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 AMA 8 Styr- och övervakningssystem 

UBC Givare för tryck 1923

 

 

  
 Differenstryckgivare QBE61.3-DP..
 för neutrala till lätt aggressiva vätskor och gaser 

  

 
 Matningsspänning AC 24 V eller DC 18...33 V  
 Utgångssignal DC 0...10 V 
 Utvändig gänga G ½" för anslutning 
 Tre utföranden med mätområden mellan 0…10 bar tryckdifferens 
 Keramikelement 
 Hög övertrycksäkerhet 

Användningsområde 

Differenstryckgivare QBE61.3-DP.. används för avkänning av tryckdifferensen i värme- 
och luftbehandlingsanläggningar. 
Den är avsedd för följande medier: 
 Neutrala till lätt aggressiva gaser 
 Neutralt till lätt aggressivt varm- och kallvatten (utan/med tillsatser, t.ex. hydrazin 

eller glykol).  

Typöversikt 

Typbeteckning Beställningsnummer Mätområde Max. ensidig 
överbelastning

Tryckklass 

QBE61.3-DP2 BPZ:QBE61.3-DP2 0...2 bar 12 bar PN 40 bar 

QBE61.3-DP5 BPZ:QBE61.3-DP5 0...5 bar 20 bar PN 40 bar 

QBE61.3-DP10 BPZ:QBE61.3-DP10 0...10 bar 20 bar PN 40 bar 

 

..........................
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Tillbehör 

Typbeteckning Best.nummer Beteckning 

428616520 BPZ:428616520 Vätskelås, för medietemperaturer över 
85 °C (ånga) och under 15 °C 

Beställning och leverans 

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.  

 1 st  Differenstryckgivare QBE61.3-DP2, BPZ:QBE61.3-DP2 

Vätskelåset ingår vid leverans. 

Kombinationsmöjligheter 

Differenstryckgivare QBE61.3-DP2.. kan kombineras med samtliga apparater eller 
system som kan avkänna och bearbeta utgångssignal DC 0...10 V. 

Funktion 

Differenstryckgivaren arbetar med ett mätsystem med keramikelement. Därvid avkänns 
mättrycket via direkt mediekontakt.  
Det avkända tryckvärdet omvandlas elektroniskt till en linjär signal DC 0...10 V som 
tillhandahålls på utgång U. 
Utgångssignalen är proportionell mot mätområdet. 

Mekaniskt utförande 

Differenstryckgivare QBE61.3-DP.. består av: 
 Plastkapsling med avtagbart lock 
 Monteringsvinkel 
 Två gängade anslutningar G ½"  
 Ett mätsystem, bestående av tryckmätkammare med ingjutet keramikelement och ett 

kretskort med elektroniken 
 En kopplingsplint 

Kabeln förs in via en kabelgenomföring Pg 9 

Projektering 

QBE61.3-DP.. och samtliga apparater som är anslutna till denna givare skall ligga på 
samma G0/G (mätnoll). Se även databladen för de apparater som givaren är ansluten till. 
Givarens tryckdifferens får inte vara högre än den tillåtna ensidiga överbelastningen (se 
avsnitt Typöversikt). 
Ett högt statiskt tryck kan förstöra givaren om den enbart inverkar på mätsystemets ena 
sida. Detta kan förhindras med följande koppling: 

A...C Avstängningsventiler 

.................... 
…

........... 

Exempel 

....................................................
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Montering och installation 

Monteringsläge: valfritt. 
Vid medietemperaturer över 85 °C (ånga) och under 15 ° skall ett vätskelås monteras 
mellan rörledning och givare. 
Anslutning "": högre tryck/mindre vakuum. 
Anslutning "": lägre tryck/större vakuum. 

Om givaren används för avkänning av tryckdifferensen i vätskor skall följande beaktas 
vid montering: 
 Montera givaren alltid lägre än nivån för mätsystemets tryckavkänning 
 Montera givaren på vibrationsfritt underlag 
 Avlufta alltid systemet 
Monteringsinstruktion medföljer differenstryckgivaren. 
 

Avfallshantering 

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt EU-
riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras som osorterade hushållssopor. 

 Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av elektroniskt 
avfall. 

 Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. 
 

Tekniska data 

Elektriskt gränssnitt Matningsspänning (SELV,) 
Strömförbrukning 

AC 24 V 15 %, 50 /60 Hz eller DC 18...33 V 
<150 mVA 

 Avsäkring av yttre matarledning Smältsäkring max. 10 A trög eller 
Effektbrytare max. 13  
 Utlösningskarakteristik B, C, D enligt EN 60898 eller
Strömförsörjning med strömbegränsning av max. 10 A

 Utgångssignal 
Spänningsbelastning 

DC 0...10 V, kortslutnings- och polvändningssäker
>10 k 

Produktdata Mätområde Se avsnitt Typöversikt 

Mätelement Keramikelement 

Mätnoggrannhet vid 20 °C 
 Summan av linearitet, hysteres och repeterbarhet 

 QBE61.3-DP2, QBE61.3-DP5 
 QBE61.3-DP10 

 Nollpunkt 

(FS = Full Scale) 
 
<1 % FS 
<0,5 % FS 
<1  % FS 

Reaktionstid <5 ms 

Max. ensidig överbelastning Se avsnitt Typöversikt 

Tryckklass (systemtryck; samtidigt vid "" och "") PN 40 

Bristningstryck 1,5 x systemtrycket 

Medier 
 
Tillåten temperatur 

Icke oljehaltiga, neutrala till lätt aggressiva vätskor 
och gaser 
15...85 °C (ånga med vätskelås) 

Kapslingsklass IP54 enligt EN 60529 

Isolerklass III enligt EN 60730-1 

Elektrisk anslutning 
Anslutningsplintar  
Kabelförskruvning 

 
Inga skruvar (WAGO), för max. 1,5 mm2  
Pg 9 

Anslutning på trycksidan (yttergänga) G ½"  

Vikt inkl. emballage 1,64 kg 

Tillåten omgivningstemperatur 
Drift 
 
Transport och lagring 

Tillåten omgivningsfuktighet 

 
15...85 °C (medium) 
15...70 °C (elektronik, plintar) 
40...80 °C 
<90 % RF, (kondensbildning ej tillåten) 

…
…

…
…

…
…

 

....................

Skyddsklass 

..........

Omgivningsförhållanden 
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Med medieberörande delar 
Tätningsmaterial 
Kapsling med lock 
Kabelinföring 
Monteringsvinkel 
Tryckanslutning 
Givare, totalt 

Rostfritt stål (1.4305), keramik, Cu, Ms 
EPDM 
Plast ABS, ljusgrå (RAL 7035) 
PA glasfiberförstärkt, NBR (tätning) 
Rostfri stålplåt 
Mässing 
Silikonfri 

Produktstandard 
 

EN 61326-1  
Elektrisk mät-, regler- och laboratorieutrustning. 
EMC krav. Allmänna krav 

EU-konformitet (CE) CA1T1923xx *) 

RCM-konformitet 8000078879 *) 

Produktens miljödeklaration CE1E1923 *) tillhandahåller information om produktens miljövänliga 
tillverkning och konstruktion (RoHS-konformitet, ämnessammansättning, förpackning, miljömässiga 
fördelar, avfallshantering).

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download 
 

Apparatschema 
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G (+) Matningsspänning AC 24 V eller DC 18...33 V  
U () Mätsignalutgång DC 0...10 V 
M (0) G0 /G, mätnoll 
 
Symbolerna inom parentes motsvarar plintmarkeringen på kopplingsplinten. 
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Material och färger 
…

…
…

…
…

…
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…
…
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…

…
…
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Normer och standarder 

Miljökompatibilitet 

Förklaring 

Anm.:  

QBE61.3-DP.. 

Vätskelås 
428616520 
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