Nieuws
JUMO MIDAS DP 10
Verschildrukmeetomvormer
Technische gegevens

PR 40016 NL

 mediagescheiden RVS meetsysteem
 voor vloeibare en gasvormige media
 meetbereiken van 0 ... 0,4 bar tot
0 ... 16 bar
 beperkte overbelasting tot max. 30 bar
 toegestane mediumtemperatuur
–15... +100 °C
 uitgang 4 ... 20 mA of 0,5 ... 4,5 V
 compacte bouwvorm

De nieuwe elektronische verschildrukmeetomvormer van JUMO is voor
industriële verschildrukmetingen in gasvormige, vloeibare en licht agressieve
media ontwikkeld. Dankzij toepassing van
een reeds 100.000 keer beproefd sensorelement en het functionele design, garandeert deze compacte meetomvormer een
hoge betrouwbaarheid en levensduur.

meetbereiken

van 0 ... 0,4 bar
tot 0 ... 16 bar

systeemdruk

tot 30 bar

uitgang

4 ... 20 mA tweedraads
0,5 ... 4,5 V
ratiometrisch

media

gasvormig en vloeibaar

mediumtemperatuur

– 15... 100 °C

beschermklasse

IP 67

delen in aanraking
met het medium

RVS en kunststof PBT

elektrische aansluiting

bajonet DIN 72 585
ronde stekker M12

drukaansluiting

2x G1/8 BSP

Enkele toepassingsmogelijkheden:
Filterbewaking
Een klassieke toepassing is de filtercontrole in gas
of vloeistof; hier kan verschildruk over het filter
gesignaleerd worden.
Vulstand
In tanks / bassins is het mogelijk door verschildrukmeting, onafhankelijk van de wisselende systeemdruk, de exacte vulstand vast te stellen.
Pompbesturing
Door meting van de druk voor en na een pomp,
kan d.m.v. het uitgangssignaal de pompregeling
worden aangepast.
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❒ Bel mij voor een afspraak
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Datum en handtekening

JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.
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Tel.:
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E-mail: info@jumo.nl
Internet: www.jumo.nl
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