
SYST PS 
Tryckgivare

 ○ Tryckgivaren används för att mäta trycket i en slut-
produkt eller i kanal i anslutning till produkt. 
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Teknisk beskrivning 

Allmänt
Tryckgivaren används tillsammans med Conductor W4 för 
att mäta trycket i en slutprodukt eller i kanal i anslutning 
till produkt. Det uppmätta trycket används tillsammans 
med angiven k-faktor och önskat flöde för att ställa det 
motoriserade spjället (SA1, SA2 eller EA där SA= Tilluft, 
EA = frånluft) i rätt läge.

Detta innebär att ingen traditionell injustering vid produkten 
behöver göras.

Beskrivning
Den kapslade tryckgivaren innehåller en temperatur-
kompenserad differenstryckgivare, en funktions-
omkopplare och två likvärdiga modularanslutningar för 
bus-kommunikation.

Tryckgivaren levereras utan slang och kabel.

Funktion
Beroende på funktionsomkopplarens position får tryck-
givaren sin identitet och bus-adress. Tryckgivaren sänder 
sitt aktuella tryckvärde via bus. Adressering: SA1 = 3, 
SA2=6, EA=4

Indikering lysdioder
LD1 Indikerar med fast grönt sken 24V DC till kretskort.

LD2 Indikerar med blinkande gult sken att  
 kommuni-  kation fungerar

Tekniska data
Anslutningskontakt  2 x RJ 12 6/6

Spänningsmatning       
(Via modularkontakt)  24V DC

Omgivningstemp.      
lagring  -50 °C   — 70 °C, 10 — 95 % RH

Omgivningstemp.      
normal  -20 °C   — 50 °C, 10 — 95 % RH

Mätområde  0 — 2000 Pa

Mätonoggrannhet  0,5% x uppmätt värde + 2,5 Pa

Linjäritet  < +/- 1% full skala

Kapslingsklass  IP 54 enligt EN 60529 

CE-godkännande  EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Modularan-
slutningar

Funktionsom-
kopplare

Tryckgivar-
uttag

LD2 LD1

+-
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Tryck-
givare

Tryck-
givare

Tilluftskanal Frånluftskanal

OBS! Mätnipplar kan i vissa fall behöva kapas, 
de får ej sticka ut mer än 10 mm i kanal.

Lmax 15m

Installation
Tryckgivaren monteras på lämplig plats, helst direkt i 
trycklådan på tex PARASOL. Om frånluftsdon typ EXC 
används, placeras tryckgivaren på ett avstånd om ca 3xØ 
bakom donet.

Tilluft ansluts till nippel märkt (+) och frånluft till nippel 
märkt (-).

Dess funktion påverkas ej av monteringsläge, men den 
skall med hänsyn till kapslingsklass ej monteras med tryck-
anslutningar/tryckgivaruttag uppåt.

Tryckgivaren ansluts elektriskt från Conductor regulator 
till valfri internal EIA-485 bus-kontakt på styrkortet. Vilken 
av tryckgivarens kontakter som används saknar betydelse. 
Anledningen till att de är två till antalet är för att möjlig-
göra seriekoppling av flera tryckgivare.

Kommunikationskabel innehåller spänningsmatning och 
signalöverföring.
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