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DP 400 mobil entegre çiğlenme noktası ve basınç ölçümü

ÖZEL AVANTAJLAR:

•  -80°Ctd’ye kadar hassas çiğlenme noktası ölçümü, ppm V/V, atmosferik çiğlenme noktası

• Saha kullanımı için dayanıklı çalışma çantası

• 16 bar’a kadar entegre basınç ölçümü

• Entegre kurutucu hazneli entegre ölçüm haznesi sensörü taşıma esnasında korur ve hızlı uyum 
süresi sağlar

• Uzun süre stabil nem sensörü: hassas, neme dayanıklı, hızlı uyum süresi

•  Isteğe bağlı: Dış sensörler için 2 ek sensör girişi

•  Isteğe bağlı: Entegre veri kaydedici

Entegre, şarj edilebilir pilli DP 400 mobil, özellikle saha kullanımı için tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetli çiğlenme noktası sensörüne 
ek olarak, cihaz ayrıca 16 bar’a kadar hassas bir basınç sensörüne sahiptir. Bu nedenle ° C biriminden basınç çiğlenme noktasına, ° 
C'deki sıcaklık, bar cinsinden hat basıncı, diğer tüm nem parametreleri (% RH, mg / m³, g / m³) ve basınca bağlı ölçümler g / kg, ppm v 
/ v, atm. Çiğlenme noktası °C hesaplanır.

6 mm ölçüm gazı / basınçlı hava girişi

Seçenek: aşağıdakiler için iki ek sensör girişi:
(tüketim, basınç, çiğlenme noktası, 4...20 mA,  
Modbus RTU...)

16 bar’a kadar basınç altında tüm nem birimlerinin ölçümü
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Dokunmatik ekran ile kolay çalıştırma

DP 400 MOBIL TEKNİK BİLGİLER
Ekran: 3.5 inç dokunmatik ekran

Ölçüm aralığı: -80...+50°Ctd
-20...+70°C
0...100 %rF
0...16 bar % ± 0,5 

Netlik: 50...-20°Ctd’de ± 1°C  
-20...-50°Ctd’de ± 2°C
-50...-80°Ctd’de ± 3°C

Nem ölçüm birimleri: g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/kg, 
°Ctdatm, %rF

Ara yüz: USB-ara yüz

Veri kaydedici seçe-
neği:

8 GB SD hafıza kartı (100 
milyon değer)

Harici sensörler için 
güç beslemesi:

Çıkış voltajı: 24 VDC % 
± 10
Çıkış akımı: sürekli çalış-
mada 120 mA 

Güç kaynağı: Dahili şarj edilebilir lityum 
iyon akü yaklaşık 12 s sü-
rekli çalışma, 4 s şarj süresi 

Ölçüm bağlantısı: 6 mm pnömatik bağlantı

Ortam sıcaklığı: 0...+50°C

EMV: DIN EN 61326-1

AÇIKLAMA SİPARİŞ NO:

DP 400 mobil – entegre basınç ölçümlü taşınabilir çiğlenme noktası 
ölçüm cihazı Teflon ölçüm hattı, güç adaptörü ve taşıma çantası dahil.

0500 4505

Seçenek: 100 milyon ölçüm değeri için entegre veri kaydedici Z500 4002

Seçenek: Entegre Ethernet- ve RS 485 ara yüz Z500 4004

Seçenek: Entegre webserver Z500 4005

Seçenek: 4 serbest hesaplanabilir kanal için (sanal kanallar) ‘’matema-
tiksel hesaplama işlevi’’, toplama, çıkarma, bölme, çarpma

Z500 4007

Seçenek: Dış sensörler için 2 ek sensör girişi
(1 x dijital sensör Modbus, 1 x analog sensör)

Z500 4001

CS Basic – grafik ve tablo halinde veri değerlendirmesi USB veya Et-
hernet üzerinden ölçüm verilerinin okunması, 2 PC için için lisans

0554 8040

Mobil cihazlara VA/FA sensörleri için bağlantı kablosu, ODU/ M12, 5m 0553 1503

Basınç-, sıcaklık-, yabancı sensörler için mobil cihazlara bağlantı kablo-
su, ODU / açık uçlar, 10 m

0553 0501

Basınç-, sıcaklık-, yabancı sensörler için mobil cihazlara bağlantı kablo-
su, ODU / açık uçlar, 10 m

0553 0502

ODU/ODU mobil cihazlar için uzatma hattı, 10m 0553 0504

Güncel ölçüm değerleri
Tüm değerler tek bir bakışta görülebilir. 
Sınır aşımları kırmızı olarak gösterilir. Entegre basınç sensörü 
ile DP 400 mobil atmosferik çiğlenme noktasını hesaplayabilir.

Grafik görüntüsü
Grafik görünümünde ölçülen tüm değerler bir eğri olarak görün-
tülenir. Parmak hareketiyle zaman aksında geriye doğru kaydır-
ma yapabilirsiniz (ölçümün başlangıcına kadar veri kaydedici 
ile mak. 24 saat boyunca veri kaydedici olmadan).

Veri kaydedici
"Entegre veri kaydedici" seçeneği ile ölçülen değerler DP 400 
mobil’de saklanır.
Zaman aralığı serbestçe belirlenebilir. Aynı şekilde,  
 veri kaydının başlangıç ve bitiş zamanını ayarlamak mümkün-
dür.
Ölçülen verilerin USB ara yüzü veya isteğe bağlı Ethernet ara 
yüzü üzerinden okunması mümkündür.

Uygun sensörlerin hepsini 30-33 sayfa aralığında bulabilirsiniz
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