Vysoce přesný diferenční
snímač tlaku DPT-Priima

řada DPT-Priima
v jednom typu 8 měřicích rozsahů
výstup 0/2...10 V DC nebo 4...20 mA
provedení s displejem i bez displeje
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Vysoce přesný elektronický diferenční
snímač tlaku DPT-Priima s 8 měřicími rozsahy
DPT-Priima je vysoce přesný snímač diferenčního tlaku určený pro čisté prostory a další náročné aplikace.
Možnost vlastního loga na produktu (při odběru většího počtu kusů).

Rozměry v mm

připojení
elektrické:		
4 šroubovací svorky, max. 1,5 mm2
vstup kabelu:		
M16
nátrubky:			
Ø 5,2 mm
hmotnost:		
140 g
rozměry:			
90 mm x 95 mm x 36 mm
krytí:			IP54

různé typy snímače
s funkcemi:

AZ = Automatická kalibrace (Autozero), bezúdržbové,
nastavení nulového bodu probíhá každých 10 minut a
trvá 4 sekundy, během kalibrace ukazuje snímač poslední
naměřenou hodnotu
D = displej
S = SPAN kalibrace

Vysoce přesný diferenční snímač tlaku DPT-Priima
Typ

Obj. kód

DPT-Priima-AZ

103.039.001

DPT-Priima-AZ-D

103.039.002

DPT-Priima-AZ-S

103.039.003

DPT-Priima-AZ-D-S

103.039.004

Displej



Automatická kalibrace

Cena
5 890,-



6 490,-




SPAN kalibrace







6 290,-



6 790,-
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Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 06/21

Technické parametry:
8 měřicích rozsahů volitelných pomocí „jumperu“
měřicí rozsahy:		
-25...25 / -50...50 / -100...100 / -500...500 /
			
0...25 / 0...50 / 0...250 / 0...1000
doba odezvy:		
0,4/8 s (nastavitelná)
materiál:			
skříňka ABS, víko skříňky PC, průchodky ABS, hadičky PVC
max. přetlak:		
30 kPa
přesnost:			
0,4 % ± 0,4 Pa
napájení:			
24 V AC/DC
výstupní signál:		
0/2...10 V DC nebo 4...20 mA (podle zapojení)
provozní teplota: 		
-5 až +50 °C
příslušenství: 		
2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky
			- součástí dodávky

