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DPT146 kastepiste- ja painelähetin 
paineilmasovelluksiin

DPT146 mittaa sekä kastepisteen että prosessipaineen. Entistä helpompi ja 
nopeampi paineilman laadun valvonta tukee päätöksentekoa.

Ominaisuudet/edut

▪ Ensimmäinen lähetin, joka 
mittaa sekä kastepistettä että 
prosessipainetta

▪ Helppokäyttöinen lähetin 
paineilman laadun valvontaan

▪ Yhdistetty kastepiste- ja 
painemittaus takaa entistä 
tarkemmat kosteustiedot

▪ Taattua anturiteknologiaa

▪ Yhteensopiva Vaisalan 
kannettavan DM70-
mittalaitteen kanssa, joten 
tarkastusmittauksen tulos on 
heti luettavissa  näytöltä ja 
tiedonkeruu on helppoa

▪ Paine: 1 ... 12 bar

▪ Kastepiste: -70 ... +30 °C 

▪ Digitaalinen lähtö RS-485 sekä 
MODBUS-protokolla 

Vaisala DPT146 kastepiste- ja 
painelähetin helpottaa paineilman 
laadun valvontaa. DPT146 mittaa 
samanaikaisesti sekä kastepisteen 
että prosessipaineen. Se on 
erinomainen valinta kaikille, jotka 
käyttävät tai valvovat paineilmaa.

Nopea ja helppo asentaa
Yksi lähetin, joka mittaa kahta 
tärkeintä paineilman parametriä, ja 
siten vähentää asennuskustannuksia 
sekä helpottaa käyttöönottoa, sillä 
liitettävänä on vain yksi laite.

Lisää tietoa 
päätöksentekoon
Kastepisteen ja prosessipaineen 
yhdistetty mittaaminen tuo selkeitä 
lisäetuja. Kun kastepistemittauksen 
tulokseen yhdistetään tieto 
vallitsevasta prosessipaineesta, 
mitattu painekastepiste voidaan 
muuntaa automaattisesti kaste-
pisteeksi normaali-ilmanpaineessa 
tai kosteudeksi ppm:inä (parts per 
million - miljoonasosa), mikä lisää 
tiedon käytettävyyttä. Päätöksenteko 
ja korjaustoimet perustuvat nyt 

entistä luotettavampiin ja tarkempiin 
tietoihin. Esimerkiksi lääketieteellisiä 
kaasuja koskevien standardien 
noudattaminen on siten helppoa ja 
nopeaa.

Ainutlaatuinen, kahden 
huippuluokan anturin 
yhdistelmä
DPT146-mittalaitteessa yhdistyy 
anturiteknologian osaaminen 20 
vuoden ajalta. Luotettavat DRYCAP®-
anturin kastepistemittaukset ja 
BAROCAP®-anturin painemittaukset 
voi nyt tehdä yhdellä 
helppokäyttöisellä lähettimellä.

Helppokäyttöinen ja 
todistetusti laadukas
Edistynyt teknologia tuottaa luotettavia 
tuloksia ja takaa käyttömukavuuden. 
Kastepisteen tarkastusmittaus 
on helppoa käyttämällä täysin 
yhteensopivaa Vaisala DRYCAP® DM70 
kannettavaa kastepistemittalaitetta. 
DM70-mittalaitetta voi käyttää myös 
paikallisena näyttönä sekä data 
loggerina. Lämpötilaa voi mitata mikäli 
käytössä on RS485-sarjaliitäntä.  
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Tekniset tiedot

Suorituskyky
Kastepisteen mittaustarkkuus ±2 °C
Paineen mittaustarkkuus 23 °C:ssa ±0,4 %FS
Painemittauksen riippuvuus lämpötilasta ±0.01 bar/10°C  
Lämpötilan mittaustarkkuus

0 ... 40 °C ±0.5 °C
-40...80 °C ±1 °C

PPM-mittauksen tarkkuus (7 bar) ± (14 ppm + 12 % lukemasta)
Anturin vasteaika:

Paineen vasteaika < 1 s
Kastepisteen vasteaika 63 % [90 %] 20 °C:ssa ja  
1 baarin paineessa
-50 -> -10 °C Tdf 5 s [ 10 s]
-10 -> -50 °C Tdf 10 s [ 2,5 min]

Käyttöympäristö
Elektroniikan käyttölämpötila -40 … +60 °C 
Käyttöpaine 0 … 50 bar
Suhteellinen kosteus 0...100 %
Mitattavat kaasut Ilma / syövyttämättömät kaasut
Näytteen virtausnopeus ei vaikuta mittaustarkkuuteen

Lähdöt
Analogiset lähdöt (2 kanavaa)

virtalähtö  0 … 20 mA, 4 … 20 mA
jännitelähtö  0 … 5V, 0 …10V

Analogisten lähtöjen tarkkuus ± 0,01 V /  ± 0,01 mA
Digitaalinen lähtö RS-485, eristämätön, Vaisala-protokolla, 

MODBUS-protokolla 
Liitin 4-nastainen M8

Yleiset tiedot
Anturi Vaisala MPS1 -moniparametrinen anturi
Käyttöjännite 21 ... 28 VDC, virtalähtö

20 ... 28 VDC, jännitelähtö ja/tai käyttö 
 kylmissä olosuhteissa

(-40 ... -20 °C) 15 ... 28 VDC, vain RS485 
Syöttövirta

normaalin mittauksen aikana 20 mA + kuormavirta
automaattisen diagnostiikan aikana 300 mA + kuormavirta

Ulkoinen kuormitus
virtalähtö enintään 500 Ohm
jännitelähtö vähintään 10 kOhm

Kotelon materiaali AISI316L
Kotelon luokitus IP65 (NEMA4)
Anturin suojaus Verkkosuodatin AISI303, suodatusaste 18 µm
Säilytyslämpötila-alue

vain lähetin -40 … +80 °C
toimituspaketti -20 … +80 °C

Mekaaninen liitäntä ISO G1/2", NPT 1/2", UNF 3/4"-16
Suositeltu kalibrointiväli 2 vuotta
Paino (ISO1/2") 190 g
Teollisuusympäristöä koskevan standardin EN61326-1 mukainen
(Sähkölaitteet mittaukseen, hallintaan ja laboratoriokäyttöön –
EMC-vaatimukset)

DPT146-laitteen kastepisteen mittaustarkkuus

Laskettavat parametrit
Kosteus tilavuusyksikössä, ppm 1 ... 40 000 ppm
Kastepiste  
(paine normalisoitu ilmakehän paineeksi) -75 … +30 °C

Mitatut parametrit
Kastepiste -60 ... +30 °C
Paine, absoluuttinen 1 ... 12 bar
Lämpötila (näytetään, jos  vain RS-485 on valittu) -40 ... +80 °C

Lisätarvikkeet
MI70-/DM70-mittalaitteen liitäntäkaapeli 219980
 USB-liitäntäkaapeli 219690
Näytteenottokammiot DMT242SC, DMT242SC2, 

 DSC74, DSC74B, DSC74C
Laippa DM240FA
Virtasilmukalla toimiva ulkoinen näyttö 226476
ISO 1/2" -liitin 218773
NPT 1/2" -liitin 222507

Ota yhteyttä tästä  
www.vaisala.com/requestinfo

www.vaisala.com Saat lisätietoja 
skannaamalla 
QR-koodin

Ref. B211159FI-F ©Vaisala 2015
Tämä materiaali on tekijänoikeussuojan alainen ja Vaisala sekä sen 
yksittäiset yhteistyökumppanit pidättävät kaikki tekijänoikeudet 
siihen. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki liikemerkit ja/tai tuoteni-
met ovat Vaisalan tai sen yksittäisten yhteistyökumppaneiden ta-
varamerkkejä. Tässä esitteessä olevien tietojen kaiken muotoinen 
kopiointi, siirto, jakelu tai tallentaminen ilman Vaisalalta aiemmin 
saatua lupaa on ehdottomasti kielletty. Kaikkia tietoja – myös 
teknisiä – voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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