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Seria EP
Różnicowy przetwornik ciśnienia / prędkości powietrza 

Opis produktu
Przetwornik EP może mierzyć prędkość lub ciśnienie 
powietrza w zależności od wybranej pozycji przełącznika. 
Przetwornik jest dostępny w trzech wersjach wykonania: 
do instalacji na kanale, w obudowie rozdzielnicy 
lub uniwersalnej. 

Wersje do montażu na kanale i w obudowie występują 
w dwóch opcjach zakresów pomiarowych ciśnienia 
i prędkości powietrza: 0...250 Pa / 0...15 m/s 
oraz 0,25...2,5 kPa / 0...30 m/s, z możliwością wyboru 
jednego z czterech podzakresów. W przypadku wersji 
uniwersalnej, której przedział pomiarowy mieści się 
w zakresie 0...2,5 kPa / 0...35 m/s, istnieje możliwość 
wyboru jednego z siedmiu podzakresów pomiaru ciśnienia 
lub jednego z ośmiu podzakresów dla pomiaru prędkości.

Wszystkie wersje są dostępne z wyświetlaczem lub bez. 
Przetwornik ma stopień ochrony IP65.

Właściwości
•  Niezawodna technologia pomiarowa dla długiej, 

bezobsługowej pracy. 
• Siedem podzakresów pomiarowych ciśnienia i osiem 

podzakresów pomiarowych prędkości oraz trzy typy 
sygnałów wyjściowych do wyboru.  

•  Obudowa o stopniu ochrony IP65. 
•  Wbudowane zabezpieczenia przed niewłaściwym 

podłączeniem przewodów. 

Numery katalogowe

Numer  
katalogowy Opis Zakres pomiaru ciśnienia [Pa] Zakres pomiaru prędkości [m/s] Wyświetlacz

 EPD301 Montaż kanałowy 0...25/50/100/250 0...2,5/5/10/15 -
 EPD301LCD Montaż kanałowy 0...25/50/100/250 0...2,5/5/10/15 +
 EPD302 Montaż kanałowy 0...250/500/1000/2500 0...15/20/25/30 -
 EPD302LCD Montaż kanałowy 0...250/500/1000/2500 0...15/20/25/30 +
 EPP301 Montaż panelowy 0...25/50/100/250 0...2,5/5/10/15 -
 EPP301LCD Montaż panelowy 0...25/50/100/250 0...2,5/5/10/15 +
 EPP302 Montaż panelowy 0...250/500/1000/2500 0...15/20/25/30 -
 EPP302LCD Montaż panelowy 0...250/500/1000/2500 0...15/20/25/30 +
 EPU305 Montaż uniwersalny 0...25/50/100/250/500/1000/2500 0...2,5/5/10/15/20/25/30/35 -
 EPU305LCD Montaż uniwersalny 0...25/50/100/250/500/1000/2500 0...2,5/5/10/15/20/25/30/35 +
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Napięcie zasilania podłączenie 3-przewodowe, napięciowe: 24 V AC lub 12...30 V DC* 

podłączenie 2-przewodowe, prądowe: 12...30 V DC*
Medium mierzone suche  lub obojętne gazy
Sygnały wyjściowe wybierane przełącznikami
       prądowe 2-przewodowe, zasilane z pętli 4-20 mA. Minimalne napięcie wejściowe: 12 V DC  dla 

pętli 250 Ω; 19 V DC dla pętli 500 Ω
       napięciowe 3-przewodowe 0…5 V, 0…10 V; minimalna impedancja obciążenia 5 kΩ
301 wybór zakresu pomiarowego wybierany przełącznikiem
       zakres mierzonego ciśnienia tryb jednokierunkowy: 25 Pa/50 Pa/100 Pa/250 Pa      

tryb dwukierunkowy:  ±25 Pa/±50 Pa/±100 Pa/±250 Pa
       zakres mierzonej prędkości 2,5/5/10/15 m/s
302 wybór zakresu pomiarowego wybierany przełącznikiem
       zakres mierzonego ciśnienia tryb jednokierunkowy: 0,25 kPa/0,5 kPa/1 kPa/2,5 kPa

tryb dwukierunkowy: ±0,25 kPa/±0,5 kPa/±1 kPa/±2,5 kPa
       zakres mierzonej prędkości 15/20/25/30 m/s
305 wybór zakresu pomiarowego wybierany przełącznikiem 
       zakres mierzonego ciśnienia tryb jednokierunkowy: 25 Pa/50 Pa/100 Pa/250 Pa/0,5 kPa/1 kPa/2,5 kPa

tryb dwukierunkowy: ±25 Pa/±50 Pa/±100 Pa/±250 Pa/±0,5 kPa/±1 kPa/±2,5 kPa
       zakres mierzonej prędkości 2,5/5/10/15/20/25/30/35 m/s
Dopuszczalne przeciążenie 20,6 kPa
Ciśnienie niszczące 34,5 kPa
Tryb pracy jedno- lub dwukierunkowy, wybierany przełącznikiem
Czas odpowiedzi standardowy: T95 w 20 s;  szybki: T95 w 2 s, wybierany przełącznikiem
Dokładność
       pomiar ciśnienia ±1 % (łącznie dla liniowości i histerezy)
       pomiar prędkości ±0,45 m/s plus 5 %  wartości mierzonej**
       błąd temperaturowy modele 250 Pa: 0,05 %/°C, modele 2,5 kPa: 0,01 %/°C dla zakresu od 0 do 50 °C
       dryft zera (1 rok) modele 250 Pa: maks. 2,0 %; modele 2,5 kPa: maks. 0,5 %
       zerowanie przyciskiem auto-zero lub przez wejście cyfrowe (listwa zaciskowa)
Środowisko pracy
Temperatura otoczenia 0…+60 °C
Wysokość n.p.m. 0...3000 m
Wilgotność względna otoczenia 100 % bez kondensacji
Klasa ochrony IP 65, NEMA 4
Miejsce montażu wewnątrz pomieszczeń
Stopień zanieczyszczenia 2
Podłączenie przyłącze mosiężne; średnica zewnętrzna 6,1 mm 
Wyświetlacz (opcja) LCD
      pomiar ciśnienia 3-1/2 cyfry ze znakiem; wskaźnik przekroczenia zakresu
      pomiar prędkości 4-1/2 cyfry ze znakiem, wskaźnik przekroczenia zakresu
Zgodność z normami EN 61000-6-3 A1 Class B; EN 61000-6-1

Dane techniczne

 *  Źródło zasilania klasy 2/II

 ** Dla wartości mierzonych z przedziału od 1 do 35 m/s 



Karta katalogowa schneider-electric.com/pl  I  3

© 2018 Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe są własnością Schneider Electric Industries SAS lub jej podmiotów zależnych.                 grudzień, 2018 dh
Numer dokumentu: F-28091-2    

Akcesoria

Wymiary 

W przypadku zastosowań do pomiaru prędkości, dostępne są sondy serii 
VFXP lub rurki Pitota typu Veris AA18, AA19, AA20. Do użycia z modelami 
EPP i EPU tylko w trybie pomiaru prędkości. Sprzedawane osobno. 

Seria VFXP AA18, AA19, AA20


