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DPTExxxxS / DPTExxxx 
     3-PRZEWODOWE PRZETWORNIKI CIŚNIENIENIA RÓŻNICOWEGO

                 Z WYJŚCIEM PRĄDOWYM I NAPIĘCIOWYM 
 

KARTA KATALOGOWA I INSTRUKJCA MONTAŻU

 

ZASTOSOWANIE 
Przetworniki ciśnienia różnicowego serii DPTE są używane 
do pomiaru ciśnienia różnicowego, nadciśnienia i podciśnie- 
nia. Przetworniki stosowane są w: 
 klimatyzacji, 
 zarządzaniu budynkiem, 
 ochronie środowiska, 
 sterowaniu zaworem i przepustnicą, 
      monitorowaniu pracy filtra i dmuchawy, 
 monitorowaniu przepływu i poziomu płynu, oraz 
     sterowaniu przepływem powietrza. 
 

DOSTĘPNOŚĆ 

nr katal. 
zakres pomiarowy przeciŃ- 

 Ũenie 

ciŜn. 
zniszcze-
nia 1 (fabryczny) 2 

DPTE50S -50...0...+50 Pa1) n.d. 20 kPa 40 kPa 

DPTE100S -100...0...+100 Pa1) n.d. 20 kPa 40 kPa 

DPTE500S -500...0...+500 Pa1) n.d. 20 kPa 40 kPa 

DPTE1000S -1 kPa...0...+1 kPa2) n.d. 40 kPa 70 kPa 

DPTE100 0...100 Pa1) 0...250 Pa1) 20 kPa  40 kPa 

DPTE250 0...250 Pa1) 0...500 Pa1) 20 kPa  40 kPa 

DPTE500 0...500 Pa1) 0...1 kPa1) 20 kPa  40 kPa 

DPTE1000 0...1 kPa2) 0...2.5 kPa2) 40 kPa  70 kPa 

DPTE5000 0...5 kPa3) 0...10 kPa3) 60 kPa  120 kPa 

1) Błąd pomiaru temperatury w zakresie 0…50 °C   5% zakresu pomiarowego 
2) Błąd pomiaru temperatury w zakresie 0…50 °C   2.5% zakresu pomiarowego 
3) Błąd pomiaru temperatury w zakresie 0…50 °C   1% zakresu pomiarowego 

 

WŁAŚCIOWOŚCI 
 Monitorowanie gazów i mediów nieagresywnych 

 Piezo-rezystancyjny przetwornik ciśnienia 

 Odporność na przeciążenia do 20 kPa (60 kPa) 

 Łatwy montaż i okablowanie 

 Zakres pomiarowy nastawialny przy pomocy zworek 

 Czas reaki regulowany przez zworki 
 Sygnał wyjściowy regulowany przez zworki 
 Ponowne zerowanie możliwe przyciskiem 
 

UWAGA:  Przetworniki nie są odpowiednie do stosowania w 
instalacjach będących pod stałym nadzorem amery- 
kańskiej Agencji Food and Drug. 

 

DANE TECHNICZNE 
Napięcie zasilania                18...30 Vac/dc, 50/60 Hz 
Sygnał wyjściowy                 0…10 Vdc (fabrycznie) / 4...20 mA 
Czas reakcji                         1s (fabrycznie) / 100 ms 
Temperatura pracy 0...50 °C 

Temperatura                         -10...70 C 
Humidity 0...95% rh, non-condensing 
Maks. zużycie prądu             < 60 mA 

Błąd liniowości +histereza    1.0% zakresu pomiarowego 

Stabilność pomiarów,typowa   0.5% to 2.5% zakresu pom. 
na rok, w zależności od zakresu 
pomiarowego 

Dokładność powtarzania       0.2% zakresu pomiarowego 

Orientation dependence   0.02% zakresu pomiarowego 
Medium                                 Powietrze + gazy nieagresywne 
Przyłącze pomiarowe           rurka o śr.    6 mm 
Zaciski elektryczne               Listawa zaciskowa dla przewodów 

do 1.5 mm² 
Mocowanie urządzenia         Nacinane wkręty 
Materiał korpusu                   ABS i POM 
Wejście kabla                       M20x1.5 (poliamid) 
Klasa zabezpieczenia          IP54 (z osłoną), IP00 (bez osłony) 

wg EN60529 
EMV EN60770, EN61326 
Waga  120 g 
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DZIAŁANIE 
Przetworniki serii DPTExxxxS / DPTExxxx 3-żyłowe 
posiadają wbudowany piezo-rezystancyjny 
przetwornik ciśnienia. Mierzone ciśnienie podane 
przewodem ugina membranę zbudowaną z mono-
krzemu. Rezystory półprzewodnikowe membrany 
(umieszczone w taki sposób, że kompensują zmiany 
temperaturowe) wyczuwają ugięcia membrany i 
generują sygnał elektryczny. Sygnał wyjściowy jest 
przetworzony na analogowy sygnał 0…10V lub 4…20 
mA, który zmienia się (w granicach błędu) w 
zależności od podawanego ciśnienia.    

UWAGA: Urządzenia fabrycznie są ustawione w 
zakresie 1. Zmiana zakresu (oprócz 
modeli z zakresem +/-) na 2 możliwa 
poprzez usunięcie odpowiedniej zworki 
(rys. 3). 

UWAGA: Urządzenia fabrycznie są ustawione w 
zakresie czasu reakcji n 1 sekundę. 
Zmiana czasu na 100 ms możliwa poprzez 
usunięcie odpowiedniej zworki (rys. 3). 

UWAGA: Urządzenia fabrycznie są ustawione na 
sygnał wyjściowy 0…10V. Zmiana sygnału 
na 0…20 mA możliwa poprzez usunięcie 
odpowiedniej zworki (rys. 3). 

 

AKCESORIA 
DPSK: W dostawie z urządzeniem: 2 m rurki 

silikonowej oraz 2 złączki 
DPSL: Na oddzielne zamówienie. Konsola 

montażowa ze śrubami w kształcie L. 
 

 
Rys. 1. Wymiary (w mm) 

 

MONTAŻ 
 

 
Rys. 2. Wymiary (w mm) 

 

OKABLOWANIE 
 

 

Rys. 3. Szczegóły okablowania 




