
Převodník
diferenčního tlaku

testo 6321

Cenově zajímavý, výkonný převodník diferenčního tlaku pro

proužití v klimatizační a ventilační technice.

Automatizace budov klade vzrůstající nároky na přesnou

regulaci klimatických podmínek. Kontrola a regulace

vzduchových filtrů, ventilátorů a proudění vzduchu, založené

na měření diferenčního tlaku zaručuje bezpečnost a

energetickou efektivitu.

Vysoce přesné a dlouhodobě stabilní testo 6321 poskytuje

naměřené hodnoty pro bezpečnou a efektivní kontrolu a

regulaci procesů v klimatizační a ventilační technice a v

technice čistých prostor.  

www.testo.cz

hPa

We measure it.

Měření diferenčního tlaku v měřicím rozsahu

od 100 Pa do 2 bar

Magnetický ventil pro automatickou justáž nuly zaručuje

vysokou přesnost nezávislou na teplotě a dlouhodobou

stabilitu

Kalibrace a analýza šetří čas a náklady při uvádění do

provozu a údžbě

V nabídce s displejem a bez displeje



Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

* Stanovení nejistoty měření převodníku probíhá podle GUM (Guide
to the Expression of Uncertainty in Measurement):
Při stanovení nejistoty měření se zohledňuje přesnost měřicího přístroje
(hystereze, linearta, reprodukovatelnost, dlouhodobá stabilita), nejistota
místa kalibrace a nejistota místa srovnání / kalibrace do továrního
nastavení. Přitom se za základ bere běžná hodnota v měřicí technice k=2
faktoru rozšíření, což koresponduje s úrovní důvěry na 95%.

Napájení

Analogové výstupy

Další výstupy

Interval měření 1/s

Rozlišení 12 bit

Přesnost analogových
výstupů

0  ... 1 V ±2,5 mV
0  ... 5 V ±12,5 mV
0  ... 10 V ±25 mV
4  ... 20 mA ±0,05 mA

Max. zátěž 500 W

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0 ... 1/5/10 V (4-vodičový)
4 ... 20 mA (4-vodičový)

Ostatní analogové
výstupy

Mini-DIN pro software P2A (software pro
kalibraci a nastavení parametrů)

Napájení 20 ... 30 V AC/DC

Příkon 30 mA

Vlhkost (senzorika) 0 ... 90 %rv

Teplota ( senzorika) -5 ... +50 °C

Skladovací teplota -40 ... +80 °C

Provozní podmínky
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Technická data

Displej

Diferenční tlak Pouzdro

Ostatní

Displej 1-řádkový LCD (volitelně)

Měřené veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 100  Pa
0 ... 10 hPa
0 ... 20 hPa
0 ... 50 hPa
0 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa
0 ... 2000 hPa
-100 ... 100  Pa

-10 ... 10 hPa
-20 ... 20 hPa
-50 ... 50 hPa
-100 ... 100 hPa
-500 ... 500 hPa
-1000 ... 1000
hPa
-2000 ... 2000
hPa

Nejistota měření* ±1,2% z konc.hodnoty měřicího rozsahu ±0,3
Pa
Drift stoupání teploty: 0,05% z měřicího
rozsahu na odchylku Kelvina z jmenovité
teploty 22 °C
Drift nuly : 0% (cyklická justáž nuly)

Přetížitelnost Měřicí rozsah Přetížení
0 ... 100  Pa 20000  Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 20 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
0 ... 2000 hPa 2500 hPa
-100 ... 100  Pa 20000  Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
-20 ... 20 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa
-2000 ... 2000 hPa 2500 hPa

Všeobecná technická data

Materiál / barva ABS / čistě bílá (RAL 9010) nebo 
světle šedá

Hmotnost cca 160 g

Rozlišení Měřicí rozsah Rozlišení
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 20 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000hPa 1 hPa
0 ... 2000hPa 1 hPa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-20 ... 20 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa
-2000 ... 2000 hPa 1 hPa

Krytí IP65
oouze je-li převodník osazen kabeláží a /
nebo opatřen těsnícími krytkami

V souladu s Směrnice EU: 2004/108/EG

Automatická justáž nuly firemní nastavení každých 60 sekund

Senzor piezoodporový senzor

Automatická justáž nuly přes magnetický ventil
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Technické výkresy / osazení konektorů

Technické výkresy

Osazení konektorů



AXX Měřicí rozsah
BXX Analogový výstup / napájení
CXX Displej
EXX Barva pouzdra
FXX Jednotky

AXX Měřicí rozsah

A03 0 … 100 Pa
A05 0 … 10 hPa
A06 0 … 20 hPa
A07 0 … 50 hPa
A08 0 … 100 hPa
A09 0 … 500 hPa
A10 0 … 1000 hPa
A11 0 … 2000 hPa
A23 -100 … 100 Pa
A25 -10 … 10 hPa
A26 -20 … 20 hPa
A27 -50 … 50 hPa
A28 -100 … 100 hPa
A29 -500 … 500 hPa
A30 -1000 … 1000 hPa
A31 -2000 … 2000 hPa

Objednací kód pro převodník testo 6321
s následujícími možnostmi:
- měřicí rozsah 0 ... 100 Pa
- analogový výstup 0 ... 5 V
- bez displeje
- barva pouzdra světle šedá
- jednotka mbar

0555 6321 A03 B03 C00 E00 F04

Dodávka vč. nástěnného držáku
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Možnosti / příklad objednání

Pro testo 6321 lze specifikovat následující možnosti:

Příklad objednáníBXX Analogový výstup / napájení

B02 0 … 1 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B03 0 … 5 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B04 0 … 10 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B06 4 … 20 mA (4-vodičový, 24 VAC/DC)

CXX Displej

C00 bez displeje
C01 s displejem

EXX Barva pouzdra

E01 Barva pouzdra světle šedá, vč. loga Testo
(barevné)

E02 neutrální pouzdro, čistě bílé, bez loga
Testo

E03 neutrální pouzdro, čistě bílé, vč loga Testo
(černo-bílé)

FXX Jednotky

F01 Pa / min / max
F02 hPa / min / max
F03 kPa / min / max
F04 mbar / min / max
F05 bar / min / max
F06 mm H2O / min / max
F07 inch H2O / min / max
F08 inch HG / min / max
F09 kg/cm² / min / max
F10 PSI / min / max
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Testo, s.r.o.
Jinonická 80

158 00  Praha 5
tel. 2
fax. 2

e-mail info@testo.cz

www.testo.cz


