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MODELL ÖSSZEFOGLALÁS

DPT-CTRL-2500 DPT-CTRL-7000

Mérési tartomány (Pa) 0−2500 Pa 0−7000 Pa

Leírás Modell   Termékkód       Modell   Termékkkód

PID szabályzó nyomáskülönbség vagy légáramlás távadóval - 

kijelzővel DPT-CTRL-2500-D  103.007.102 DPT-CTRL-7000-D  103.016.044

- Autozéróval és kijelzővel DPT-CTRL-2500-AZ-D  103.007.103 DPT-CTRL-7000-AZ-D  103.016.045

LÉGKEZELŐ SZABÁLYZÓ
DPT-CTRL
Multifunkciós PID szabályzó nyomáskülönbség vagy légáramlás 

távadóval épület automatizálási rendszerekhez

A DPT-Ctrl sorozat eszközei tartalmazzák:
•  PID-szabályzó

o differenciál nyomás szabályzó, vagy levegő áramlás szabályozása 
csatornában vagy centrifugál ventillátorok segítségével.
o Minden paraméter(PID) menü segítségével állítható be

•  Nyomáskülönbség vagy légáramlás távadó (menü segítségével 
választható ki)

o Méri és monitorozza a nyomáskülönbséget vagy az áramlást a lég
csatornában vagy a vagy a centrifugál ventillátoroknál

• Választható mértékegységek:
o Térfogatáram: m3/s, m3/h, cfm, l/s
o Sebesség: m/s, ft/min
o Nyomás: Pa, inWC, mmWC, kPa, mbar

• Egyedi arányos kimeneti opciók:
o Szabályzó kimenet: feszültség (0–10 V) vagy áram (4–20 mA)
o Nyomáskülönbség vagy légáramlás: Feszültség (0–10 V) vagy 
áram (4–20 mA)
DPT-Ctrl sorozat eszközei az alábbi opciókat tartalmazzák
• AZ (autozero) funkció az automatikus nulla pont kalibráláshoz,

ezáltal szükségtelen az időszakonkénti kézi nullázás, így biztosított a 
hosszútávú pontosság.

HASONLÓ TERMÉKEK 
TERMÉKEKSIMILAR
PRODUCTS•  AVT sorozat légsebesség távadó
•  DPT-Flow sorozat légáramlás távadók
•  DPT-R8 sorozat 8-tagú nyomáskülönbség távadók
• DPT-MOD sorozat nyomáskülönbség távadók Modbus 
kommunikációval

ALKALMAZÁSOK

DPT-Ctrl sorozat eszközeit széles körben használják HVAC/R 
rendszereknél
• Nyomáskülönbség vagy légáramlás szabályzására légkezelő 

rendszerekben
• VAV alkalmazásoknál

A DPT-Ctrl sorozat készülékei HVAC/R rendszereknél előforduló 
különféle szabályozási feladatok ellátására lettek kifejlesztve. 

Beépített szabályzójának segítségével a DPT-Ctrl képes nyomástartási 
feladatok, VAV rendszerek valamint a zsaluk vezérlésére, szabályzására. A 
légáramlás szabályzásának beállításakor ki lehet választani a ventillátor 
gyártóját vagy egyedileg megadni a K értéket.
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SPECIFIKÁCIÓK

A modell képzése

Példa:

DPT-CTRL-2500-AZ-D

termék sorozat

DPT-CTRL PID szabályzó differenciál nyomással vagy légáramlás átadóval

Legmagasabb elérhető mérési tartomány

-2500 0...2500 Pa

-7000 0...7000 Pa

0 pont kalibrálás

-AZ  automatikus nulla pont kalibrálással

Standard nyomógombbal kézi autózeró 

Kijelző

-D Kijelzővel

Modell DPT-CTRL -2500 -AZ -D

Teljesítmény
Pontosság (alkalmazott nyomásnál):
Tartomány < 125 Pa = ±2 Pa
Tartomány  125 Pa = ±1,5 % Pa
(A pontosság specifikáció tartalmazza az általános 
pontosságot, a hő elcsúszást, a linearitást, a hiszterézist, a 
hosszútávú stabilitást, és az ismétlési hibát.)
Hőmérsékleti hatások:
A hőmérsékleti hatások kompenzálva vannak a .mérési tartomány 
teljes spektrumán
Túlnyomás:
Bizonsági nyomás: 25 kPa
0 pont kalibrálás:
Automatikus  autozéró vgy kézi nyomógomb 
Válaszidő:
1.0−20 s, menüben választható

Műszaki specifikáció
Lehetséges közegek:
Száraz levegő vagy nem agresszív gázok
Szabályzó paraméter  (menüben választható):

Kívánt érték 0...2500/7000 Pa 
P-sáv 0...100 000
I-idő 0...1000 s 
D-tényező 0...100
Nyomás mértékegységek (menüben választható):
Pa, kPa, mbar, inWC, mmWC
Áramlás mértékegységek (menüben választható):
Térfogat: m3/s, m3/hr, cfm, l/s
Sebesség: m/s, ft/min

Mérőelemek:
Piezorezisztív
Környezet:
Működési hőmérséklet:
-10...50 °C
 autozero (-AZ) kalibrálással -5...50 °C

Tárolási hőmérséklet:
-20...70 °C
Páratartalom:
0 to 95 % rH, nem kondenz

Fizikai
Méretek: 
Doboz: 90.0 x 95.0 x 36.0 mm
Súly: 
150 g
Szerelés:
2 db 4.3 mm csavar lyukakkal, lyukacsos anyag

Anyag:
Doboz: ABS
Fedél: PC
Védelem standard:
IP54 
Kijelző:
2-soros kijelző (12 karakter/sor)

1 sor: szabályzott kimenet iránya
2 sor: Nyomás vagy légáramlás mérés 

menüben választható méret: 46.0 x 
14.5 mm

Elektromos csatlakozás:
4-csavarral sorkapocshoz
Vezeték: 12–24 AWG (0.2–1.5 mm2)
Kábel bemenet:
Csatlakozás: M16
Kimenet : 16 mm
Nyomás szerelvények
5.2 mm réz

+ magas nyomás
− alacsony nyomás

Elektromos:
Feszültség:
Áramkör: 3-vezeték (V Out, 24 V, GND)
Bemenet: 24 VAC or VDC, ±10 %
Kimenet: 0–10 V, jumperrel választható

Energiafogyasztás: <1.0 W

Ellenállás minimum: 1 kΩ
Áram:
Áramkör: 3-vezeték (mA Out, 24 V, GND)
bemenet: 24 VAC or VDC, ±10 %
Kimenet: 4–20 mA, jumperrel választható

Energiafogyasztás: <1.2 W Maximum 
terhelés: 500 Ω

Megfelelőség
Megfelel a CE jelölés előírásainak:

EMC Direktíva 2004/108/EY
RoHS Direktíva 2002/95/EY

AZ-kalibrálás  funkció egy automatikus nullázó körrel van beépítve a PBC táblába. Az 
AZ-kalibrálás elektronikusan állítja 0-ra az átadót az előre meghatározott 
időintervallumokban (10 percenként). Az  AZ kalibrálás  a hő, elektronikai  és mechanikai  hatásnak  
köszönhetően megszünteti a kimeneti  jel drifteket , sőt technikusra  sincs szükség hogy eltávolítsa a magas és alacsony 
nyomású csöveket, amikor  kezdeti vagy időszakos  átadó zéró pont kalibrálást hajt végre.  

Az AZ beállítás 4 másodpercet vesz igénybe. Ha el akarjuk kerülni az összeütközést a BAS 
rendszerrel, a kimeneti és a kijelző értékek megőrzik a legutolsó mért értéket, ezután az eszköz 
normál mérési módra tér vissza. Az AZ kalibrációval felszerelt távadók gyakorlatilag 
karbantartás mentesek.

LÉGKEZELŐ 
SZABÁLYZÓ DPT-CTRL
Multifunkciós PID szabályzó nyomáskülönbség vagy légáramlás távadóval épület automatizálási rendszerekhez
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