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Produkty sterowania dla HVAC

Różnica ciśnień

DP7000 - DP2500 - DP0250

Seria przetworników różnicy ciśnień DP jest dokładnym
i konkurencyjnym cenowo rozwiązaniem do pomiaru niskich ciśnień
powietrza i nieagresywnych gazów w celu monitorowania i kontroli ciśnień 
w automatyce budynkowej, systemach HVAC i pomieszczeniach czystych. 

Właściwości:
 fNapięcie zasilające 24 VAC/VDC.
 f Zakres ciśnień: 8 różnych zakresów w jednym urządzeniu (patrz tabelka). 
 f Sygnał wyjściowy: 0...10 VDC lub 4...20 mA.
 f Automatyczne ustawienie punktu zero pomiaru.
 fCzas odpowiedzi wybieralny.
 fWyświetlacz cyfrowy 2 rzędy x 12 znaków.
 f Podświetlany wyświetlacz cyfrowy.
 f Klasa ochrony: IP54.
 f Konfigurowalne jednostki (Pa, kPa, mbar, cale/mm słupa wody, psi).
 fNa żądanie dostępny fabryczny certyfikat kalibracji.
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Czujniki

Informacje zamówieniowe

Kody Opakowanie
Zakres 

roboczy (Pa)
Auto 
zero Wyświetlacz

Sygnał 
wyjściowy

Klasa 
ochrony 

Napięcie 
zasilające

Regulacja 
sygnału 

wyjściowego

DP7000-R8 Pojedyncze 0...1000
0...1500
0...2000
0...2500
0...3000
0...4000
0...5000
0...7000

---

---

0...10 VDC 
or 

4...20 mA
IP54 24 VAC / VDC

---

DP7000-R8-01 Paczka hurtowa

DP7000-R8-AZ Pojedyncze
�

DP7000-R8-AZ-01 Paczka hurtowa

DP7000-R8-D Pojedyncze ---
�

DP7000-R8-AZ-D Pojedyncze �
DP2500-R8 Pojedyncze -100...+100

0...100
0...250
0...500
0...1000
0...1500
0...2000
0...2500

---

---
DP2500-R8-01 Paczka hurtowa

DP2500-R8-AZ Pojedyncze
�

DP2500-R8-AZ-01 Paczka hurtowa

DP2500-R8-D

Pojedyncze

---
�

DP2500-R8-AZ-D

�

DP0250-R8-AZ 0...25
0...50
0...100
0...250

-25...+25
-50...+50

-100...+100
-150...+150

---
DP0250-R8-AZ-01 Paczka hurtowa

DP0250-R8-AZ-D

Pojedyncze

�
DP0250-R8-AZS ---

�
DP0250-R8-AZ-DS �

Akcesoria

Kod Opis

T00199 Zestaw zawierający, 2 wkręty mocujące, 2 konektory do rurek i 2 m rurki Ø 4,7 mm

Virtual Branch eCatalogue
kliknij tutaj

https://virtualbranch.johnsoncontrols.com/vb/catalog/HVAC-Controls/7/Sensors/22/DP-Transmitters/364
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Produkty sterowania dla HVAC

Różnica ciśnień
DP7000 - DP2500 - DP0250

Fabryczne certyfikaty kalibracji
Na żądanie można dostarczyć przetwornik DP7000, DP2500 i DP0250
z certyfikatem fabrycznej kalibracji dla określonego zakresu ciśnienia.
Certyfikat zawiera:

 � Datę i ważność.

 � Typ urządzenia i zakres kalibracji.

 � Nr identyfikacyjny urządzenia.

 � Test wykonany dla 3 pomiarów.

Test kalibracyjny wykonany w fabryce zapewnia dokładność odczytów ciśnienia 
zmierzonych przez czujnik. Certyfikat zawiera dowolny błąd jaki wystąpił podczas 
zadeklarowanego testu. Ta wartość błędu może być użyta podczas konfigurowania 
analogowego wejścia w sterowniku. Należy wówczas wybrać błąd z najbliższej wartości, 
którą zwykle będą mierzone przez czujnik ciśnienia, normalnie powinien to być środek 
zakresu i użyć tą wartość jako przesunięcia przy ustawianiu wejścia analogowego. 
Zapewni to największą możliwą dokładność czujnika w normalnych warunkach pracy.

Jak zamówić przetwornik DP z certyfikatem kalibracji
Certyfikat kalibracji wykonany w fabryce może być dostarczony tylko dla określonego zakresu ciśnienia. Aby ustalić kod zamawiania, 
należy wybrać wymagany certyfikat z poniższej tabeli. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zakres ciśnienia zmienia się z jednego modelu 
na inny.

DP7000 DP2500 DP0250

Dla modeli z wyświetlaczem lub funkcją 
Autozero należy dodać:

- D        Wyświetlacz
- AZ      Autozero 
- AZ-D  Autozero i Wyświetlacz

DPxxxx-

C1 0…1000 Pa -100…+100 Pa 0…25 Pa 

C2 0…1500 Pa 0…100 Pa 0…50 Pa 

C3 0…2000 Pa 0…250 Pa 0…100 Pa 

C4 0…2500 Pa 0…500 Pa 0…250 Pa 

C5 0…3000 Pa 0…1000 Pa -25…+25 Pa

C6 0…4000 Pa 0…1500 Pa -50…+50 Pa

C7 0…5000 Pa 0…2000 Pa -100…+100 Pa

C8 0…7000 Pa 0…2500 Pa -150…+150 Pa

Uwaga

np. DP0250-C3-AZ DP0250 z funkcją autozero z certyfikatem kalibracji dla zakresu  0…100 Pa. 

DP2500-C3-AZ-D    DP2500 z funkcją autozero i wyświetlaczem z certyfikatem dla zakresu 0…250 Pa.

DP7000-C3              DP7000 z certyfikatem kalibracji dla zakresu 0…2000 Pa.

Czujniki


