-802*PE+ &R.*
/HYHUDQVDGUHVV 0DFNHQURGWVWUDH
)XOGD7\VNODQG
3RVWDGUHVV
)XOGD7\VNODQG
7HOHIRQ

)D[

(PDLO
PDLO#MXPRQHW
+HPVLGD
ZZZMXPRQHW

-8020lWRFK5HJOHUWHNQLN$%
$GUHVV
7HOHIRQ
)D[
(PDLO
+HPVLGD

/LOOD*DUQLVRQVJDWDQ
+HOVLQJERUJ6YHULJH


LQIRVH#MXPRQHW
ZZZMXPRVH

Datablad 403022

Sida 1/13

JUMO dTRANS p20 DELTA
Differenstryckgivare
Kort beskrivning
Enheten med HART®-gränssnitt kombinerar maximal precision med enkel användning. Den används för att mäta systemtrycket på gaser, ångor och vätskor. Den integrerade LCD-skärmen visar uppmätta värden och enhetsdata.
Versionen med explosionsskydd "Ex ia" gör det möjligt att installera enheten upp till zon 0.
Huset och sensorerna är tillverkade av högklassigt rostfritt stål. Membranstätningar kan också
anslutas för specifika processtekniska applikationer (se datablad 409772 till 409784).

Typ 403022/0-0-1-...

Enheten är programmerbar och kan därför lätt anpassas till en mängd olika mätuppgifter. Ett
lättanvänt installationsprogram är tillgängligt som tillbehör för att möjliggöra drift via gränssnitten.
Betjäningsratten gör manuell drift på plats mycket bekväm och snabb.
Tryckgivaren med 4 till 20 mA och HART®-protokoll utvärderades med avseende på funktionell
säkerhet och är certifierad av TÜV Nord enligt DIN EN 61508 / -1 / -2, utgåva 2.0. Dessa mätanordningar är lämpliga för att övervaka processnivå och processtryck upp till SIL2. Mer information finns i säkerhetshandboken.
För explosionskydds versionen "Ex d", se datablad 403023.

Typ 403022/0-0-2-...

För den relativa och absoluta versionen, se datablad 403025 och 403026.

Typ 403022/0-0-3-...

Funktionsschema

Särskilda förhållanden
•
Hart-gränssnitt
Installationsprogram
HART kommunikatör

Vridknapp
Vrid och tryck

Spänningsförsörjning

Typ 403022

Differenstryck

JUMO gränssnitt
Installationsprogram

Display
två rader plus stapeldiagram

Analog utgång
4 till 20 mA
linjär eller kvadratisk

Rostfritt stål hölje

•

SIL certifierad (TÜV Nord)

•

HART® gränssnitt

•

Explosionsskydd Ex ia (gas och damm)
enligt ATEX och EAC

•

Linjäritet 0.07 %

•

Enkel att hantera med vridknapp

•

Setup program

•

LCD display med stapeldiagram

•

Mätvärde skalas med en fritt valbar mätenhet

•

Visning av temperatur

•

Visning av lägsta och högsta tryck

•

Strömgenerator funktion

•

Karakteristisk kurva och display kan också justeras för flödesmätning

Godkännande och typ godkännande (se teknisk data)
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Tekniska data
Allmänt
Referensvillkor

DIN EN 60770 och DIN EN 61298

Omgivningstemperatur

22 °C ±5 K

Lufttryck

1000 hPa (±25 hPa)

Spänningsförsörjning

DC 24 V

Belastning

50 Ω

Sensor system

Silikonsensor med separerande membran av rostfritt stål

Trycköverförings medium
För mätningssystem fyllnadsmedium 1

Silikon olja

För mätningssystem fyllnadsmedium 2

Halogeniserad fyllningsolja

Tillåten mekanisk belastning

> 10 miljoner

Position
Monteringsplats

Var som helst

Kalibreringsläge

Enheten upprätt, processanslutningen längst ner

Nollförskjutning beroende på position

≤ 1 mbar
En nollförskjutning är möjlig på plats eller via setup

Displaya

LCD två-kurvig med stapeldiagram

Placering i linje

Display enhet roterbar i 90°

Storlek

Display 22 × 35 mm, teckenstorlek 7 mm/5-siffror

Färg

Svart

Hus roterbart ±160°

Mätbara enheter
Ingångstryck

inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm2, kPa, torr, MPa, mH2O

Uppmätt värde

% eller skalad med fritt justerbar mätenhet

Utgångsström

mA

Temperatursensor

°C, °F

Ytterligare display data

Lägsta tryck, högsta tryck, fel, övertryck, undertryck, driftstimmar

Funktion
På plats

Med vridknapp och LCD

Setup program

Via gränssnittet

Gränssnittet
Standard

JUMO gränssnittb

För utgång 410 (4 till 20 mA med HART)

JUMO gränssnittb och HART® gränssnitt

a
b

valfritt; SIL-version endast tillgänglig med display
JUMO-gränssnittet får inte användas i ett potentiellt explosivt område! I sådant fall kan enheten manövreras via vridratten eller HART®-gränssnittet.

Ingång
Nominellt tryck
Nominellt mätområde

-10 till +10 mbar DPa

-1 till +1 bar DP

0 till +1 bar DP

Nominellt tryck (bar)

PN2

PN210

PN210, valfritt PN420

a

-1 till +6 bar DP

-1 till +100 bar DP

Utan SIL
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Utgång
analog utgång
För utgång 405 (4 till 20 mA)

4 till 20 mA, 2-tråds

För utgång 410 (4 till 20 mA with HART)

4 till 20 mA, två tråds med HART® version 7
(valfritt med HART® version 5, extra kod 932, alltid med SIL version)

Svarstid T60

≤ 190 ms utan dämpning

Dämpning

Justerbar 0 till 100 s

Belastning
För utgång 405 (4 till 20 mA)

Belastning ≤ (UB-12 V) ÷ 0.022 A

För utgång 410 (4 till 20 mA med HART)

Belastning ≤ (UB-12 V) ÷ 0.022 A; ytterligare: min. 250 Ω, max. 1100 Ω

Spänningsförsörjning
För version
Explosionsskydd 0 (ej)

DC 12 till 36 V

Explosionsskydd 1 (ATEX Ex ia)

DC 12 till 28 V
Spänningsförsörjningen behöver vara säker och får inte överskrida följande maximala värden:
Ui ≤ DC 28 V
Ii ≤ 115 mA
Pi ≤ 750 mW
Ci = 6 nF
Li = 105 µH

V5.00/SV/00727740/2021-01-06

40302200T10Z004K000

-802*PE+ &R.*
/HYHUDQVDGUHVV 0DFNHQURGWVWUDH
)XOGD7\VNODQG
3RVWDGUHVV
)XOGD7\VNODQG
7HOHIRQ

)D[

(PDLO
PDLO#MXPRQHW
+HPVLGD
ZZZMXPRQHW

-8020lWRFK5HJOHUWHNQLN$%
$GUHVV
7HOHIRQ
)D[
(PDLO
+HPVLGD

/LOOD*DUQLVRQVJDWDQ
+HOVLQJERUJ6YHULJH


LQIRVH#MXPRQHW
ZZZMXPRVH

Datablad 403022

Sida 4/13

Mekaniska funktioner
Processanslutning
Material
Membran
For processanslutning 20
(rostfritt stål)

Rostfritt stål 316 L

För processanslutning 82 (HASTELLOY®)

HASTELLOY® C276, material-nr. 2.4819

För processanslutning 80 (tantal)

Tantal

Fläns

Rostfritt stål 316

Försluta

PTFE

Hus
Material
För hus 1 (kort, rostfritt stål)

Rostfritt stål 1.4404

För hus 2 (lång, rostfritt stål)

Rostfritt stål 1.4404 VMQ

För hus 3 (precisions gjutning)

Rostfritt stål 1.4408

För material lock 20 (rostfritt stål)

Precisions gjutning 1.4408, förslutning FPM

For material lock 85
(plast)

PA, packning FPM

För elektrisk anslutning 36
(rund plugg M12 × 1)

Mässing, förnicklad

För elektrisk anslutning 82
(kabelmontering, plast)

PA

För elektrisk anslutning 93
(kabelmontering, metall)

Mässing, förnicklad

För funktion 0
(utan vridknapp)

-

För funktion 1 (med vridknapp)

PA

Explosionsskydd
För
Explosionsskydd 0 (utan)

Enheten är inte godkänd för användning i ett Ex-område.

Explosionsskydd 1 (ATEX Ex ia)

EG-typ certifikat SEV 09 ATEX 0138 X
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T105 °C Da

Vikt
Typ 403022/0-0-1 (kåpa, kort)

Cirka. 3.0 kg

Typ 403022/0-0-2 (kåpa, lång)

Cirka. 3.3 kg

Type 403022/0-0-3 (kåpa, precisionsgjutning)

Cirka. 4.0 kg

Extra kod 694 (ökat nominellt tryck)

Enhetens vikt ökar med cirka 3,8 kg.
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Miljöpåverkan
Tillåtna temperaturer
Funktion

Version

Temperatur
klass

Högsta medeltemperatur

110 °C

-40 till +85 °C

-50 till +85 °C

II 1G Ex ia

T4

100 °C

-40 till +60 °C

-50 till +60 °C

II 1G Ex ia

T105 °C

100 °C

-40 till +60 °C

-50 till +60 °C

Standard

Vid lagerhållning

Omgivningstemperatura

Ökad
omgivningsomgivnings(extra kod 681)a,b,c

-40 till +85 °C

Tillåten luftfuktighet
Funktion

100 % inklusive kondens på enhetens ytterhölje

Vid lagerhållning

90 % utan kondensation

Tillåten mekanisk belastning
Vibrationsstyrka

2 g, 10 to 500 Hz enligt DIN EN 60770-3

Stötmotstånd

15 g för 6 ms enligt IEC 60068-2-29

Elektromagnetisk kompabilitet

Enligt EN 61326

Interference utsläpp

Klass Bd

Interference immunitet

Industri

Explosionsskydd
För version
Explosionsskydd 0 (utan)

IP66/67 enligt DIN EN 60529

Explosionsskydd 1 (ATEX Ex ia)

IP66 enligt DIN EN 60529

a
b
c
d

Under -20 ° C begränsad funktion: stationär användning, ökad risk för kabelbrott, display utan funktion; under -30 ° C drift av enheten inte möjligt.
Inom området från -40 till -50 ° C måste enheten vara i drift. Dessutom måste locket med enhetens inspektionsglas skyddas mot mekaniska
påverkan och chockeffekter. Kontakta JUMO för mer information.
Utan SIL
Produkten är lämplig för industriell användning samt för hushåll och småföretag.
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Noggrannhet
Inklusive icke linjäritet, hysteres, icke-repeterbarhet, nollpunkt och slutvärdeavvikelse (motsvarar mätningsavvikelser enligt IEC 61298-2), kalibrerad vid vertikal installationsposition med processanslutningen i botten
Diff. tryck
Nominellt mätområde

-10 till +10 mbar DPa -1 till +1 bar DP

Standard mätområde

0 till 10 mbar

0 till 1 bar

Minsta MSPb

1 mbarc

5 mbarc

r ≤ 20

r ≤ 400

Turndown ratio

(r)d

Icke-linjäritet för referensförhållan- 0.1 %
den
för r ≤ 2

r × 0.007 %
för 10 ≤ r ≤ 400

Noggrannhet i %
av den inställda MSP
vid 20 °C

0.2 %
för r ≤ 2

0.1 %
för r ≤ 10

r × 0.1 %
för 2 ≤ r ≤ 20

r × 0.01 %
för 10 ≤ r ≤ 400

Noggrannhet i %
av den inställda MSP
Område: 20 till 85 °C

0.5 %
för r ≤ 2
(endast till 60 °C)

0.2 %
för r ≤ 10

r × 0.25 %
för 2 ≤ r ≤ 20
(endast till 60 °C)

r × 0.02 %
för 10 ≤ r ≤ 400

Noggrannhet i %
av den inställda MSP
Område: -40 till +20 °C

1.0 %
för r ≤ 2

0.6 %
för r ≤ 10

r × 0.5 %
för 2 ≤ r ≤ 20

r × 0.06 %
för 10 ≤ r ≤ 400

Noggrannhet i %
av den inställda MSP
Område: 60 till 85 °C

2.0 %
för r ≤ 2

2.0 %
för r ≤ 2

Påverkan av det statiska trycket P
(bar) i%
från det nominella mätområdet

≤1%

≤ P × 0.0005 %

Långsiktig stabilitet i %
av det nominella mätområdet

≤ 0.6 %/år

≤ 0.1 %/år

b
c
d

r ≤ 200

0.07 %
för r ≤ 10

r × 0.05 %
för 2 ≤ r ≤ 20

a

0 till +1 bar DP

-1 till +6 bar DP

-1 till +100 bar DP

0 bar till 6 bar

0 bar till 100 bar

0.350 bar

2.5 bar

r ≤ 20

r ≤ 40

0.07 %
för r ≤ 5
r × 0.007 %
för 10 ≤ r ≤ 400

r × 0.014 %
för 5 ≤ r ≤ 20

r × 0.014 %
för 5 ≤ r ≤ 40

0.1 %
för r ≤ 5
r × 0.01 %
för 10 ≤ r ≤ 200

r × 0.02 %
för 5 ≤ r ≤ 20

r × 0.02 %
för 5 ≤ r ≤ 40

0.2 %
för r ≤ 5
r × 0.02 %
för 10 ≤ r ≤ 200

r × 0.04 %
för 5 ≤ r ≤ 20

r × 0.04 %
för 5 ≤ r ≤ 40

0.6 %
för r ≤ 5
r × 0.06 %
för 10 ≤ r ≤ 200

r × 0.12 %
för 5 ≤ r ≤ 20

r × 0.12 %
för 5 ≤ r ≤ 40

2.0 %
för r ≤ 2

r × 1.0 %
för 2 ≤ r ≤ 20
≤ P × 0.0003 %

≤ P × 0.0025 %

≤ P × 0.001 %

≤ 0.2 %/år

Utan SIL
MSP = mätområde
Kalibreringscertifikatet från JUMO är den minsta MSP 10 mbar. MSP: är mindre än 10 mbar och kan justeras av användaren.
r = span av det nominella värdet ÷ justerat mätområde
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Godkännande och typ godkännande
Typ godkännande

Testanläggning

Certifikat/certifieringsnummer

Inspektionsbas

Giltig för

ATEX

Electrosuisse

SEV 09 ATEX 0138 X,
upplaga 04 (2017-10-13)

EN 60079-0

403022/x-1-...

EN 60079-11
EN 60079-26

EAC

RU

RU C-DE.ME92.B.00440

-

Extra kod 226

SIL

TÜV Nord (Tyska tekniska inspektionsbyrån)

Nr. SEBS-A.
140944/16 V1.0

DIN EN 61508/-1/-2

Grundläggande
förlängning 2

Specifika användningsvillkor
•

Den egensäkra kretsen måste begränsas till överspänningskategori I enligt IEC 60664-1 och kretsarna måste tillföras från en certifierad egensäker strömkälla med skyddsnivån ”ia”.

•

Tilldelning mellan den maximalt tillåtna omgivningstemperaturen i elektronikhöljet, mätningstemperatur och temperaturklass för
JUMO dTRANS p20 typ 403025 visas i följande tabell:

•

•

•

•

Temperatur klass

T6

T5

T4

T3

Högsta tillåtna omgivningstemperatur i den övre delen av
kapslingen med elektronik (°C)

-50 till +50

-50 till +65

-50 till +85

-50 till +85

Högsta tillåtna mättemperatur (°C)

+60

+70

+115

+175

Tilldelning mellan den maximalt tillåtna omgivningstemperatur i elektronikhöljet, mätningstemperatur och temperaturklass för
JUMO dTRANS p20 DELTA typ 403022 visas i följande tabell:
Temperatur klass

T4

Högsta tillåtna omgivningstemperatur i den övre delen av
kapslingen med elektronik (°C)

-50 till +60

Högsta tillåtna mättemperatur (°C)

+100

Tilldelning mellan maximalt tillåtna omgivningstemperatur i elektronikhöljet, mätningstemperatur och maximal yttemperatur för
JUMO dTRANS p20 typ 403025 visas i följande tabell:
Yttemperatur (°C)

T105

Högsta tillåtna omgivningstemperatur i den övre delen av
kapslingen med elektronik (°C)

-50 till +60

Högsta tillåtna mättemperatur (°C)

+100

Tilldelning mellan maximalt tillåtna omgivningstemperatur i elektronikhöljet, mätningstemperatur och maximal yttemperatur för
JUMO dTRANS p20 typ 403022 visas i följande tabell:
Yttemperatur (°C)

T105

Högsta tillåtna omgivningstemperatur i den övre delen av
kapslingen med elektronik (°C)

-50 till +60

Högsta tillåtna mättemperatur (°C)

+100

I temperaturområdet -40 till -50 °C måste locket med apparatens inspektionsglas dessutom skyddas mot mekanisk stötar respektive kollisionseffekt.
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Dimensioner
Typ 403022/0-0-1
(kort, rostfritt stål, med M12 anslutning)

Typ 403022/0-0-2
(lång, rostfritt stål, med kabelmontering)

86.5

104

138

63.5

127

ø73

A

1/4-18 NPT
41.3

7/16-20 UNF

191

51

54

94

87

A
Typ 403022/0-0-3
(precisionsgjutning, med kabelmontering)

M20 × 1.5 kabelmontering

För extra kod 694
(ökat nominellt tryck PN420)
109

145

66

A

119

ø73

A

182

57

B

A

M20 × 1.5 kabelmontering

V5.00/SV/00727740/2021-01-06

A
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B

M8 för montering
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Typ 403022/0-0-1 (ingen display och funktion)
med nominellt mätområde -10 till +10 mbar,
nominellt tryck PN2 (bar)
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Anslutningsplan
Kopplingsschemat i databladet ger en första information om anslutningsmöjligheterna. För den elektriska anslutningen ska uteslutande monteringsanvisningen eller bruksanvisningen användas. Kunskap och tekniskt korrekt användning av säkerhetsinformation och varningar i dessa är
förutsättningar för montering, elektrisk anslutning och idrifttagning samt säkerhet under drift.
Anslutning

Terminal uppdrag
82 (plast),
93 (metall)
Kabelförskruvning

36
Round plug M12 × 1

Spänningsförsörjning

1 L+

1 L+

DC 12 to 36 V för icke Ex version

2 L-

3 L-

Utgång

1 L+

1 L+

4 till 20 mA, 2-tråds

2 L-

3 L-

DC 12 to 28 V för Ex version

Impressed current 4 to 20 mA
i spänningsförsörjning
Testanslutning för strömutgång

TEST +

Inherent resistance of ammeter ≤ 10 Ω

TEST -

HART® testanslutning

HART +

Belastning krävs!

HART -

Funktionell jordning

3

4

Kabel montering

Kontakt: M12 × 1

2

1

3

4
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Orderinformation
(1)
403022

Grundläggande typ
JUMO dTRANS p20 DELTA – Differenstryckgivare

(2)

Grundläggande förlängning

0

Ingen

2

SILa

9

Special version
(3)

Explosionsskydd

0

Ingen

1

ATEX Ex iab
(4)

Hus

1

Kort, rostfritt stål, med M12 anslutning)c

2

Lång, rostfritt stål, med kabelmontering

3

Precisionsgjutning, med kabelmontering M20
(5)

Elektrisk anslutning

36

Rund plugg M12 × 1

82

Plast kabelmontering

93

Metall kabelmontering
(6)

20

Ytmaterial
CrNi (rostfritt stål)

85

Plast
(7)

0

Display
Ingen

1

Med display (LCD)
(8)

0

Funktion
Ingen

1

Med vridknapp
(9)

Ingång nominellt mätområde

532

0 till 1 bar DP

530

-10 till +10 mbar DPd,e

531

-1 till +1 bar DPe

533

-1 till +6 bar DP

534

-1 till +100 bar DP
(10)

405

Utgång
4 till 20 mA, 2-tråds utan SIL

410

4 till 20 mA, 2-tråds med HART® protocol
(11)

511

Processanslutning
2 × tryckanslutning 1/4-18 NPT enligt DIN EN 837

998

Membranstätning, skruvad
(12)

Processanslutnings material

20

CrNi (rostfritt stål)

80

Tantal

82

NiMo
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(13)

Mätningssystem fyllnadsmedium

01

Silikon olja

02

Halogeniserad olja för syreapplikation
(14)

Extra kod

000

Ingen

100

Kundspecifik fabriksinställningf

226

GOST / EAC godkännandeg

624

Olja och fettfritt

633

Monteringsfästen för 2 "rör

634

TAG-nummer

635

NACE-tillverkarens deklarationh

681

Expanderad tillåten omgivnings-temperatur

694

Ökat nominellt tryck PN 420 bar

932

HART® version 5

a

b
c
d
e
f
g
h

Sida 12/13

SIL finns endast med 4 till 20 mA, två-ledare med HART®-protokoll och extra kod HART® version 5. SIL är inte tillgängligt för mätområdet 10 till +10 mbar DP och inte med typsuffixet förlängd tillåten omgivningstemperatur.
SIL-enheter levereras alltid med en skärm.
ATEX Ex ia gäller inte i anslutning till kabelmontering som är tillverkad av plast och anslutningen 4 till 20 mA (utgång 405).
Det korta huset är endast tillgängligt med en rund plugg M12 × 1.
Denna ingång är endast tillgänglig med processanslutning tillverkad av rostfritt stål.
Ingångarna är inte tillgängliga med ökat nominellt tryck.
Ange önskad inställning i klartext. För standardinställning, se avsnittet "Noggrannhet" i databladet.
Efter förfrågan
Finns endast med NiMo och inte med mätområden -10 till +10 mbar DP och -1 till +1 bar DP.
(1)

Beställningskod
BeställningskodOrder example

(2)
/

403022

/

(3)
-

0

-

(4)
-

0

-

(5)
-

2

(6)
-

(7)
-

(8)
-

(9)
-

(10)
-

(11)
-

(12)

(13)

-

-

- 82 - 20 - 1 - 1 - 532 - 405 - 511 -

20 -

(14)
/

1

/ 000

Tillbehör
Beteckning

Artikelnummer

PC-gränssnitt med USB / TTL-omvandlarea

00456352

HART® modem USBb

00443447

4-polig kabelbox, rak, M12 × 1 med 2 m PVC-kabel

00404585

4-polig kabelbox, vinklad, M12 × 1 med 2 m PVC-kabel

00409334

Ställ in oval fläns 1/2 “NPT / tillbehörssats 7 / 16-20UNF

00543775

Ex-i repeater strömförsörjning / ingångs skiljeförstärkare

00577948

Monteringsfästen, set inkluderar skruvar 7 / 16-20UNF

00543777

Beteckning

Datablad

Ventilpaket

409706

Membranstätning med mejerirörkoppling DIN 11851

409772

Membranstätning med klämanslutning

409774

Membranstätning med DRD-fläns eller VARIVENT®-kontakt

409776

Membranstätning med ISS / SMS / RJT-kontakt och (räfflad) kopplingsmutter

409778

Membranstätning 4MDV-10

409780

Membranstätning med skruvgänga DIN ISO 228/1 eller ANSI B1.201

409782

Membranstätning med flänsanslutning DIN EN 1092-1 med tätningslist form B1

409784

Membranstätning med flänsanslutning DIN EN 1092-1 med tätningslist form B1

409786

Ex-i repeater strömförsörjning / ingångs skiljeförstärkare

707530

a
b

PC-gränssnitts kabeln är anslutningen mellan JUMO-gränssnittet för differens trycksgivaren och USB-gränssnittet på en PC.
HART® modemet är anslutningen mellan HART® gränssnittet för differens trycksgivaren och USB-gränssnittet på en PC.
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Software
Beskrivning

Artikelnummer

JUMO setup dTRANS p20 serie

00537577

Enhetstyp hanterare Device Type Manager (DTM), JUMO dTRANS p20

00738288

Lagerutföranden
Beställningsnyckel

Ingång

Processanslutning

Artikelnummer

403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000

-10 till +10 mbar DP

00569267

403022/0-1-1-36-20-1-1-532-410-511-20-01/000

0 till 1 bar DP

2× tryckanslutning
1/4-18NPT DIN EN 837
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