
ТРАНСМИТЕР ЗА ТЕМПЕРАТУРА модел DTP-SH 

• Вход – Термосъпротивителен датчик
за температура Pt100 (Pt1000, Cu 53);

• Изход - 4÷20mA DC, пропорционален на 
измерваната температура, двупроводно 
свързване;

• Захранващо напрежение - 12÷30V DC.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Трансмитерите  за  температура  DTP-SH представляват  евтино  и  икономично  решение  на 
проблемите свързани с измерването на температура при различни видове нагреватели, климатични 
инсталации и вентилационни уредби, системи използващи слънчева енергия, както и при системи за 
автоматично  регулиране  на  технологични  процеси  и  промишлени  системи  за  производство  и 
разпределение на енергия.

Предназначението на трансмитерите температура-ток DTP-SH е да преобразуват променливото 
съпротивление  на  платинения  термосъпротивителен  датчик,  което  е  пропорционално  на 
температурата, в изходен аналогов токов сигнал, който да може в последствие да се подаде на входа 
на допълнителната апаратура за управление и визуализция на температурата.

Начинът на свързване на платинения термосъпротивителен датчик (2- или 3-проводно) може да 
се избира от потребителя, като за целта на входната клема на устройството се поставя допълнителен 
джъмпер.  Трипроводното  свързване  осигурява  почти  пълна  компенсация  на  съпротивлението  на 
свързващите проводници и в случай, че това се налага, позволява монтирането на датчика на голямо 
разстояние от трансмитера (десетки метри).

Измервателната схема се състои от несиметричен четирираменен измервателен мост с вградено 
захранване и линеаризация от втора степен и двупроводен трансмитер за ток 4÷20mA. Използваният 
в  схемата  инструментален  усилвател  има  много  голямо  потискане  на  синфазните  смущения  и 
пулсациите на захранващото напрежение и много малък температурен дрейф.

Корпусът  на  трансмитера  е  предназначен  за  монтиране  на  място  в  главата  на  датчика  и  е 
снабден  с  присъединителна  клема  с  винтове,  към  която  се  свързват  проводниците  на 
термосъпротивлението и захранването.

"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

mailto:delta@deltainst.com


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение 12÷30V DC, със защита срещу обръщане на поляритета 
Датчик (не е включен в 
комплектацията)

Термосъпротивление Pt100 (Pt1000, Cu53) по 2- или 3-
проводно свързване

Измервателен обхват В зависимост от датчика – по заявка
Изходен сигнал 4÷20mA – 2-проводно свързване, пропорционален на 

измерената температура
Максимален изходен ток Ограничен до 27mA прибл.
Основна грешка 0.5 % от обхвата
Околна температура 0°C . . . 23°C . . .55°C
Монтаж В главата на датчика, Ø44, H < 40mm вкл. височината на 

клемата
Степен на защита IP 30
Тегло Около 50 грама
Гаранция 12 месеца

НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ
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Клема 1-2: Аналогов изход 4 –20mA и захранване
(двупроводна схема).

Клема 3-4-5: Термосъпротивителен датчик.

КОД ЗА ПОРЪЧКА
                                                            DTP-SH-XXX-XXX

Датчик Pt100, Pt1000, Cu 53

Измервателен обхват - указва се в °C
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