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 1. Kezelési útmutató 

 1.1. Rendeltetése 

 

A kezelési útmutató tartalmazza mindazokat az 
információkat, amelyek a DT7000 készülék üzembe 
helyezéséhez és biztonságos üzemeltetéséhez 
szükségesek. 
 

 1.2. Célcsoport 

 

A kezelési útmutató szakképzett felhasználó számára 
készült. Az útmutatóban leírtakat csak szakképzett személy 
végezheti el. 
 

 1.3. Az alkalmazott szimbólumok 

 

Információ, tipp, megjegyzés 
Ez a szimbólum hasznos információkat jelöl. 
 

 

Figyelmeztetés, veszély 
Ez a szimbólum olyan veszélyhelyzetre hívja fel a 
felhasználó figyelmét, amelynek figyelmen kívül hagyása 
sérülést okozhat a kezelőben és/vagy károsodást 
okozhat a készülékben vagy annak környezetében. 
 

 

Ex alkalmazás 
Ez a szimbólum azokat a speciális utasításokat jelzi, 
amelyek az Ex alkalmazásból következnek. 
 

• 

Lista 
Ez a szimbólum olyan felsorolást jelöl, amelynek elemei 
nem egymásból következő sorrendben követik egymást. 
 

→ 
Művelet 
Ez a szimbólum egy egyszeri műveletet jelöl. 
 

1 

Sorrend 
Az elől szereplő szám egy eljárás lépéseinek sorrendjét 
jelöli. 
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 2. Az Ön biztonsága érdekében 

 2.1. Felhatalmazott személy 

 

A használati útmutatóban leírt tevékenységet csak 
szakképzett és felhatalmazott szakember végezheti. 
Biztonsági és garanciális okokból, a készülék belső részeit 
érintő beavatkozást, csak a DATCON szakemberei * 
végezhetnek. 
* kivéve a „6. Beállítás” fejezet szerinti műveleteket. 
 

 2.2. Rendeltetésszerű használat  

 

A DT7000 száraz levegő túlnyomásának illetve 
nyomáskülönbségének mérésére szolgál, a készülék 
adattábláján megadott nyomáshatárok között. 
 

 2.3. Figyelmeztetés a nem megfelelő használat esetére 

 

Nem megfelelő vagy helytelen használat, alkalmazástól 
függően zavart okozhat a készülékhez kapcsolódó egyéb 
készülékekben, rendszerekben. 
 

 2.4. Általános biztonsági előírások 

 

A DT7000 egy érzékeny mérőkészülék, melynek használata 
megköveteli az általános szabályozások és ajánlások 
betartását. A felhasználónak a telepítésnél figyelemmel kell 
lenni a kezelési útmutatóban leírt biztonsági előírásokra, 
valamint az adott ország speciális biztonsági előírásaira és 
baleset megelőzési szabályaira. 
 

 2.5. CE megfelelőség 

 

A DT7000 megfelel az alábbi szabványok 
követelményeinek: 
MSZ EN IEC 60079-0:2018 (ATEX) 
MSZ EN 60079-11:2012 (ATEX) 
MSZ EN IEC 61326-1:2021 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016/A1:2017 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016/A2:2021 (EMC) 
MSZ EN IEC 63000:2019 (RoHS 2) 
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 2.6. Az Ex területen történő alkalmazásra vonatkozó 

biztonsági előírások 

 

 
 
 
 

 

Kérjük, legyen különös figyelemmel az Ex területen történő 
üzembe helyezésre- és üzemeltetésre vonatkozó biztonsági 
előírásokra. 
Ezek megtalálhatók részben a jelen kezelési útmutatóban, 
részben a vonatkozó szabványokban. 
 
Elektrosztatikus feltöltődés veszélye miatt a készülék 
dobozát csak antisztatikus vagy nedves törlőkendővel 
szabad tisztítani. Erre vonatkozó angol nyelvű felirat van az 
előlapon. Ha ez vagy az adattábla nem olvasható, pótlását 
azonnal kérje gyártótól. 
 

 2.7. Környezetvédelmi utasítások 

 Környezetünk megóvása egyike a legfontosabb 
kötelezettségünknek. 
Kérjük, legyen figyelemmel az alábbi fejezetekben leírtakra:

• 3.4. Tárolás és szállítás fejezet 

• 8.2. Ártalmatlanítás fejezet 
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3. A készülék leírása 

 3.1. Szállítási terjedelem 

A szállítás tárgya Az alábbiak képezik a szállítás tárgyát: 

• DT7000 

• dokumentáció: 
   jelen kezelési útmutató 
   Minőségi bizonyítvány 
 
A DT7000 az alábbi főbb részegységekből áll: 

 

Részegységek 

 
1. készülékház 
2. fedél 
3. nyomáscsatlakozó csonkok 
4. csatlakozó tömítés 
5. villamos csatlakozó 
6. földelő csavar 
 

 



 
DT7000 

8 20220128-V0 

 
 3.2. Működési elv 

Alkalmazási terület A DT7000 klíma- és elszívó rendszerek légcsatornái 
nyomásának mérésére, légszűrők nyomásesésének 
mérésére, tiszta terek túlnyomásának-, légzsilipek 
nyomáskülönbségének mérésére szolgál. 
A készülék alkalmazható Zóna 1, Zóna 2 besorolású 
robbanásveszélyes környezetben is. 
 

Működési elv 
 
 
 

 

A mérendő nyomáskülönbség a nyomáscsatlakozó 
csonkokon keresztül a félvezető nyomásérzékelő 
mérőterébe kerül.  
Az érzékelő a nyomáskülönbséggel arányos villamos jelet 
szolgáltat, melyet a jelátalakító áramkör — a mért 
nyomáskülönbség értékkel arányos — 4–20 mA-es jellé 
alakít. A mért érték LCD kijelzőn számjegyesen 
megjelenítésre kerül. 
 

Tápellátás A tápfeszültség 12–28 VDC. 
A távadó kétvezetékes, azaz a 4–20 mA-es kimeneti jel és a 
tápellátás vezetékei közösek. 
 

 3.3. Beállítás 

 A készüléket a gyártó a megrendelt méréshatárra beállítva 
szállítja. 
Lehetőség van a belső potenciométerek segítségével a 
készülék időszakos nullázására, kalibrálására. 
 

 3.4. Tárolás és szállítás 

 
 
 

 

A készülék a 9.1. Műszaki adatok fejezetben, a „Környezeti 
feltételek” címszó alatt megadott körülmények között 
szállítható és tárolható. 
A készülék fokozottan érzékeny ütéssel-, erős rázkódással 
szemben ezért kérjük, óvatosan kezelje. 
A készüléket a szállítás során fellépő átlagos terhelés 
hatásaival szemben, gyári átvétel esetén, légpárnás 
fóliatasak-, helyszínre szállítás esetén, légpárnás fóliatasak 
és hullámkarton doboz védi. A hullámkarton doboz 
környezetbarát, újrahasznosítható papírból készül. 
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4. Felszerelés 

 4.1. Általános utasítások 

 

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat, mert azok figyelmen 
kívül hagyása mérési hibát okozhat, illetve a készülék 
károsodásához vezethet. 
 

Mérhető közegek A készülék csak száraz levegő nyomásának mérésére 
alkalmas. Nagy nedvességtartalmú közeg, oldószer gőzét 
tartalmazó közeg tartós jelenléte a készülék károsodását 
eredményezheti. 
 

Maximális nyomás Ellenőrizze, hogy a mérendő nyomáskülönbség még rövid 
ideig se haladja meg jelen leírásban- illetve a készülék 
adattábláján feltüntetett maximális értéket. A túlnyomás a 
készülékben alkalmazott szenzor meghibásodásához 
vezethet. 
 

Felszerelési helyzet, 
felszerelési hely 

A készüléket függőleges helyzetben kell felszerelni. 
Keressen olyan helyet a készülék felszerelésére, ahol a 
kijelző jól látható, a készülék felszerelésekor és csatlakoz-
tatásakor könnyen elérhető, illetve minimális a por és a 
nedvesség bejutásának az esélye a készülék belsejébe. 
 

Ütés, rázkódás Óvja a készüléket ütés, rázkódás hatásától, mind felszerelés, 
mind pedig üzem közben. Felszerelés után — különösen 
< 300 Pa méréshatár esetén — célszerű ellenőrizni a 
készülék „0” pontját. Amennyiben „0” nyomáskülönbség 
esetén a kijelzett érték > 1 digit, azt a 6.1. Nullázás 
fejezetben leírt módon be lehet állítani. 
 

Eső, légnedvesség Kültéri alkalmazás esetén védőlemezt kell a készülék fölé 
felszerelni. Az IP 65-ös védettség csapóesővel szemben nem 
nyújt kellő védelmet. 
(Beltéri alkalmazás esetén a védőlemez nem szükséges.) 
A villamos csatlakozó csavarját, a tömszelence szorító 
csavarját, valamint a fedélrögzítő csavarokat — a megfelelő 
tömítés érdekében — szorosan meg kell húzni. 
Nem megfelelő meghúzás esetén a készülék beázhat. 
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4.2. A készülék főbb méretei 

 

 

 
 4.3. Felszerelés 

 

A fedél leszerelését követően ügyeljen arra, hogy a készülék 
belsejébe ne kerüljön idegen anyag. 
Csak megfelelő méretű csavarhúzót használjon. 
 
  

 
1. Felszerelés előtt, a szerelő lemezen ki kell alakítani az 
alábbi ábrán látható felerősítő furatokat. Menet M4, vagy 
átmenő csavar esetén Ø4,5 mm furat. 
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2. A fedél rögzítő csavarjai eltávolításával a fedél a 
készülékről leemelhető és szabaddá válnak a készülék 
felerősítő furatai 
3. Rögzítse a készüléket a felerősítő csavarok segítségével,
a szerelő lemezre. Jól húzza meg a rögzítő csavarokat! 
4. Ellenőrizze, hogy nem került-e idegen anyag a készülék 
belsejébe. Amennyiben igen, távolítsa el azt. 
Figyelem! Ha idegen anyag kerül a készülék belsejébe, az 
befolyásolhatja a készülék gyújtószikramentes minősítését. 
Amennyiben nem tudja eltávolítani az idegen anyagot, 
szállítsa vissza a készüléket ellenőrzésre a gyártóhoz. 
4. Helyezze vissza a készülék fedelét a helyére és rögzítse 
azt a felerősítő csavarokkal. Jól húzza meg a rögzítő 
csavarokat! 
 
A felszerelés kész. 
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5. Csatlakoztatás 

 5.1. A csatlakoztatás előkészítése 

 

A készülék csatlakoztatását feszültségmentes állapotban 
kell elvégezni. 
Csak megfelelő méretű csavarhúzót használjon. 
 

 
 

 

Robbanásveszélyes területen történő telepítés esetén 
figyelembe kell venni a vonatkozó általános előírásokat, az 
alkalmazott készülékek típusvizsgálati tanúsítványát, 
valamint a csatlakoztatásra kerülő készülékek 
kompatibilitását (kapocsparaméterek). 
A csatlakoztatást csak megfelelő képesítéssel rendelkező 
szakember végezheti. 
 

Csatlakozó kábel 
kiválasztása 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A készülékház földelése 
 
 
Az árnyékolás bekötése 

Csak megfelelő mechanikai és villamos paraméterekkel 
rendelkező kábelt alkalmazzon! 
Javasolt csavart érpárú, kéteres, árnyékolt kábel használata. 
A kábel belső keresztmetszete 0,25-1,5 mm2 lehet. A külső 
átmérőnek 5–9 mm között kell lenni, annak érdekében, hogy 
a kábel bevezetésére szolgáló tömszelence megfelelően 
tömítsen. 
Használhat tömör vagy sodrott (többerű) vezetéket. Sodrott 
vezeték használata esetén alkalmazzon érvéghüvelyt. 
 
A kábel kiválasztásánál figyelembe kell venni a kábel 
villamos paramétereit (L, C). 
 
A készülékházat, a ház oldalán lévő csavaron keresztül 
földelni kell. 
 
Fontos szabály, hogy a kábelárnyékoláson nem folyhat 
kiegyenlítő áram. Ennek érdekében az árnyékolást csak az 
egyik oldalon szabad földelni. Zavarvédelmi okokból javasolt 
ezt a készülékoldalon megtenni. Bizonyos esetekben (a 
villamos zavarok hatékony elnyomása érdekében), szükség 
lehet az árnyékolás mindkét oldalon történő földelésére. 
Ezt kétféleképpen teheti meg: az árnyékolás másik 
(biztonságos oldali) végét, a./ egy 1 nF / 1500 V kerámia 
kondenzátoron keresztül földeli (így az alacsonyfrekvenciás 
kiegyenlítő áram nem tud folyni, de a nagyfrekvenciás 
zavaráram elnyomásra kerül), vagy b./ egy külön kiépített 
kisimpedanciás potenciálkiegyenlítő vezetékhez közvetlenül 
földeli. 
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 5.2. A tápegység kiválasztása 

Tápegység kiválasztása A távadó kétvezetékes, azaz a 4–20 mA-es kimeneti jel és a 
tápellátás vezetékei közösek.  
A tápfeszültség 12–28 VDC közötti érték lehet.  
A tápegységre vonatkozó részletes követelményeket a Hiba! 
A hivatkozási forrás nem található. fejezet, Biztonsági 
adatok részben talál. 
 
EX környezetben amennyiben nem csak a helyi kijelzést 
kívánja használni hanem a 4–20 mA-es kimeneti jelet is, 
akkor leválasztó / tápegység használata célszerű. 
Egy lehetséges alkalmazási példát talál a 9.2. Alkalmazási 
példa fejezetben. 
 

 
 

 

Javasoljuk a DATCON gyártmányú DT1300 I4 xx típusú 
készülékcsalád alkalmazását, mely biztosítja a készülék 
gyújószikramentes (EXia) tápellátását, a 4–20 mA-es 
kimeneti jel leválasztását továbbá szükség esetén annak 
más tartományra történő átalakítását (pl. 0–20 mA, 0–10 V).
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 5.3. A készülék csatlakoztatása 

Az alábbi ábra mutatja a készülék bekötését:  

Bekötési rajz, a távadó 
csatlakoztatása 
(lásd még „Alkalmazási 
példa”) 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritásra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezze! 
1. Készítse elő a kábelt a bekötéshez (2. ábra). 
2. Csavarja ki a rögzítő csavart a helyéről, így a ház a 
csatlakozóról levehető, a csatlakozó a bekötéshez 
szabaddá válik. (1. ábra, 4.)   
3. Helyezzen egy lapos csavarhúzó véget a csatlakozóház 
és a csatlakozó közötti horonyba és óvatosan emelje ki a 
csatlakozót a házból. (1. ábra, 5.) 
4. Dugja át a csatlakozó kábelt a tömszelence és a 
csatlakozó ház megfelelő alkatrészein (1. ábra, 3.). 
5. Lazítsa meg a csatlakozó csavarjait, egyenként helyezze 
be az előkészített kábelvégeket a bekötési rajz szerinti 
csatlakozópontokba és szorítsa meg a csavarokat. 
6. Tolja rá a csatlakozóra a házat úgy, hogy a kábel belül 
elférjen, de ne feszüljön meg (1. ábra, 1.). 
7. Tolja be a tömszelence gumit és az alátétet a helyére és 
csavarja be szorosan a tömszelence anyát (1. ábra, 3.). 
8. Csavarja vissza a helyére a csatlakozó rögzítő csavart 
(1. ábra, 4.). 
9. Dugja rá a csatlakozót a készülék oldalán lévő 
ellendarabra az 5.4. fejezetben lévő ábra szerint. 
Ne felejtse ki a tömítést! 
10. Csavarja be a rögzítő csavart és szorítsa meg azt az 5.4
fejezetben lévő ábra szerint. 
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1. ábra 
 

 
 

    2. ábra
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 5.4. A nyomásközlő vezetékek csatlakoztatása a 

készülékhez 

A készülék 4 mm belső átmérőjű pneumatikus csővel 
csatlakoztatható a mérendő nyomáshoz. 
Egyszerűen tolja rá a csővégeket a készülék alján lévő 
nyomáscsatlakozó csonkokra, a lenti ábra szerint. 
50 mbar nyomás alatt nincs szükség szorító szerelvényre. 
A magasabb nyomású vezetéket csatlakoztassa a P+ (2) 
csonkra, a kisebb nyomású vezetéket a P- csonkra. 

 
 
 
 
 
 
 

A készülék 
csatlakoztatása a 
mérendő nyomáshoz 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritására 

 
 5.5. A készülék tápfeszültségre kapcsolása 

A készülék 
tápfeszültségre 
kapcsolása 

A csatlakoztatást követően kapcsolja be a tápegységet. 
Ha a bekötés hibátlan, a mért nyomásérték jelenik meg a 
kijelzőn, illetve a mért nyomással arányos áram mérhető a 
kimeneten. 
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6. Beállítás 

 6.1. Nullázás 

A DT7000 az adattáblán feltüntetett mérési tartományra 
kalibrált állapotban kerül szállításra. 
Amennyiben, a beüzemelést követően — nulla 
nyomáskülönbség esetén — a kijelzett értékben illetve a 
kimeneti áramban egy kismértékű nulla eltolódás 
tapasztalható, mód van annak nullázására. 
Az alábbi ábra mutatja a beállító potenciométerek 
elhelyezkedését (a fedél leszerelt állapotában): 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Az 1. (P32) beállító potenciométerrel nullázhatja a távadót 
(nullapont 4 mA vagy 12 mA). 
A 4. (P62) beállító potenciométerrel nullázhatja a kijelzőt. 
A távadó és a kijelző nullázása nem hat egymásra. 
 
Nullázásnál ne állítson a meredekség potenciométereken  
2. (P31), 3. (P63). 
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 6.2. A készülék kalibrálása 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Amennyiben szükséges és rendelkezik a kalibráláshoz 
alkalmas infrastruktúrával, akkor az alábbiak szerint tudja 
kalibrálni a készüléket. 
A kalibrálást csak szakképzett és felhatalmazott szakember 
végezheti. 
Előbb a távadót állítsa be, mert annak meredeksége 
befolyásolja a kijelző meredekségét is. 
A 2. (P31) meredekség beállító potenciométer állítása után 
az 1. (P32) nulla beállító potenciométerrel újra nullázza a 
távadót, a lépéseket többször ismételve. 
A távadó után következhet a kijelző beállítása, de ekkor már 
ne nyúljon az 1. (P32) és 2. (P31) potenciométerekhez. 
Nullázzon a 4. (P62) beállító potenciométerrel. Meredekség 
állításra legtöbbször nincs szükség, ha mégis, a 3. (P63) 
beállító potenciométerrel teheti. Utána újra nullázza a 
kijelzőt, a lépéseket többször ismételve. 
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7. Hibakeresés, javítás 

 7.1. Hibakeresés 

 
 

 

A hibakeresést csak szakképzett és meghatalmazott 
szakember végezheti 
Robbanásveszélyes térben csak Ex tanúsítvánnyal 
rendelkező mérőműszert használjon. 

• A kijelzőn nem jelenik meg a mért érték → ellenőrizze a 
tápfeszültséget a kábel csatlakozón. Ha a tápfeszültség 
megfelelő, akkor a készülék meghibásodott. 

• A kijelző nem követi a nyomásváltozást → ellenőrizze a 
nyomásközlő vezetékek csatlakozását. 
Ha a csatlakozások is jók, akkor a készülék meghibásodott. 
 
A hibás készülékkel keresse fel a gyártó szerviz részlegét. 
 

 7.2. Javítás 

 

 

A készülékben nincs olyan rész, melyet a felhasználó 
javíthat. A 2.1. pontban leírtak szerint: Biztonsági és 
garanciális okokból, a készülék belső részeit érintő 
beavatkozást csak a DATCON szakemberei * 
végezhetnek. 
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8. Leszerelés 

 8.1. Leszerelési eljárás 

 1. Kapcsolja ki a tápegységet. 
2. Csavarja ki a kábelcsatlakozó rögzítő csavarját és vegye 
le a csatlakozót. 
2. Húzza le a nyomásközlő vezetékeket a csatlakozó 
csonkokról. 
3. Vegye le a készülék fedelet. 
4. Csavarja ki a két rögzítő csavart. 
5. Helyezze vissza a készülék fedelet és csavarja be a 
rögzítő csavarokat. 
 

 8.2. Ártalmatlanítás 

 A vonatkozó EU direktíva értelmében a gyártó vállalja az 
általa gyártott és megsemmisítésre szánt készülékek 
megsemmisítését. 
 
Kérjük, szállítsa a készülékeket, szennyeződésmentes 
állapotban telephelyünkre vagy egy újrahasznosító céghez. 
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9. Függelék 

9.1. Műszaki adatok 

 
Robbanásbiztonsági adatok: 
Tanúsítvány: BKI15ATEX0037 X 

BKI15ATEX0037 X/1 
BKI15ATEX0037 X/2 

Védelmi jel:        II 2G Ex ia IIC T4 Gb (-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C) 
Figyelmeztetés különleges 
kezelésre: 

Tisztítás csak antisztatikus vagy nedves 
törlőkendővel. 

 
Gyújtószikramentességre vonatkozó biztonsági adatok: 
 

Ui [V] Ii [mA] Pi [W] Ci [nF] Li [μH]    
28 100 0,7 37 506    

 
Bemeneti jellemzők: 
Bemeneti jel: Nyomás különbség 
Tartományok: l. az alábbi táblázatot 
Túlterhelhetőség: 1000 Pa méréshatárig 1500 Pa, 

1000 Pa felett 150 % 
 

Mérési tartományok [Pa] * 
0–50 0–500 -10 – +50 
0–100 0–1000 -50 – +50 
0–250 0–2000 -100 – +100 
0–300 0–5000  

*a fentiektől eltérő tartomány is rendelhető (gyártóval való egyeztetés alapján) 
 
Kimeneti jellemzők: 
Kimeneti jel: 4–20 mA, egyenáram 
Túlvezérelhetőség: 24 mA  
Pontosság @ 23°C± 2°C: 50 Pa ±4% 
 100 Pa ±3% 
 250 Pa, 300 Pa, 500 Pa ±2% 
 1000 Pa-felett ±1,5% 
Hőmérséklet függés: 0,8% / 10 °C (+10 – +50 °C között) 
Tápfeszültség függés: elhanyagolható 
Beállási idő: 0,5 ms (10–90%) 
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Kijelző: 
Kijelzés: 3,5 digit, 7 szegmens, tizedespont, előjel 
Kijelző: LCD, 12,7 mm karakter magassággal 
Pontosság @ 23°C± 2°C: kimeneti jel ±1 digit 
 
Tápegység: 
Tápfeszültség: 12–28 VDC, huroktáplálású 
 
Környezeti feltételek: 
Működési hőmérséklet tartomány: lásd az alábbi táblázatot 
Tárolási hőmérséklet tartomány: -25 – +70 C 
Relatív légnedvesség: 90% (max., nem lecsapódó) 
Telepítés helye: Tetszőleges 
 

Típus Környezeti hőmérséklet Közeghőmérséklet 
DT7000 -20 - +60 C -20 - +60 C 

 
Elektromágneses kompatibilitás (EMC): 
MSZ EN IEC 61326-1:2021 szerint  
Zavartűrés: -B- kritérium 
Zavarkibocsátás: -A- osztály 
Általános adatok: 
Ház: festett alumínium öntvény doboz 
Technológiai csatlakozás: két nyomáscsatlakozó csonk 4 mm belső átmérőjű 

pneumatikus csövekhez 
Elektromos csatlakozás: 3 pólusú csatlakozó DIN43650 / IP 65, tömítés NBR
Vezeték keresztmetszet: 2 x 0,25-1,5 mm2 (árnyékolt) 
Méret: 127 x 85 x 58 mm 

szélesség x magasság x mélység) 
Tömeg: 0,45 kg 
IP besorolás: IP 65 
 
A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! 
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 9.2. Alkalmazási példa 

 



 
DT7000 

24 20220128-V0 

 
 9.3. ATEX Tanúsítvány 
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