
Basınç ölçüm konvertörü
İnce şerit ölçüm hücreli
Ölçüm alanları 0-10 bar ila 0-2500 bar arası

DTM
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Kesinlik ± 0,5 %     Tip

Kullanım
Tip DTM basınç ölçüm konvertörleri, paslanmaz çelik 1.4548 (mem-
bran) ve 1.4542 veya 1.4548.4 (süreç bağlantısı)’na etki etmeyen 
0-10 ila 0-2500 bar arası sıvı ve gaz ölçüm maddelerinin aşırı basınç 
ölçümü için uygundur.
Bu sağlam ve kompakt cihazın yapısı, örn. hidrolik sistemler, kontrol 
stantları, işlem tekniği, sanayi ve araştırma gibi sert koşulları altında 
da kullanıma izin vermektedir.
Basınç ölçüm konvertörleri sıcaklık dengeleyici olup, ayarlı bir çıkış 
sinyali sağlamaktadır. 
 

Yapısı
İnce şerit ölçüm hücresine sahip basınç ölçüm konvertörlerimiz, 
özellikle sağlam yapısı ile kendini göstermektedir. İnce şerit 
sensörü muhafaza gibi basınç bağlantı destekleri ile direk olarak 
kaynaklanmıştır. Tüm cihaz bundan dolayı kire karşı fazla hassas 
değildir ve kritik koşullar altında da kullanılabilmektedir. 

Standart donanım
Yapı şekli
Yapı uzunluğu: Standart, ölçüm hücresi iç tarafta

Süreç bağlantısı
Ölçüm alanları 0-1000 bar arası: G ¼ B, 1.4542,
Ölçüm alanları 0-1600 bar’dan itibaren: HD bağlantısı 
                                                                M 16x1,5 iç, 1.4548.4

Ölçüm hücresi/Sensör
İnce şerit, 1.4548 içerisinden membran kaynaklı, iç tarafta

Muhafaza
CrNi-çelik, muhafaza koruma çeşidi IP 65

Ölçüm alanları / Taşıyabilirlik
Yüksek basınç 0-10 ila 0-2500 bar arası
(Üretimde ortam hava basıncı ilgi noktası)

Çıkış sinyali       Besleme    Yük
        gerilimi
4 ... 20 mA 2 İletken    9...30  V DC  (UB-9V)/0,02 A 
0 ... 20 mA 3 İletken      9...30  V DC  (UB-9V)/0,02 A
0 ... 10 V 3 İletken 1   4...30  V DC  min. 10 kΩ 

Ölçüm kesinliği 
Nihai değerin ± % 0,5’inden daha iyi (kontra çizgisellik,
manyetik gecikme ve kontra tekrarlanabilirlik dahil)

Sıcaklık alanları
Depolama sıcaklığı:  -25...+85 °C
Ölçme sıcaklığı: -25...+85 °C

Ölçme sıcaklığı alanındaki sıcaklık etkisi 
Sıfır noktası:  ≤ % 0,3 / 10 K
Ölçüm aralığı:  ≤ % 0,2 / 10 K
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Referans sıcaklığı 
+ 20 °C

Sıfır noktası ve aralığın uzun süreli sağlamlılığı 
± % 0,2 p.a.’dan daha iyi

Sıfır noktası düzeltmesi 
Basınç iletkenlerimizi fabrika itibariyle ayarlıdır.
Çok çeşitli bir sıfır noktası düzeltmesi, sadece bilgisayarlar üzerinden 
uygun yazılım kullanılmak suretiyle gerçekleştirilebilir 
(programlanabilir ASIC-Elektroniği). Talep üzerine detaylar veri-
lebilir.

Kutuplaşma koruması 
mevcut

Elektrik bağlantısı
Soket bağlantısı DIN EN 175301-803 yapı şekli A, 3 kutuplu 
+ koruma kontağı, muhafaza koruma çeşidi IP 65 
(EN 60529 / IEC 529) Elektro manyetik uyumluluğu (EMV) 
sağlamak için, bağlantı sırasında muhafazasının topraklama kıskacı 
veya muhafaza ile bağlanması gereken bir kapalı kablo (örn. LP/
LiMYCY) kullanılmadır. Bağlantı şeması için Bkz. arka sayfa.

Takma konumu / Bağlantı konumu
İstenildiği gibi 
 
EMV  
EN 61000-6-3, 61000-6-2
Özel donanımlar: 
• Süreç bağlantısı:    - G ½ B, ¼" NPT, ½" NPT, M 12x1,5, M 20x1,5
           - HD bağlantı 9/16-18 UNF   
           - VCR® başlık somunu (1.4301),
             VCR® eğilmez dış somun, 
             diğerleri talep üzerine 
• Elektrik bağlantısı:    -  Kablo geçişi (IP 67), 2 m Kablo,
           - Yuvarlak soket bağlantısı M 12 x 1 (IP 67),  
            açı kenar priz, kablosuz, isteğe bağlı 2 m  
              püskürtülü kablolu,
           - Yuvarlak soket bağlantısı M 12 x 1 (IP 67), 
                                    düz priz, kablosuz, diğerleri isteğe bağlı 
• Özel sürüm:    - S i l i k o n s u z  s ü r ü m              - Yağsız sürüm, 600 bar’a kadar ayarlama 
            < 250 bar kuru havalı,
            > 400 bar damıtılmış su ile   
           - Oksijen sürümü: maks. 0-600 bar’a kadar,  
            bağlantının giriş kanalında kısma valfı, 
            delik Ø 0,3 mm
• Yüksek sıcaklık:     - +125 °C’ye kadar sıcaklıklar için ölçüm hücresi
           - TE sıcaklık ayırıcılı, yakl. 30 mm uzunluğunda,
                                     ölçüm maddeleri sıcaklıkları için > 80 °C 
                                    < 140 °C, talep üzerine > 140 °C için
    
Sipariş bilgileri
Bkz. Sayfa 2

Aşırı basınç
(bar) 

Taşıyabilirlik 
(bar) 

Aşırı basınç
(bar) 

Taşıyabilirlik 
(bar) 

-1/+  9 

  40

0-  100
  320

-1/+15 0-  160

0-  10 0-  250
  800

0-  16 0-  400

0-  25 0-  600
1600

0-  40
120

0-1000 

0-  60 0-1600
3000

0-2500



Cihazlarımız daimi olarak geliştirilmektedir, bundan dolayı değişiklikler yapma hakkı saklıdır. 

Ölçü ve kütle, Bağlantı şeması, Sipariş bilgileri

0-1000 bar’a kadar ölçüm alanları   0-1600 bar ve 0-2500 bar ölçüm alanları
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Ölçü (mm) ve kütle (kg)

Ölçüm alanı: Ø c c1 c2 c5 c6 G G3 l SW Kütle yakl.

0-1000 bar’a 
kadar 

5 2 13 — — G ¼ B — 78 24 0,12

1600 bar’dan 
itibaren 

— — — 11 4,3 — M 16 x 1,5 90 24 0,13

Sipariş bilgileri
Lütfen siparişinizi belirtiniz: 
Tip:  DTM 
Ölçüm alanı:   Örn. 0-60 bar 
Çıkış sinyali:  Örn. 4...20 mA 
Birçok özellik: karşıl. Sayfa 1
 
Örnek:   DTM, 0-60 bar, 4...20 mA
Yani, yüksek basınç 0-60 bar için ince şerit basınç ölçüm 
konvertörü DTM 0-60 bar, çıkış sinyali 4 ila 20 mA arası, süreç 
bağlantısı G ¼ B
Birçok standart donanım yelpazemizin ürün numaralarını fiyat 
listemizde Sayfa 344’den itibaren bulabilirsiniz.

Bağlantı şeması:

UB  Signal

 Üç fazlı

Çalışma 
gerilimi

          Çıkış
          sinyali

         İki fazlı    

    Sinyal   


