
A DT712 I4 nyomáskülönbség-távadó klíma- és elszívó rendszerek légcsatornái nyomásának mérésére, légszűrők nyo-
más esésének mérésére, tiszta terek túlnyomásának, légzsilipek nyomáskülönbségének mérésére szolgál.
A mérendő közeg lehet száraz levegő, illetve száraz, nem korrozív gáz.
12 féle méréstartománnyal rendelhetők a készülékek, 0–5000 Pa közötti nyomástartományban. A nyomástartomány lehet 
bipoláris is (pl. -50 – +50 Pa).
A készülék kétvezetékes távadó, azaz a működéshez szükséges energiát, a 4–20 mA-es áramhurokból nyeri.
A DT712 I4 rendelkezik egy kommunikációs csatlakozóval, amelyen keresztül összeköthető a DT7020 típusú kezelőegységgel.  
A kezelőegység segítségével a készülék bizonyos paraméterei beállíthatóak, illetve a készülék a működési helyén is kalib rálható.
A készüléket – még a legérzékenyebb méréstartományokban is – nagy pontosság, hosszú idejű stabilitás és kis hőmérsékleti 
hiba jellemzi.
A tokozat IP 65-ös védettségű, közvetlenül, illetve a mellékelt szerelőfülekkel szerelhető fel a szerelőlemezre.
A mérendő nyomás 4 mm belső átmérőjű pneumatikus csővel csatlakoztatható, a villamos csatlakozás M12-es tömszelencén 
keresztül rugós szorítású sorkapoccsal történik.

•	száraz levegő, illetve száraz,  
nem korrozív gázok túlnyomásának,  
nyomáskülönbségének mérése

•	12 féle méréstartomány,  
0–50 Pa...0–5000 Pa között

•	4–20 mA-es kétvezetékes távadó
•	nagy pontosság, kis hőmérsékletfüggés
•	 terepen is kalibrálható a rendelhető 

DT7020 kezelőegységgel
•	 IP 65 védettség
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k Biztonsági adatok:
A készülék bemeneti, kimeneti csatlakozó pontjai és a tápfeszültség csatlakozási pontjai egymástól elválasztottak, az elválasztás 
eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak figyelembevételével.
Szennyezettségi fokozat: 2
Mérési kategória: II
Bemeneti jellemzők:
Bemeneti jel: nyomás
Mérhető közeg: száraz levegő, száraz, nem korrozív gázok
Tartományok: lásd a táblázatot

Túlterhelhetőség: 1000 Pa méréshatárig 1500 Pa,
1000 Pa felett 150%

Kimeneti jellemzők:
Kimeneti jel: 4–20 mA, egyenáram
Túlvezérelhetőség: 22 mA
Pontosság @ 23 °C ±2 °C: ±1%
Hőmérsékletfüggés: 0,3% / 10 °C (10–50 °C között)
Tápfeszültségfüggés: elhanyagolható
Beállási idő: gyári érték 0,5 s (10–90%) kezelőegységgel állítható
Tápellátás:
Tápfeszültség: 12–30 VDC, huroktáplálású
Környezeti feltételek:
Működési hőmérséklet-tartomány:
Környezeti hőmérséklet: -20 – +60 °C
Közeghőmérséklet: -20 – +60 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány: -25 – +70 °C
Relatív légnedvesség: 90% (max., nem lecsapódó)
Telepítés helye: Tetszőleges
Elektromágneses kompatibilitás (EMC):
MSZEN 61326 szerint
Zavartűrés: ipari környezet
Zavarkibocsátás: 1. csoport, B osztály
Általános adatok:
Ház: ABS (UL94-HB) műanyag doboz
Technológiai csatlakozás: két nyomáscsatlakozó csonk 4 mm belső átmérőjű pneumatikus

csövekhez
Elektromos csatlakozás: M12 × 1,5 tömszelence
Vezeték-keresztmetszet: kéteres, 0,25–1 mm2 (árnyékolt)
Méret:
Közvetlen felszerelés esetén: 115 × 85 × 40 mm
Rögzítő füles felszerelés esetén: 115 × 105 × 44 mm

(szélesség × magasság × mélység)
Tömeg: 0,165 kg
Védettség: IP 65

További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja!
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Mérési tartományok [Pa] *
0–100 0–500 -10 – +50
0–150 0–1000 -50 – +50
0–250 0–2000 -100 – +100
0–300 0–5000

*a fentiektől eltérő tartományok is rendelhetők.


