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Trykkgiver, u/display 0-2500Pa, PTH-3202-CK
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Generelt

Elektronisk trykkgiver uten display som primært måler differansetrykk i et ventilasjonsanlegg.
24Vac/dc driftsspenning8 trykkområder i samme giverUtgang 0-10Vdc/ 4-20mA

Beskrivelse

PTH er en elektronisk trykkgiver som primært måler differansetrykk i et ventilasjonsanlegg.
Trykkgiveren benyttes i forbindelse med overvåkning, kontroll og regulering via en regulator,
PLS eller et SD-anlegg.
24Vac/dc driftsspenning. 0 - 10Vdc/4-20mA utgangssignal. 8 trykkområder i samme giver.
Valgbar signaldemping 0,4 sek. eller 10 sek. Temperaturkompensering. Nullkalibrering med
egen knapp. Enkel tilkobling. Leveres med slange og nipler.

Informasjon

FUNKSJONPTH-3202 er en differansetrykkgiver som avgir et aktivt strøm-/spenningssignal
proporsjonalt med differansetrykket. Den består av et halvlederbasert trykkelement, som sikrer
en nøyaktig og stabil måling. Da trykkelementet påvirkes direkte av trykket og uten luftpassasje
gjennom trykkelementet, er problemet med tilsmussing eliminert. Den mikroprosessor-baserte
elektronikken sikrer et nøyaktig utgangssignal og sørger samtidig for at det korrigeres for
temperaturendringer. Det kan velges mellom 8 ulike trykkområder ved hjelp av dreiebryter.
Dette sikrer optimal nøyaktighet ved ulike trykkområder.Det er mulig å velge mellom to
signaldempinger, som sikrer at PTH alltid leverer et regulerbart signal. Dette er spesielt nyttig
der det kun er mulig å måle trykket i turbulent luftstrøm. MONTERINGPTH festes med to skruer.
Trykkslangene skal være så korte som mulig og festes slik at vibrasjoner unngås. Slanger og

nipler medfølger. For optimal måling skal trykket måles der det er minst risiko for turbulens. Det
ideelle er å måle i senter av kanalen, og minimum 2 ganger kanaldiameter fra bend og
avgreninger. Det benyttes en 3 eller 4-leder, 3 x maks 1,5 mm2. Lengden på transducerkabelen
må ikke overskride 50 m. Det må unngås at transducerkabelen legges parallelt med
effektkabler. LED-INDIKERINGNår forsyningsspenning er tilsluttet korrekt, lyser grønn LED.
Hvis aktuelt trykk er utenfor valgt trykkområde, blinker grønn LED. Det bør velges et høyere
trykkområde eller trykkslanger, + og – må byttes om.Grønn OK - Ingen spenningGul Nullkalibrering pågår OKNULLKALIBRERINGPTH nullkalibreres ved å trykke på knappen
”SW3” i kapslingen. Det må da ikke stå trykk på slangene. Det anbefales at slangene fjernes
ved nullkalibrering. Gul diode blinker ved nullkalibrering. Det kan velges mellom 8 ulike
trykkområder. Ønsket trykkområde velges med dreiebryter (se tabell 1). Det kan velges mellom
to ulike signaldempinger. Trykkgiveren måler trykket flere ganger, og gjennomsnittsverdien for
det valgte tidsrom gjengis i utgangssignalet. Ønsket signaldemping velges ved hjelp av DIP1,
SW1. Fabrikkinnstilling er 0,4 sekunder (se tabell. 2).Ønsket utgangssignal velges ved hjelp av
DIP1, SW1. Det kan velges mellom: 0 - 10V, 2 - 10V, 0 - 20mA og 4 - 20mA.Fabrikkinnstilling er
0 - 10V (se tabell 3).

Koblingsskjema

Målskisse

Tekniske data
HVAC
Driftsspenning
Kapsling
Omgivelstemperatur
Egetforbruk
Mål
Utgang
Kabel
Trykk
Måleområde, trykk
Trykkområde
Signaldemping
Linearitet

24Vac, 13,5 - 28Vdc
IP 54
–20 til +40°C
2,5 VA (+5/+40°C), 4,0 VA (–20/+5°C)
91 x 74 x 36 mm
Analog, 0-10Vdc, 2-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA
3 x maks 1,5 mm²
Maks 20kPa / 75kPa
0 - 2500 Pa / 0 - 5000 Pa
8 ulike områder kan innstilles ved hjelp av
trykknapper
0,4 sek. eller 10 sek.
±1% av giverens fullskala
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