
ТРАНСМИТЕР ЗА
ДИФЕРЕНЦИАЛНО

НАЛЯГАНЕ
серия DI-DPT

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Трансмитерът от серията DI-DPT е предназначен за измерване и контрол на налягането в
чисти стаи, сградна вентилация и т.н.. Измереното диференциално налягане се предава чрез
RS485 комуникационен канал за връзка като се използва ModBus™ RTU протокол. Това
позволява бързо и надеждно изграждане на връзка с персонален компютър или специализирани
системи за контрол и мониторинг. Конфигурирането на уреда става с вградените в него бутони
или през RS485 куминикационна връзка.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване 12÷32 V DС
Изходен сигнал (по двупроводна схема) Modbus RTU/RS485
Индикация 2x8 LCD, подсветка
Обхват ±25, ±125, ±500 Pa
Основна грешка 3% от показнието
Допълнителна температурна грешка < 0.5% от показанието за 10°С
Време за установяване около 50 ms
Степен на защита на електронната част IР54

"Делта инструмент"ООД, 1784 София,
Младост 1, бул. Андрей Сахаров № 23

тел. (+359 2) 974 62 36, 974 62 37
974 62 38, факс (+359 2) 974 62 04

E-mail: delta@deltainst.com
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НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ

Изглед на капака на кутията отгоре.
Бугоните се намират под капака.

1 – Сериен интерфейс RS485 А (DATA+, +).
2 – Сериен интерфейс RS485 B (DATA-, -).
3 – - 24VDC.
4 – + 24VDC.

Означение на свързващите клеми и размери
на кутията. Всички размери са в mm.

Сензорът на трансмитера има два входа, H и L. За измерване на положителна диференциална
разлика е необходимо на вход H да се подаде по - високото налягане, а на вход L по - ниското. При
обратно свързване измерената разлика ще е същата, но със знак минус. При необходимост от използване
на свързващи тръби и маркучи в уреда е предвидена възможност за компенсиране на влиянието им върху
измереното от сензора диференциално налягане. Компенсирането е наложително за свързващи тръби и
маркучи с диаметър по - малък от 6 mm и дължина по - голяма от 0.1 m. Компенсацията се изключва като
се въведе дължина на свързващите тръби и/или маркучи от 0 m. За намаляване на грешката на сензора се
въвежда и средната стойност на атмосферното налягане за региона, в който е монтиран трансмитера.
Примерно за България, град София се взима стойност от 945 hPa.

РАБОТА С КЛАВИАТУРАТА

ОСНОВЕН РЕЖИМНА ИНДИКАЦИЯТА

При подаване на захранващо напрежение на трансмитера, индикацията минава в основен
режим на работа, като на горния ред на дисплея се визуализира надпис “Pressure”. На долния ред
на дисплея се визуализира измереното диференциално налягане в Pa . При повреда на входната
верига или на сензора на съответния ред се изписва Err.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ТРАНСМИТЕРА

Трансиметерът разполага с три бутона, които се намират на гърба на капака на кутията.
Въвеждането на параметрите става чрез едновременното натискане на бутони MODE и ”▼”.
Новата стойност на параметъра се избира чрез бутони ”▼” и “▲”, запомнянето и се извършва
само след натискане наMODE. С натискането наMODE се преминава към следващия параметър.
При изчерпване на параметрите от дадено меню уредът преминава към основен режим.



 задаване на параметрите на устройството при серийна комуникация

След едновременното натискане на бутониMODE и▼се влиза в меню за промяна
параметрите на серийната комуникация:

Означение
на дисплея

Смисъл Размерност Граници

DeviceID Номер на устройството - 1  240
BаudRate Скорост на предаване / приемане (променя се с бутон

▲ и ▼ ):
'9600' - 9600 bps
'19200' - 19200 bps
'38400' - 38400 bps

- -

Parity Избор на контрол по четност
EvParity – контрол по четност.
NoParity – без контрол.

Delay Времезакъснение при отговор милисек. 5  100

 задаване на адитивна корекция и допълнителен филтър

След едновременното натискане на бутониMODE и ▲ се влиза в меню за въвеждане
стойността на адитивна корекция:
Означение
на дисплея

Смисъл Размерност Граници

AddCorDP Въвеждане на адитвна корекция (променя се с бутон
▲ и ▼ ).

- -12.0  12.0

Filter Коефициент на филтрация. При стойност 0.2 -
максимална филтрация. Стойност 1.0 без
допълнителна филтрация.

- 0.2 ÷ 1.0

 задаване на средното атмосферното налягане, дължината и диаметъра на
свързващите маркучи (тръби) и обхвата на сензора

След едновременното натискане на бутони ▲ и▼ и задържането им за около ~3s се влиза в
меню за задаване на параметри свързани с работата на вградения в устройстовото сензор за
диференциално налягане:

Означение
на дисплея

Смисъл Размерност Граници

AmbPress Средна стойност на атмосферното налягане за региона, в
който се използва трансмитера. Примерно за град София
се въвежда 945 hPa.

hPa 700  1100

Hose Len Дължина на свързващите маркучи от и към сензора. m 0  20.0
Hose InD Вътрешният диаметър на свързващите маркучи. mm 0  50
SenRange Обхват по налягане на сензора. Тази настройка се задава

фабрично. Стойността на обхвата трябва да съвпада с
означения обхват на сензора. Примерeн надпис на
сензора SDP610-125Pa. Означава обхват ±125 Pa.

- ±25, ±125,
±500 Pa

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Производителят гарантира нормална работа на Трансмитера за диференциално налягане
серия DI-DPT, със сериен № . . . . . . . . . . . . . , за срок от 12 месеца от датата на продажба.

Гаранцията не обхваща повреди, дължащи се на неправилна експлоатация или
транспортиране.



Уредът е произведен на:
ОПИСАНИЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

1. За комуникация се използва MODBUS протокол, реализиран върху RS 485 линия. Реализиран
е RTU режим.

2. Използва се следната конфигурация:
Baudrate = 9600, 19200 или 38400
Databits = 8
Parity = None / even
Stopbit = 1

3. Схема на свързване:

Необходимо е да се свържат терминиращи резистори ( LT ) в двата края на линията със
съптотивление около 360 / 0.5W.

При проблеми с комуникационната линия, за подобряване на шумоустойчивостта, е
възможно, на едно място на линията, да се монтират два поляризиращи резистора - pull-up
резистор към +5V и pull-down резистор към маса. Типичната им стойност е 1000

4. Описание на регистрите:

Holding Registers ( Read / Write ) :

Адрес Предназначение Десет.
точка

Обхват

0001 Налягане xxx.x ±250, ±1250, ±5000
0002 Налягане xxx.x ±250, ±1250, ±5000
0003 Адитивна корекция xxx.x -10.0  10.0
0004 Допълнителен филтър1 xxx.x 2  10
0005 Адрес на устройството2 xxx 1  240
0006 Проверка по четност3 - 0 ÷ 1
0007 Скорост на предаване4 - 0  2
0008 Времезакъснение при отговор (ms) - 1  250
0009 Средна стойност на налягането на околната среда - 700  1100
0010 Дължина на свързващите тръби, маркучи (m) xxx.x 0  20.0
0011 Вътрешен диаметър на свързващите тръби,

маркучи (mm)
- 3  50

0012 Обхват на сензора5 - 0  2

1 - Стойност 2 - максимална филтрация, стойност 10 - без допълнителна филтрация.
2 - Всеки RH&T трансмитер отговря и на адрес 250.
3 - Стойност 0 съответства на None, а стойност 1 на Even.
4 - Стойност 0 съответства на 9600, 1 на 19200, 2 на 38400.



5 - Стойност 0 съответства на ±25 Pa, 1 на ±125 Pa, 2 на ±500 Pa.

Input Registers ( Read / Write ) :

Адрес Предназначение Десет.
точка

Обхват

0001 Налягане xxx.x ±250, ±1250, ±5000
0002 Налягане xxx.x ±250, ±1250, ±5000
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