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Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri  Numar de iesiri analogice: 1

Domeniu de masura [°C]  0...100

Conectarea la proces  conectare pe filet G 1/2 banda de etansare montaj la acelaşi nivel

Aplicatie

Caracteristici speciale  contacte aurite

Element de măsură  1 x Pt 100;  (conform DIN EN 60751, clasa A)

Mediu  Medii lichide şi gazoase

Temperatura mediului [°C]  < 100;  (< 5 min: 150)

Rezistenţă la presiune [bar]  16

Date electrice

Tensiune de lucru [V]  18...32 DC

Clasa de protectie  III

Protectie la polaritate inversa  da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri  Numar de iesiri analogice: 1

Iesiri

Numarul total de iesiri  1

Semnal de ieşire  semnal analogic

Numar de iesiri analogice  1

Iesire analogica in curent [mA]  4...20

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura [°C]  0...100

Precizia / Devieri

Precizia ieșirii analogice [K]  ± (0,25 K + 0,002 x |t|)

Coeficient de temperatură
[% din interval / 10 K]

 
0,1

Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 /
T09

[s]
 

10 / 40;  (pentru apă (70 °C; 0,04 m/s))
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Condiţiile mediului

Temperatură de ambianţă [°C]  -20...70

Temperatura depozitare [°C]  -40...85

Protectie  IP 69K;  (impreuna cu conectorul corespondent)

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică
 DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-3

Date mecanice

Greutate [g]  146,5

Dimensiuni [mm]  Ø 18

Materiale  inox (1.4404 / 316L); PEEK

Materiale în contact cu
mediul

 
inox (1.4404 / 316L); PEEK

Moment de strângere [Nm]  10

Conectarea la proces  conectare pe filet G 1/2 banda de etansare montaj la acelaşi nivel

Caracteristicile suprafetei Ra/
Rz a partilor umede

 
Ra: < 0,8

Observaţii

Unitate de ambalare  1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; Contacte: aurit

Racord


