
DMT152 – kompaktní převodník na měření 
velmi nízkého rosného bodu pro OEM aplikace

DMT152
Převodník DMT152 byl vyvinutý 
pro měření nízkého rosného bodu 
pro OEM aplikace až do –80  °C. 
Vynikající dlouhodobá stabilita a 
spolehlivost je založena na posled-
ní technologii Vaisala DRYCAP® se 
senzorem na bázi polymeru.

Nenáročná údržba 
DMT152 je vyroben z  odolného 
materiálu a je vhodný pro drsné 
podmínky, kde je požadovaná 
odolnost vůči prachu, nečistotám 
a stříkající vodě.
Technologie DRYCAP® umožňuje 
nenáročnou údržbu díky dlou-
hodobé stabilitě a odolnosti vůči 
kondenzaci.

Aplikace 
DMT152 je ideální volba pro prů-
myslové aplikace, kde je nezbytné 
kontrolovat velmi nízkou vlhkost. 

Většina typických oblastí využití 
je při sušení vzduchu a plastů, ve 
vysoušecích komorách, při čištění 
vzduchu a pro VN jističe.
DMT152 měří přesně a spolehlivě 
také v  prostředí s náročnou kom-
binací nízké vlhkosti a horkého 
vzduchu, který je typický při suše-
ní plastů.

Malý a výkonný převodník DMT152 umožňuje měření rosného bodu až do –80 °C.

•	 kompaktní
•	 přesný
•	 technologie	 Vaisala	 DRYCAP®	

se senzorem na bázi polymeru
•	 měření	 rosného	 bodu	 až	 do	

–80 °C Td 
•	 snížení	 nákladů	 na	 udržbu	

díky dlouhému kalibračnímu 
intervalu

•	 rychlá	doba	odezvy
•	 odolnost	vůči	kondenzaci
•	 návaznost	 na	 NIST	 (dodáván	

kalibrační certifikát)
•	 aplikace:	 tlakový	 vzduch,	 su-

šení plastů, vysoušecí komo-
ry, čištění plynů, VN jističe

Vlastnosti/výhody
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Měřené veličiny 
TEPLOTA ROSNÉHO BODU
Rozsah měření -80 … -10 °C Td
Přesnost  ± 2 °C Td
Nekalibrovaný	rozsah	měření	 -100	…	+20	°C	Td
Rozsah analogového výstupu
	 volba	1	 -80	…	+20	°C	Td
 volba 2 -100 … 0 °C Td
 volba 3 uživatelská specifikace
Přesnost v teplotním rozsahu
Doba	odezvy	63	%	[90	%],	teplota	+20	°C,	tlak	1	bar	

-10 	-80	°C	Td	 0,5	min	[7,5	min]
-80 	-10	°C	Td	 2	s	[5	s]
ÚROVEŇ KONCENTRACE PPM
Rozsah	měření	(typický)	 0	…500	ppm
Přesnost	při	20	°C	a	tlaku	1013	mbar	±	(0,2	ppm	+	20	%	odečtu) 

Provozní podmínky 
Provozní	rozsah	teploty	 -40	...	+70	°C
Provozní	rozsah	relativní	vlhkosti	 0	...	+100%	RH	(do	20	°C)
Provozní rozsah tlaku 0 … 50 bar
Měřené plyny nežíravé plyny 
Proudění vzorku bez vlivu na přesnost měření

Výstupy 
Analogové	výstupy	(dva	kanály)	
	 proudový	výstup	 0	…	20	mA,	4	…	20	mA
 napěťový výstup 0 … 5 V, 0 … 10 V
Přesnost	analogových	výstupů	 ±	0,01	V	/	±	0,01	mA
Digitální	výstup	 RS-485	(dvoudrát)
Indikace	alarmu	od	analogového	signálu	 nastavení	uživatelem
Informace	o	čištění	nebo	autokalibraci	 5	V,	10	V,	20	mA	nebo	LED

Všeobecné údaje 
Typ	senzoru	(na	bázi	polymeru)	 Vaisala	DRYCAP®
Doporučený interval kalibrace 2 roky
Připojení	(2	vstupy)	 M8,	4-pinový	konektor
Minimální provozní napětí
	 výstup	RS-485	 11*	…	28	VDC
	 napěťový	výstup	 15*	…	28	VDC
 proudový výstup  21 … 28 VDC
*	Pro	teplotu	pod	–40	°C	nebo	tlak	do	50	bar	 	21	…	28	VDC
Napájecí proud
	 normální	měření	 20	mA	+	zatěžovací	proud	
	 během	samo-diagnostiky		 max.	220	mA	pulsní
Externí	zátěž	pro	
 napěťový výstup min. 10 kOhm
	 proudový	výstup	 max.	500	Ohm
Materiál	přístroje	(smáčivé	části)	 nerezová	ocel	(AISI316L)
Síťový	filtr	z nerezové	oceli	 AISI303,	18	μm
Mechanické připojení s těsnícím kroužkem 
	 kovové	provedení	 ISO	G1/2’’,	NPT	1/2’’,	UNF	3/4’’	–	16“
Krytí	 IP65
Skladovací	teplota	 -40	...	+80	°C
Hmotnost	(ISO	G1/2’’)	 190	g
Vyhovuje	EMC	standardu	EN61326-1,	požadavky	EMC	-	použití	
pro elektrická příslušenství, měření, řízení a laboratoře; 
Průmyslové provozní podmínky. 

Volitelné příslušenství 
Připojovací kabely
	 2	m,	zaklapávací	M8	 211598
	 3	m	stíněný,	šroubovací	M8	 HMP50Z300
	 10	m	stíněný,	šroubovací	M8	 HMP50Z1000
Připojovací	kabel	pro	MI70	 219980
USB	kabel		 219690
Vzorkovací	komora	(pro	ISO	G1/2’’)
	 základní	vzorkovací	komora	 DMT242SC
	 se	závity	Swagelok	1/4“	(samičí)	 DMT242SC2
	 s rychlospojkou	a	propouštěcím	šroubem	 DSC74
	 dvou	tlaková	vzorkovací	komora	 DSC74B
	 montážní	příruba	NW40	 22520SP

Rozměry 
Rozměry v mm

Technické údaje

HUMICAP®	je	registrovaná	ochranná	známka	společnosti	Vaisala
Změna	technických	údajů	vyhrazena.
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76

Ø
29

,5

Ø
12

32,5

120,5

G 1/2" ISO 228-1

Ø 33

AW 30

1 3

2 4


