämään tai paina ESC palatak-
sesi ohjelmoituun perusnäyttöön. 

 
MG-O2R:n jättäminen käsikäyttötilaan 
Käsikäyttötilassa ▲ ja ▼ näppäimillä voidaan muuttaa 
säätöviestiä. Mikäli halutaan palata aloitusvalikkoon ja sa-
malla halutaan jättää MG-O2R käsikäyttötilaan, painetaan 
ESC. MG-O2R jää nyt käsikäyttötilaan ja laite palaa takai-
sin edelliseen näyttämään ja ohjelmointivalikko ja toiminta-
valikko ovat käytettävissä. 
 
Käsikäyttötila on lopetettava manuaalisesti, se ei kytkeydy 
pois itsestään esim. aikaviiveen jälkeen. Myös mikäli syöt-
töjännite katkeaa, MG-O2R pysyy käsikäyttötilassa jännit-
teen palatessa takaisin. 
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KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 

 VIANETSINTÄ 
 
Näytöllä ei ole tekstiä 
Tarkista, että MG-O2R:lla on mittausjännite 230 VAC liitti-
millä 5 ja 6. 
 
Tarkista piirikortin 3 sulaketta, jotka sijaitsevat piirikortinva-
semmassa laidassa, ylemmän muuntajan oikealla puolella. 
Sulakkeiden tulee olla 250 mAT, 5 x 20 mm lasiputkisulak-
keita. 
 
Mittauksen merkkivalo (”Mätning”) ei pala 
Tarkista MG-O2R:lla on syöttöjännite 230 VAC liittimillä 1 ja 
2. 
 
Tarkista sulake, joka sijaitsee piirikortin vasemmassa lai-
dassa, alemman muuntaja oikealla puolella. Sulakkeen 
tulee olla 2 AT, 5 x 20 mm lasiputkisulake. 
 
Säädön merkkivalo (”Reglering”) ei pala 
Tarkista, että ”Mätning” merkkivalo palaa vihreänä. 
 
Tarkista, että parametriin 24 on ohjelmoitu JA. 
 
Tarkista, mikä odotusaika on ohjelmoitu parametriin 46. O2-
säädin odottaa tämän ajan polttimen käynnistyksen tai vai-
hemuutoksen jälkeen. 
 
Säädön merkkivalo (”Reglering”) vilkkuu 
O2-säädin on asetettu käsikäyttötilaan. 
 
Etsi ▲ tai ▼ painikkeiden avulla käsikäytön näyttö. Paina 
PGM lopettaaksesi käsikäyttö ja palaa normaalinäyttöön 
painamalla ESC. 
 
MG-O2R näyttää virheellistä O2-pitoisuutta 
Suorita kalibrointi, katso sivu 21. 
 
MG-O2R ei kalibroidu 
Lambda-anturin viestin ylittää 2900 mA. Tarkista signaa-
linmuuntimen liitännät. Harmaa anturijohto pitää olla liitet-
tynä signaalinmuuntimen liittimeen 8 ja musta johto liitti-
meen 9. 
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 TEKNISET TIEDOT 
Keskusyksikkö 
 
Yleistä 
Syöttöjännite:  230 VAC, 50/60 Hz 
Tehontarve:  9 VA ilman lambda-anturia 
Ympäristön lämpötila: 0...55 °C 
Sähköliitännät:  Maks. 2 kpl. 1.5 mm2/liitin 
Kaapelisisääntulot: 12 kpl reikiä M20:lle 
Kotelointiluokka:  IP 65 
Mitat: k x l x s  360 x 300 x 140 mm 
Paino:   6 kg 
 
Kuittaus polttimelta ja syöttö lambda-anturille 
Jännite:   230 VAC, 50/60 Hz 
Tehontarve:  1 VA 
 
Vaiheiden 1 ja 2 kuittaus 
Jännite:   230 VAC, 50/60 Hz 
Tehontarve:  1 VA 
 
Relekontaktit 
Maks. kuormitus:  230 VAC, 2A 
 
Lämpötilasisääntulot 
Palamisilma (Pt-1000) 
Kytkentä:  2-johdin 
Mittausalue:  -30...+80 °C 
Tarkkuus:  0,2 °C 
Mittausvirhe:  < ±1 °C 
 
Savukaasut (Pt-100) 
Kytkentä:  2-johdin 
Mittausalue:  0...+400 °C 
Tarkkuus:  0,5 °C 
Mittausvirhe:  < ±2 °C 
 
Kapasiteettisisääntulo 
mA 
Viestialue:  0/4...20 mA 
Sisäinen resistanssi: 100  
 
Voltti 
Viestialue:  0/2...10 V DC 
Sisäinen resistanssi: 50 k 
 
10 V DC (liitin 25) 
Maks. kuormitus:  2 mA 
 
Polttimen potentiometri 
Min. resistanssi:  1 k 
 
Lähtöviesti 
mA 
Viestialue:  0/4...20 mA 
Maks. kuormitus:  500  
 
Voltti 
Viestialue:  0/2...10 V DC 
Min. kuormitus:  20 k 
 
Tietoliikenneyhteys (lisävaruste) 
Rajapinta:  RS-485 tai RS-232 
Kieli:   Comli 

Lambda-anturi 
Lämpötila-alue savukaasuille 
anturin ollessa käytössä:  +150...+600 °C 
Mittauspään lämpötila:  ≤+500 °C 
Lämpöelementti:   12 VAC, 16 W 
Käyttöikä < +300 °C savukaasulla: > 10.000 käyttötuntia 
Kaapelin pituus:   220 cm 
Kiinnitys:   G ¾” 
 
Signaalinmuunnin 
Ympäristön lämpötila:  0...55 °C 
Sähköliitännät:   1.5 mm2/liitin 
Kaapelien sisääntulot:  2 kpl reikiä M20:lle 
Kotelointiluokka:   IP 65 
Mitat: k x l x s   100 x 100 x 60 mm 
Paino:    0,25 kg 
 
Savukaasujen lämpötila-anturi 
Mittauselementti:   Pt-100 
Lämpötila-alue:   0...+350 °C 
Upotussyvyys:   0...200 mm 
Kiinnitys:   R ½" 
 
Palamisilman lämpötila-anturi 
Mittauselementti:   Pt-1000 
Lämpötila-alue:   -50...+100 °C 
Kaapelin pituus:   300 cm 
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PARAMETRILISTA 
 

 


