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Systemy i urządzenia pomiarowe, sterujące sektora HVAC. Automatyka budynków.

Dane techniczne:

Zasilanie 24 Vac/dc
18...28 Vac/dc

Pobór mocy 24 Vdc max. 0.5 VA
24 Vac max  1.0 VA

Zakresy pomiarowe 
(wybieralne zworką na instalacji)

0...500 Pa
0...1000 Pa  (ustaw. fabr.)

Sygnał wyjściowy 0...10 Vdc, 3 mA max.

Maksymalny błąd pomiaru +/- 3 Pa (25°C) 
(< 500 Pa)

Temp. dryf dla zakresu, typowo < 0,8 Pa / K

Stabilność, typowo < +/- 8 Pa / rok

Rozdzielczość wyświetlacza 1 Pa

Temperatura otoczenia 0...+50 °C
Max ciś. statyczne / nadciśnienie
(zabezpieczenie przekroczenia zakresu)

maks. 25kPa

Klasa ochrony obudowy IP54; PBT, PC i PA

Podł ączanie:
1  zasilanie 24 Vac/dc
2  wspólny 0 V
3  sygnał wyjściowy 0...10 Vdc

Kody do zamówienia:
Model Nr katalogowy Opis

PEL 1000 1131140
Przetwornik różnicy ciśnienia
dla powietrza;
zakres  0-500 lub 0-1000 Pa

PEL 1000-N 1131141

Przetwornik różnicy ciśnienia
dla powietrza;
zakres 0-500 lub 0-1000 Pa
z wyświetlaczem,

PEL 1000 Przetwornik ró żnicy niskiego ci śnienia powietrza

PEL 1000 jest precyzyjnym przetwornikiem do pomiaru
nadci śnienia , podci śnienia  i różnicy ci śnienia ,
dedykowanym do systemów rozprowadzania powietrza .
Typowymi aplikacjami dla zastosowania urządzenia są
wentylacja oraz monitorowanie wentylatorów i stopnia
zabrudzenia filtrów (spadku ciśnienia na filtrach). 

Stosownie do klasy ochrony IP54 – przetworniki
z obudową PEL mog ą pracowa ć równie ż w zapylonym
i wilgotnym otoczeniu . Podłączenie procesowe (do
instalacji) rurkami powietrznymi PEØ6/4mm.

PEL 1000-N jest przetwornikiem różnicy ciśnienia w wersji
z wyświetlaczem na obudowie. Rozdzielczość
wyświetlacza wynosi 1Pa. Wartości ciśnienia wyświetlane
są w Pa. Konstrukcja urządzenia umożliwia zamianę
pokrywy ze zwykłej na obudowę z wyświetlaczem również
po zamontowaniu przetwornika na obiekcie. W tym celu
należy odkręcić pokrywę i po wymianie podłączyć wtyk
do gniazda na płycie.

Zakres pomiarowy 0…500Pa lub 0…1000Pa  wybierany
wewnętrzną zworką.

Przetworniki posiadają funkcję manualnej kalibracji
punktu zero , a tym samym też ręczną korektę
ewentualnego dryfu punktu „0”. W tym celu należy zdjąć
przewody powietrzne procesowe z obu króćców,
a następnie wewnątrz urządzenia wcisnąć przycisk „zero”.

Przemyślana konstrukcja przetwornika pozwala na bardzo
szybki i przyjazny instalatorowi montaż urządzenia. 

     Produkty spełniają wymagania dyrektywy 2004/108/EY oraz są zgodne ze standardami EN61000-6-3:2001 (Emisji) oraz EN61000-6-2:2000 (Ochrony).Produkt Produal Oy.                   


