
A DT930 adagolásvezérlő alkalmas a bemenetére csatlakoztatott impulzuskimenetű átfolyásérzékelő segítségével folyadékok 
pontos adagolására. Az adagolni kívánt folyadékmennyiség beállítható az előlapi kezelőszervek segítségével vagy távvezérelt 
üzemmódban a kommunikációs interfészen keresztül.
A készülék két szelepvezérlő-kimenettel és egy szivattyúvezérlő-kimenettel rendelkezik, amelyek segítségével sokféle ad-
agolási üzemmódra képes.
Nagy méretű kijelzőjén megjeleníti az anyagáramlási sebességet, az adagolt anyagmennyiséget, a hátralevő anyagmen-
nyiséget és az összes adagolt anyagmennyiséget.
Rendelkezhet 4–20 mA-es analóg távadókimenettel az adagolt anyagmennyiség, hátralevő anyagmennyiség távadására és 
/ vagy impulzuskimenettel a beadagolt anyagmennyiség távadására. A kimenetek skálázhatók.
A készülék gyújtószikramentes, üzemeltethető a robbanásveszélyes térben is. Az ütésálló polikarbonát doboz felszerelhető 
falra, csővezetékre, de alkalmazható táblaműszerként is.

•	adagolt anyag / hátralévő anyag / összes adagolt  
anyagmennyiség-mérés

•	anyagáramlási sebességmérés
•	NAMUR / kontaktusbemenetek
•	2 szelepvezérlő, 1 szivattyúvezérlő-kimenet, szivattyú-

védelem
•	automatikus adagkorrekció
•	 távműködtetés külső nyomógombokkal
•	TTY soros interfész
•	nagy méretű, 25 mm-es 4 digites, vagy 17,8 mm-es  

6 digites LCD kijelző
•	gyújtószikramentes (zóna 1, 2)
•	 IP 65 védettségű tokozat
•	 terepi vagy táblaműszerként is felszerelhető
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Gyújtószikramentes adagolásvezérlő

DT930
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Távműködtetés külső nyomógombokkal
Az indítás (START), felfüggesztés (STOP), újratöltés (RCL) nyomógombok kivezethetők, a készüléktől távolabb is felszerel hetők, 
így az esetleges durva behatástól megvédhető a készülék, és a nyomógombok a kezelőnek legalkalmasabb helyen szerelhetők fel.

Rendszerbe illesztés, távműködtetés kommunikációval
A DT930 adagolásvezérlők TTY soros interfészen keresztül összeköthetők PLC-vel, folyamatirányító számítógéppel. Az interfész 
galvanikusan leválasztott, alkalmas több készülék buszrendszerű összekapcsolására. A Modbus kommunikációs protokoll haté-
kony információcserét biztosít a DT930 és a számítógép, PLC között. Az adagolási paraméterek letölthetők, az adagolási folyamat 
elindítható, leállítható, a mérési eredmények és a hibaüzenetek lekérdezhetők. A készülék ismeri mind a Modbus RTU, mind pedig 
a Modbus ASCII protokollt. A kommunikáció teszteléséhez PC-n futó programot biztosít a gyártó.
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Átfolyási sebesség, adagolt anyag, hátralévő anyag, összes adagolt anyagmennyiség  
mérése
A DT930 méri és kijelzőjén megjeleníti az alábbi jellemzőket:
• átfolyási sebesség,
• adagolt anyagmennyiség,
• hátralévő anyagmennyiség,
• összes adagolt anyagmennyiség.
Az előlapon LED indikátorok jelzik, hogy melyik jellemzőt mutatja a kijelző.
Az átfolyási sebesség mérésénél átlagolás is alkalmazható, az átlagolási paraméter beállítható.
Az adagolási paraméterek beállíthatók előlapról és / vagy távvezérelt üzemmódban soros interfészen keresztül.
A paraméterbeállítások jelszóval védettek, kikapcsolt állapotban megőrződnek.

2 szelepvezérlő-, 1 szivattyúvezérlő-kimenet, finomadagolás, automatikus adagkorrekció
A DT930 az adagolási feladattól és körülményektől függően többféle módon alkalmazható.
Egy- vagy kétszelepes üzemmód, szivattyúvezérelt vagy szivattyú nélküli üzemmód.
Kétszelepes üzemmódban megvalósítható a gyors és pontos adagolás: a nagy áteresztőképességű szelep az adagolás vége előtt 
lezár, az adagolás a kis áteresztőképességű szelepen keresztül fejeződik be.
Az automatikus adagkorrekció az adagolás leállítását követően megméri a beállított adag és a mért adag közötti eltérést, és azt 
a következő adagnál korrigálja.
A DT930 rendelkezik szivattyúvédelemmel: ha adagolás közben valamilyen okból megszűnik az anyagáramlás, felfüggeszti az 
adagolást, zárja a szelepeket, kikapcsolja a szivattyút. A hiba elhárítása után az adagolás befejezhető.

Átfolyásérzékelők
A DT930 bemenetére szinte valamennyi impulzuskimenetű átfolyásérzékelő csatlakoztatható:
• kontaktus
• NAMUR (vezetékzárlat-, vezetékszakadás-érzékelés).
A készüléken beállítható az átfolyásérzékelő jellemzője (impulzus / mennyiség), az átfolyási sebesség idődimenziója
(másodperc, perc, óra).
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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
Robbanásbiztonsági adatok:
Tanúsítvány: BKI 15 ATEX 0036 X
Védelmi jel:        II 2G Ex ia IIC T4 Gb (-20 °C < Ta < +60 °C)
Gyújtószikramentességre vonatkozó biztonsági adatok:

Bemeneti jellemzők:
Digitális bemenetek:
Bemenet: NAMUR (DIN 19234) / kontaktus, kapcsolótranzisztor

csatlakoztatására
Üresjárási feszültség / belső ellenállás: 8,2 V / 1 kohm
Frekvenciatartomány: 1 mHz–500 Hz
Külső nyomógombok:
Bemenet: külső nyomógombok csatlakoztatására 

5 V / 1 kohm
1 kohm (max.) / 150 kohm (min.) 

Üresjárási feszültség / belső ellenállás: 
Zárt / nyitott kontaktusok ellenállása: 

Kimeneti jellemzők:
Analóg kimenet:
Kimeneti jel: egyenáram
Tartomány: 4–20 mA
Túlvezérelhetőség: 10%
Túlfeszültség-védelem: 8,6 V (határoló)
Túláramvédelem: 50 mA (határoló)
A kimeneti jel hibája: 0,5% (max.)
Hőmérsékletfüggés: 50 ppm / OC (tipikusan)
Tápfeszültségfüggés: elhanyagolható
Terhelésfüggés: elhanyagolható
Digitális kimenetek:
Kimenet: 4 db passzív kapcsolótranzisztor
Terhelhetőség: 30 V, 35 mA, 200 mW
Kommunikációs interfész:
Interfész típusa: TTY soros (független gyújtószikramentes áramkör)
Protokoll: Modbus slave, RTU vagy ASCII, 9600 Baud (max.)
Kijelzés:
Kijelző: 4 digit, 7 szegmenses LCD,          6 digit, 7 szegmenses LCD,

25 mm karaktermagassággal       17,8 mm karaktermagassággal
Kijelzési tartomány: 0,000–9999                                   0,00000–999999
Pontosság: ±1 digit                                          ±3 digit
Tápellátás:
Tápfeszültség: 18 VDC (gyújtószikramentes) 
Tápáram: 70 mA
Fogyasztás: 1,4 W (max.)
Környezeti feltételek:
Működési hőmérséklet-tartomány: -20 – +60°C
Relatív légnedvesség: 90% (max., nem lecsapódó)
Telepítés helye: robbanásveszélyes tér
Elektromágneses kompatibilitás (EMC):
MSZ EN 61326-1 szerint
Zavartűrés: ipari környezet
Zavarkibocsátás: 1. csoport, B osztály
Általános adatok:
Kivitel: polikarbonát-doboz, beépíthető táblaműszerként is
Csatlakozás: kábelbevezetés tömszelencén keresztül,

csavarszorításos csatlakozósor
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: 0,25–1,5 mm2

Méret / Tömeg: 167 × 87 × 95 mm (szélesség × magasság × mélység) / 0,8 kg
Védettség: IP 65
További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja!
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Uo [V] Io [mA] Po [mW] Co [uF] Lo [mH] Ui [V] Ii [mA] Pi [W] Ci [uF] Li [mH]
Tápellátás: -- -- -- -- -- 22,4 91 2,1 0 0,73
NAMUR bemenet: 8,61 8,72 37,5 5 100 -- -- -- -- --
Digitális kimenetek: 5 1,35 1,6 0 0 30 35 0,2 0 0
Analóg kimenetek: 8,61 49,7 107 5 10 -- -- -- -- --
Külső nyomógombok: 5 5,2 6,4 5 100 -- -- -- -- --
TTY soros interfész: -- -- -- -- -- 26 70 0,38 0 0


