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Inteligentní  
tlakový převodník
PTSXR

Objemový průtok a tlak

PTSXR

Převodník PTSXR je primárně navržen tak, aby  
co nejpřesněji vyhodnocoval nízké hodnoty  
tlakové diference s následným odmocněním
výstupního analogového signálu. PTSXR  
převádí tlakový signál (dynamický tlak) od  
Wilsonových mříží, VS-sond, měřicích křížů, 
Prandtlových sond a dalších tlakových snímačů na  
signál elektrický, který je přímo úměrný rychlosti proudění  
nebo objemovému průtoku. Převodník lze použít pro měření  
neagresivních a nevýbušných plynů. Integrovaný mikroprocesor  
převodníku dokáže:

 měřit přetlak nebo podtlak 
 snímat tlakovou diferenci
 analogově vyjádřit objemový (hmotnostní) průtok a rychlost proudění
 indikovat měřené hodnoty na displeji
 monitorovat mezní stavy
 určit spotřebu měřeného vzduchu

Převodník lze dodat s měřicími rozsahy od ±100 Pa do ±100 kPa (s linearitou  
±0,5 % +0,3 Pa), které jsou uživatelsky nastavitelné v rozmezí od 10 do 100 % daného  
rozsahu. Tato vlastnost umožňuje při místní kalibraci tlakové sondy nastavit přímo na  
místě požadovaný rozsah odpovídající skutečnému měřenému průtoku. Převodník  
má automatické periodické nulování a lze jej montovat na hladké (zeď) i zaoblené plochy  
(zábradlí, potrubí atd.), případně na DIN lištu (35 x 75 mm).

Vlastnosti a funkce
 nastavitelný rozsah v rozmezí 10...100 % z měřicího rozsahu
 spínací relé, kontrola dvou mezních stavů (volitelné)
 nastavitelná časová konstanta a charakteristika (lineární/odmocninová)
 LCD displej (volitelný)
 velký výběr jednotek (mmH2O, mmHg, Pa, m3/s, m3/hod, m/s, kg/s atd.)
 vysoká přetížitelnost (až 200x z rozsahu)
 RS232/USB výstup (volitelný)
 automatické periodické nulování
 funkce „spotřeby vzduchu“ (volitelné) 



                 

Displej: 4 ½ místný (volitelný)

Měřicí rozsah: 

100/250/500 Pa  
1/2/4/10/20/40/100 kPa  
Uživatelsky nastavitelný v rozmezí  
10…100 % z rozsahu

Linearita:
±0,5 % z rozsahu +0,3 Pa (pro hodnoty 
≤ 60 Pa) 
±0,5 % z rozsahu (pro hodnoty > 60 Pa)

Linearita (volitelná): ±0,2 % pro rozsahy > 250 Pa

Analogový výstup:
0…10 V (RL ≥ 2 kΩ)
0…20 mA (RL ≤ 500 Ω)
4…20 mA (RL ≤ 500 Ω)

Napájení:
24 V AC/DC
24 VAC (s galvanickým oddělením)
230/115 VAC

Výstupní relé: 2x max. 230 VAC, 6A

Teplotní odchylka: 0,03 % z max. hodnoty/K (10…50 °C)

Teplotní odchylka nuly: ±0 % (automatické periodické nulování)

Přetížitelnost: 
(Max. tlak systému)

600 kPa pro měřicí rozsahy > 2,5 kPa 
200x z rozsahu pro rozsahy ≤ 2,5 kPa

Časová odezva: 20 ms pro rozsahy > 250 Pa
50 ms pro rozsahy ≤ 250 Pa

Časová konstanta: 25 ms…60 s (nastavitelná)

Pracovní teplota: +10…+60 °C

Teplota skladování: – 10…+70 °C

Tlakové konektory: pro hadičky 5/9 mm

Hmotnost: cca 750 g

Elektrická spotřeba: cca 6 VA

Krytí: IP 65 (s USB IP 40)

Certifikáty: CE
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Technická data 

Rozměry

RS232 C-rozhraní

Maßzeichnung PTSXR mit Display                                                                                  PTSXR ohne Display

PTSXR

PTSXR

PTSXR s displejem PTSXR bez displeje

zásuvka zástrčka napájení DC   napájení AC 50/60 Hz analogový výstup releové výstupy
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