
A DT1000 I4 hőmérséklet-távadó a bemenetére csatlakoztatott Pt 100 mérőérzékelő által érzékelt hőmérséklettel arányos 
4–20 mA-es áramot szolgáltat. A készülék passzív kétvezetékes távadó, tápellátását a 4–20 mA-es hurokból nyeri. 
A Pt 100 mérőérzékelő 3 vagy 4 vezetékkel csatlakoztatható a távadó bemenetére, 4 vezetékes mérés esetén a bekötő veze-
tékek és a csatlakozások ellenállásai nem okoznak járulékos hibát.
A mérőáram kb. 875 uA, így az érzékelő saját hőtermelése elhanyagolható. A hőmérséklet-tartományok gyárilag fix beállításúak, 
de rendelhetők eltérő beállítások is.  A mérési tartományokat a fenti táblázat tartalmazza. 
A távadó be- és kimenete galvanikusan nincs elválasztva.

•	Pt 100 bemenet
•	3 vagy 4 vezetékes mérés
•	 -200 – +600 °C közötti mérési tartományok
•	4–20 mA-es, kétvezetékes távadó
•	0,2 °C pontosság
•	875 uA mérőáram
•	12,5 mm széles, TS-35 sínre pattintható kivitel
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* A fentiektől eltérő beállítás is rendelhető.
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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: Pt100 mérőérzékelő ellenállása
Tartományok: lásd az előző oldali táblázatot 
Mérőérzékelő bekötése: 3 vagy 4 vezetékes
Mérőáram: 800 μA (100 ohm érzékelő ellenállásnál)
Vezeték-ellenállás: 100 ohm (max)
Kimeneti jellemzők:
Kimeneti jel: 4–20 mA
Túlvezérelhetőség: 22 mA
Pontosság: < 0,2 °C  + 10 μA (Tk: 23 °C ±2 °C) 

< 0,6 °C  + 50 μA (Tk: 0–60 °C)
Tápellátás:
Tápfeszültség: 10–30 VDC
Környezeti feltételek:
Működési hőmérséklet-tartomány: 0–60 °C, kérésre -20 – +60 °C
Relatív légnedvesség: 90% (max., nem lecsapódó)
Telepítés helye: műszerszekrény
Telepítés: függőlegesen (vízszintes sínre szerelve)
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) 
MSZ EN 61326 szerint:
Zavartűrés: ipari környezet
Zavarkibocsátás: 1. csoport, B osztály
Általános adatok:
Kivitel: TS-35 sínre pattintható sorkapocsdoboz, anyaga: poliamid PA6.6
Csatlakozás: csavarszorításos kötés
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: 0,25–2,5 mm2 (max.)
Méret: 12,5 × 99 × 115 mm (szélesség × magasság × mélység)
Tömeg: 0,15 kg
Védettség: IP 20

További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja!
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