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BASINÇ ANAHTARLARI BASINÇ VERİCİLERİ DİFERANSİYEL VERİCİLER
■ Ekranlı veya ekransız cihazlar ■ Vakum ölçümü,

aşırı basınç ve mutlak basınç
■ Fark basınç ölçümü 

için■ Ölçüm aralığı:
- 1 – 600 bar (-14,5 – 8700 psig) ■ Ölçüm aralığı:

- 1 – 2000 bar (-14,5 – 29000 psig)
■ Ölçüm aralığı:

0 – 70 bar (0 – 1015 psig)Ekransız elektronik basınç 
şalterleri hidrolik ve pnömatik 

uygulamalarda kullanılabilir
Anahtarlama çıkışları ile basıncı 
izlemek ve kontrol etmek için. 

Cihazlar kolayca programlanabilir
ya isteğe bağlı olarak mevcut

PC yazılımı ve programlama 
adaptörü, CIS arayüz modülü veya 
programlama cihazı P6 aracılığıyla.

Geniş basınç ölçüm teknolojileri 
seçimi, gövde malzemeleri 
(paslanmaz çelik, plastik) 
neredeyse tüm gaz ve sıvı basıncı 
ölçüm görevlerini tamamlama 
imkanı sağlar. Tasarımları, yüksek 
aşırı yük kapasitesi ve üniteleri 

herhangi bir fiziksel pozisyonda 
kurma imkanı, geniş bir

endüstriyel uygulama yelpazesi.

Kompakt alüminyum döküm 
kasalar veya plastik muhafazalarla 
birleştirilmiş farklı sensör 

teknolojileri sayesinde, fark basınç 
transmiterlerimiz,

çok sayıda sıvı ve gaz için kullanılabilir, 
örneğin HVAC alanlarında havalandırma 
kanallarını, filtreleri ve fanları izlemek için
ayrıca seviye ölçümü için

kapalı basınçlı tanklar.
Basit kullanımın yanı sıra çeşitli yazılım 
özellikleri nedeniyle (anahtarlama 

noktaları ve serbest histerezis
yapılandırılabilir, gecikme işlevi, 
min/maks-değer veri depolama, 

ekran ve analog çıkış sinyali 
ölçeklenebilir, vb.) ekranlı akıllı 
anahtarlar, genel tesis için bir basınç 

anahtarı olarak özellikle uygundur
ve makine yapımı ve

işleme endüstrisi için.

UYGULAMALAR UYGULAMALAR

Mobil hidrolik, kuru çalışma 
koruması, akış izleme, gres 

izleme, gaz kompresörleri, test ve 
inşaat mühendisliği, çevre

mühendislik, HVAC, su ve atık 
su endüstrisi, yiyecek ve 

içecek, ilaç endüstrisi vb.

HVAC, hidrolik, pnömatik, 
makine ve tesis mühendisliği, 

enerji endüstrisi, yiyecek ve içecek
endüstri, ilaç endüstrisi, kimya 

endüstrisi, petrol ve gaz endüstrisi, 
kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi, çevre

mühendislik, vb.

UYGULAMALAR

HVAC, mekanik ve tesis 
mühendisliği, petrol ve gaz endüstrisi, 
kimya endüstrisi, enerji endüstrisi,

yiyecek ve içecek endüstrisi,
kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi.

NIPRESS DK NIPRESS D NIPRESS DD

GENEL AÇIKLAMA
Endüstriyel metroloji dünyasında, sıvıların ve gazların basıncının izlenmesi ve kontrol edilmesi ve ölçülen sonuçların 
işlenmesi yüksek önceliklerdir. NIVELCO geniş ürün yelpazesi ile çeşitli endüstrilerin ve uygulama alanlarının 
ihtiyaçlarını karşılar. NIPRESS aile.

ANA ÖZELLİKLER
■ Gelişmiş basınç ölçüm teknolojileri
■ Bağıl ve mutlak basınç ölçümü
■ Neredeyse tüm ortamlar için cihazlar
■ Çeşitli doğruluk sınıfları ve çeşitli montaj seçenekleri
■ Mükemmel aşırı yük direnci
■ 2 ve 3 telli sistemler
■ Çok sayıda farklı elektrik ve proses bağlantısına sahip cihazlar
■ Zorlu koşullar için çözümler (agresif ortam, geniş 

sıcaklık aralığı, dinamik basınç değişiklikleri)
■ Yüksek hijyen gereksinimleri için çözümler
■ Mükemmel fiyat/değer oranı
■ 5 yıl garanti



BASINÇ ANAHTARLARI
3- / 4-telli

mini kompakt
3- / 8-telli

mini kompakt

paslanmaz çelik iç veya
gömme diyafram
(piezodirençli)

kaynaklı paslanmaz çelik

gömme diyafram
(piezodirençli)

silikon iç diyafram
(piezodirençli)

seramik iç diyafram
(piezodirençli)

■ Bağıl veya mutlak basınç ölçümü
■ 4 adede kadar anahtar çıkışı

■ Döndürülebilir ve yapılandırılabilir 4 haneli 

LED ekran modülü

■ Bağıl veya mutlak basınç ölçümü
■ 4 adede kadar anahtar çıkışı

■ Döndürülebilir ve yapılandırılabilir 4 haneli 

LED ekran modülü

■ Bağıl basınç ölçümü
■ PC veya programlama cihazı ile yapılandırılabilir

■ 1 veya 2 PNP çıkışı

■ Bağıl veya mutlak basınç ölçümü
■ PC veya programlama cihazı ile yapılandırılabilir

■ 1 veya 2 PNP çıkışı

■ Ölçüm, kontrol ve proses teknolojisi için 

hidrolik ve makine mühendisliği 

uygulamaları için ideal
■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Enerji endüstrisi

■ Viskoz ve macunsu ortamlar için ideal

■ Yiyecek ve içecek endüstrisi

■ Tıbbi teknoloji
■ İlaç endüstrisi

■ Pnömatik ve vakum uygulamaları için ideal
■ Makine ve tesis mühendisliği
■ HVAC

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ HVAC
■ Çevre Mühendisliği

Nominal basınç göstergesi:

- 1 – 10 bar
Nominal basınç 

göstergesi:0 – 400 bar

Nominal basınç göstergesi:

- 1 – 600 bar
Nominal basınç göstergesi:

- 1 – 40 bar
(-14,5 – 145 psig) (0 – 5800 psig) (-14,5 – 8700 psig) (-14,5 – 580 psig)

Kesinlik:

%1
Orta sıcaklık:
- 25 °C … +85 °C

Kesinlik:

%1
Orta sıcaklık:
- 25 °C … +85 °C

Kesinlik: Kesinlik:

%0.25 (p ≥ 0,4 bar); %0.25 (p ≥ 0,4 bar);

%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C(-13 °F … +185 °F) (-13 °F … +185 °F)

Ortam sıcaklığı:
- 25 °C … +85 °C

Ortam sıcaklığı:
- 25 °C … +85 °C

(-40 °F … +257 °F) (-40 °F … +257 °F)

Ortam sıcaklığı:
- 40 °C … +85 °C

Ortam sıcaklığı:
- 40 °C … +85 °C(-13 °F … +185 °F) (-13 °F … +185 °F)

Çıktı:
1 veya 2 PNP anahtar çıkışı
Proses bağlantısı:

Çıktı:
1 veya 2 PNP anahtar çıkışı
Proses bağlantısı:
¼" BSP
Koruma:
IP67

(-40 °F … +185 °F) (-40 °F … +185 °F)

Çıktı:
1, 2, 4 PNP anahtar çıkışı
Proses bağlantısı:
¼", ½" BSP;

Çıktı:
1, 2, 4 PNP anahtar çıkışı
Proses bağlantısı:
½", ¾", 1", 1½", 2" BSP; 
¾"; 1", 1½", 2" TriClamp; 
M20x1.5;
Sıhhi DN25, DN40, DN50, 
Flanş DN40, DN50, DN80, 
VARIVENT® DN40/50
Koruma:
IP65

⅛" BSP (iç dişli)
Koruma:
IP54 ¾" BSP (gömme membranlı);

¼", ½" NPT; M20x1.5
Koruma:
IP65

■ 1 – 5 V analog çıkış
■ Özelleştirilmiş anahtarlama noktalarının ayarlanması

■ Oksijen uygulaması

■ Yağsız ve gressiz uygulama
■ EPDM sızdırmazlık

■ Mutlak basınç ölçüm yöntemi
■ Özelleştirilmiş anahtarlama noktalarının ayarlanması

■ Ex ia veya SIL sürümü*

■ Analog 4 – 20 mA, 2 kablolu çıkış
■ Analog 0 – 10 V, 3 kablolu çıkış
■ Entegre kablo versiyonu

■ Mutlak basınç ölçüm yöntemi

■ Ex ia veya SIL sürümü*

■ Analog 4 – 20 mA, 2 kablolu çıkış
■ Analog 0 – 10 V, 3 kablolu çıkış
■ Entegre kablo versiyonu

■ Mutlak basınç ölçüm yöntemi
■ Hastelloy C membranı

■ FFKM sızdırmazlık

■ Gıdaya uygun yağ ile doldurulmuş

DK-100 DK-200 DK-300 DK-400
* Ex ia veya SIL versiyonu gerekiyorsa, lütfen fiyat listesindeki verilere göre özel bir teklif isteyin. Teklife dayalı siparişler resmi olarak kabul edilecektir.
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BASINÇ ANAHTARLARI
3- / 5-telli

mini kompakt
5- / 8-telli

mini kompakt

kaynaklı paslanmaz çelik

iç diyafram
(piezodirençli)

seramik iç
diyafram

(piezodirençli)

kaynaklı paslanmaz çelik

gömme diyafram
(piezodirençli)

seramik iç
diyafram

(piezodirençli)

■ Bağıl veya mutlak basınç ölçümü
■ 1 veya 2 PNP çıkışı

■ Döndürülebilir ve yapılandırılabilir 4 

haneli LED ekran modülü

■ Sağlam, paslanmaz çelik gövde

■ Bağıl veya mutlak basınç ölçümü
■ 1 veya 2 PNP çıkışı

■ Döndürülebilir ve yapılandırılabilir 4 

haneli LED ekran modülü

■ Sağlam, paslanmaz çelik gövde

■ Bağıl veya mutlak basınç ölçümü
■ 1 veya 2 PNP çıkışı

■ Döndürülebilir ve yapılandırılabilir 4 

haneli LED ekran modülü

■ Bağıl veya mutlak basınç ölçümü
■ 1 veya 2 PNP çıkışı

■ Döndürülebilir ve yapılandırılabilir 4 

haneli LED ekran modülü

■ Genel endüstriyel uygulamalar

■ Viskoz, macunsu veya yüksek derecede kontamine 

ortamlarda kullanım için uygundur

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Yakıtları, yağlayıcıları, suyu ve 

agresif ortamları ölçmek için 

çevre mühendisliği

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ HVAC
■ Çevre Mühendisliği

■ Zorlu koşullar ve zor koşullar için
■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Çevre Mühendisliği

■ Yüksek hijyenik uygulamalar için ideal

■ Yiyecek ve içecek endüstrisi

■ İlaç endüstrisi

Nominal basınç göstergesi:

- 1 – 600 bar
Nominal basınç göstergesi:

- 1 – 600 bar
Nominal basınç göstergesi:

- 1 – 40 bar
Nominal basınç göstergesi:

- 1 – 600 bar
(-14,5 – 8700 psig) (-14,5 – 8700 psig) (-14,5 – 580 psig) (-14,5 – 8700 psig)

Kesinlik: Kesinlik:

%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

Kesinlik:

%0.25;
%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

Kesinlik:

%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

%0.25 (p ≥ 0,4 bar);

%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C (-40 °F … +257 °F) (-40 °F … +257 °F)

(-40 °F … +257 °F) Ortam sıcaklığı:
- 40 °C … +85 °C

(-40 °F … +257 °F) Ortam sıcaklığı:
- 40 °C … +85 °COrtam sıcaklığı:

- 40 °C … +85 °C
Ortam sıcaklığı:
- 40 °C … +85 °C(-40 °F … +185 °F) (-40 °F … +185 °F)

(-40 °F … +185 °F) Çıktı:
1 veya 2 PNP anahtar çıkışı
Proses bağlantısı:
¼", ½" BSP;
¼", ½" NPT
Koruma:
IP67

(-40 °F … +185 °F) Çıktı:
1, 2 veya 4 PNP anahtar çıkışı
Proses bağlantısı:
¼", ½", ¾" BSP;
¼", ½" NPT
Koruma:
IP65

Çıktı:
1 veya 2 PNP anahtar çıkışı
Proses bağlantısı:
¼", ½" BSP;
¼", ½" NPT
Koruma:
IP67

Çıktı:
1 veya 2 PNP anahtar çıkışı
Proses bağlantısı:
½", ¾", 1" BSP;
¾", 1", 1½", 2" TriClamp; 
Sıhhi DN25, DN40, DN50; 
ÇEŞİT® DN40/50
Koruma:
IP67

■ Ex ia veya SIL sürümü*

■ Analog 4 – 20 mA, 2 kablolu çıkış
■ Analog 0 – 10 V, 3 kablolu çıkış
■ Mutlak basınç ölçüm yöntemi

■ Ex ia veya SIL sürümü*

■ Analog 4 – 20 mA, 2 kablolu çıkış
■ Analog 0 – 10 V, 3 kablolu çıkış
■ PVDF proses bağlantısı
■ Oksijen uygulaması

■ Mutlak basınç ölçüm yöntemi
■ EPDM sızdırmazlık

■ Eski sürüm*
■ Yüksek sıcaklık versiyonu

■ Analog 4 – 20 mA, 2 kablolu çıkış
■ FFKM sızdırmazlık

■ Gıdaya uygun yağ ile doldurulmuş

■ Eski sürüm*
■ Analog 4 – 20 mA, 2 kablolu çıkış
■ Analog 0 – 10 V, 3 kablolu çıkış
■ Entegre kablo versiyonu

■ PVDF proses bağlantısı
■ EPDM, NBR sızdırmazlık

■ Oksijen uygulaması

■ Mutlak basınç ölçüm yöntemi

DK-500 DK-600 DK-700 DK-800
* Ex ia veya SIL versiyonu gerekiyorsa, lütfen fiyat listesindeki verilere göre özel bir teklif isteyin. Teklife dayalı siparişler resmi olarak kabul edilecektir.
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BASINÇ VERİCİLERİ
2- / 3-telli

mini kompakt

Seramik iç
diyafram

(piezodirençli)

paslanmaz çelik iç
diyafram

(piezodirençli)

paslanmaz çelik gömme

diyafram
(piezodirençli)

seramik gömme

diyafram
(piezodirençli)

seramik gömme

diyafram
(kapasitif)

■ Bağıl veya mutlak 
basınç ölçümü
■ Vakum dayanıklı
■ Düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip sensör

■ Bağıl basınç ölçümü
■ Küçük sistem basıncını ölçmek 

için ideal

■ Bağıl basınç ölçümü
■ Aşırı basınç ölçümü için

■ Bağıl veya mutlak 
basınç ölçümü

■ Bağıl basınç ölçümü

■ Statik veya dinamik ölçüm için
■ Sedimantasyon, kristalizasyon veya 

katılaşma eğilimi gösteren ortamlarla 

doğrudan kullanılması önerilmez.

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ soğutma mühendisliği
■ Hidrolik
■ Enerji endüstrisi

■ Çevre Mühendisliği
■ HVAC

■ Agresif ortamları ölçmek için 

ideal – gazlar, buhar, sıvılar
■ Sedimantasyon, kristalizasyon veya 

katılaşma eğilimi gösteren ortamlarla 

doğrudan kullanılması önerilmez.

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Hidrolik
■ HVAC

■ Tercih edilen ortam: su, yakıtlar ve 

yağlar, kanalizasyon, agresif ortam

■ Daha viskoz veya kirli 

ortamlar için ideal

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Enerji endüstrisi

■ Tıbbi teknoloji
■ Çevre Mühendisliği

■ Kirlenmiş ortamların ve alt 
(seviye) basınç ölçümü için 
ideal
■ Yiyecek ve içecek endüstrisi

■ İlaç endüstrisi
■ Makine ve tesis mühendisliği

■ Tercih edilen ortam: su, yakıtlar ve 

yağlar, agresif ortam, macunsu veya 

viskoz ortam

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ laboratuvar

■ Çevre Mühendisliği

Nominal basınç göstergesi:

- 1 – 400 bar
Nominal basınç göstergesi:

- 1 – 600 bar
Nominal basınç göstergesi: Nominal basınç 

göstergesi:0 – 60 bar

Nominal basınç 

göstergesi:0 – 20 bar- 1 – 400 bar (-14,5 – 5800 psig)

(-14,5 – 5800 psig) (-14,5 – 8700 psig) Kesinlik: (0 – 870 psig) (0 – 290 psig)

Kesinlik:

%0.5
Orta sıcaklık:
- 25 °C … +125 °C

Kesinlik:

%0.5;
%0.25 (0,4 bar ≤ p ≤ 40 bar); Kesinlik:

%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

Kesinlik:

%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

%0.25 (p ≥ 0,6 bar);

%0.25 (p ≥ 0,4 bar); %0.5;
%1%0.2;

(-13 °F … +257 °F) %0,1 (SIL ile kombinasyon halinde değil) (-40 °F … +257 °F) (-40 °F … +257 °F) (sadece Teflon kaplı versiyonda)

Ortam sıcaklığı:
- 25 °C … +85 °C

Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

Ortam sıcaklığı:
- 40 °C … +85 °C

Ortam sıcaklığı:
- 25 °C … +85 °C

Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

(-13 °F … +185 °F) (-40 °F … +257 °F) (-40 °F … +185 °F) (-13 °F … +185 °F) (-40 °F … +257 °F)

Çıktı:
2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:
¼", ½" BSP,
¼" NPT

Koruma:
IP65, IP67

Ortam sıcaklığı:
- 40 °C … +85 °C

Çıktı:
2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:
½", ¾", 1", 1½" BSP; 1" 
NPT; ¾", 1", 1½", 2" 
TriClamp; M20x1.5;
Sıhhi DN25, DN40,
DN50; Flanş DN25,
DN50, DN80, DN100;
ÇEŞİT® DN40/50
Koruma: IP65, IP67, IP68

Çıktı:
2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:
¾" BSP
Koruma:
IP65, IP67, IP68

Ortam sıcaklığı:
- 25 °C … +85 °C

(-40 °F … +185 °F) (-13 °F … +185 °F)

Çıktı:
2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:
¼", ½" BSP;
¼", ½" NPT;
M20x1.5
Koruma:
IP65, IP67, IP68

Çıktı:
2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:
1½" BSP
Koruma:
IP65, IP67, IP68

■ EPDM sızdırmazlık

■ M12x1 (4 pinli) IP67 elektrik 

bağlantısı, plastik

■ Yağsız ve gressiz versiyon
■ Oksijen uygulaması

■ Ex ia veya SIL sürümü*

■ Entegre kablo versiyonu

■ Mutlak basınç ölçümü (0,4 bar 

[5.8 psig] üzerinde)
■ EPDM, FKM, NBR sızdırmazlık

■ Ex ia veya SIL sürümü*

■ Yüksek sıcaklık versiyonu

■ Entegre kablo versiyonu

■ Hijyenik versiyon

■ EPDM, FFKM sızdırmazlık

■ Ex ia veya SIL sürümü*

■ PVDF proses bağlantısı 

(agresif ortamlar için)
■ Entegre kablo versiyonu

■ EPDM, NBR sızdırmazlık

■ Eski sürüm*
■ PVDF veya paslanmaz çelik 

proses bağlantısı

■ %99,9 alüminyum oksit 

seramik sensör

■ teflon kaplama

■ Entegre kablo versiyonu

■ Oksijen uygulaması

■ EPDM, FFKM sızdırmazlık

D-200 D-300 D-400 D-600 D-700
* Ex ia veya SIL versiyonu gerekiyorsa, lütfen fiyat listesindeki verilere göre özel bir teklif isteyin. Teklife dayalı siparişler resmi olarak kabul edilecektir.
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BASINÇ VERİCİLERİ
2- / 3-telli

mini kompakt
2 telli

kompakt

paslanmaz çelik gömme

diyafram
(piezodirençli)

seramik iç
diyafram
(kapasitif)

kaynaklı paslanmaz çelik

iç diyafram
(kapasitif)

paslanmaz çelik iç veya
gömme diyafram
(piezodirençli)

seramik gömme

diyafram
(kapasitif)

■ Bağıl veya mutlak 
basınç ölçümü
■ Küçük sistem basıncını ölçmek 

için ideal
■ Yüksek aşırı basınç direnci ve 

yüksek sıcaklık ve ortam 

direnci

■ %99,9 alüminyum oksit 

seramik sensör, yüksek

aşırı basınç kapasitesi
■ Bağıl basınç ölçümü
■ İki odacıklı alüminyum döküm 

kasa veya paslanmaz gövde

■ Kapatma 1:5

■ Bağıl basınç ölçümü
■ Aşırı basınca dayanıklılık (2000 

bar'a kadar [29007 psig])

■ Kaynaklı ince film sensörü

■ Yüksek güvenilirlik

■ Kolay kullanım

■ Bağıl veya mutlak 
basınç ölçümü
■ İki odacıklı alüminyum döküm 

kasa veya paslanmaz gövde

■ Kapatma 1:10
■ HART® iletişim

■ Bağıl basınç ölçümü
■ Sağlam yapı
■ Modüler yapı

■ 600 bar'a kadar gazların ve 

buharın mutlak ölçümü

(8700 psig)
■ Proses, gıda ve ilaç 

endüstrisi için ideal
■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Kimyasal endüstri

■ Kağıt endüstrisi

■ Petrol ve gaz endüstrisi

■ HART® iletişim
■ Gazların, buharın ve 

sıvıların bağıl ölçümü
■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Kimyasal endüstri

■ Tıbbi teknoloji
■ Yiyecek ve içecek endüstrisi

■ Kağıt endüstrisi

■ Çevre Mühendisliği

■ Tercih edilen ortam: su, gazlar, yakıtlar ve 

yağlar

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Enerji endüstrisi

■ HVAC
■ laboratuvar

■ Çevre Mühendisliği

■ Tercih edilen ortam: su, yakıtlar ve 

yağlar

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Enerji endüstrisi

■ Çevre Mühendisliği

■ Yüksek basınçlı hidrolik 

uygulamalar için ideal

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ laboratuvar

■ Hidrolik

Nominal basınç 

göstergesi:0 – 40 bar

Nominal basınç 

göstergesi:0 – 20 bar

Nominal basınç 

göstergesi:0 – 2000 bar

Nominal basınç göstergesi: Nominal basınç 

göstergesi:0 – 20 bar0 – 600 bar (0 – 8700 psig) 

(opsiyonel olarak -1 bar'dan itibaren)(0 – 580 psig) (0 – 290 psig) (0 – 29000 psig) (0 – 290 psig)

Kesinlik: Kesinlik: Kesinlik:

%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +140 °C

Kesinlik:

%0.1
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

Kesinlik:

%0.25 (p ≥ 0,4 bar); %0.25 (p ≥ 0,6 bar); %0,1 (p ≥ 1 bar),

%0.2 (p < 1 bar),

%1 (Teflon kaplı)

%0.5;
%0.1

%0.5
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C(SIL ile kombinasyon halinde değil) (-40 °F … +284 °F) (-40 °F … +257 °F) Orta sıcaklık:

- 25 °C … +125 °COrta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

(-40 °F … +257 °F) Ortam sıcaklığı:
- 25 °C … +85 °C

Ortam sıcaklığı:
- 40 °C … +70 °COrtam sıcaklığı:

- 40 °C … +85 °C
(-13 °F … +257 °F)

(-40 °F … +257 °F) (-13 °F … +185 °F) (-40 °F … +158 °F) Ortam sıcaklığı:
- 40 °C … +70 °COrtam sıcaklığı:

- 40 °C … +85 °C
(-40 °F … +185 °F) Çıktı:

2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:
½" BSP;

Çıktı:
4 – 20 mA + HART®

Proses bağlantısı:

¼", ½", 1", 1½" BSP; ½", 
1" NPT; ¾", 1", 1½", 2" 
TriClamp; M20x1.5;
Sıhhi DN25, DN40,
DN50, Flanş DN25,
DN50, DN80, DN100,
Flanş 2", 3" RF, 
VARIVENT® DN40/50
koruma: benP67

Çıktı:
2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:
¼", ½" BSP;
½" NPT;
M20x1.5
Koruma:
IP65, IP67, IP68

(-40 °F … +158 °F)

(-40 °F … +185 °F) Çıktı:
4 – 20 mA + HART®

Proses bağlantısı:

½", 1½" BSP;
½" NPT;
Sıhhi DN40, DN50;
Flanş DN25, DN50,
DN80, 2", 3" RF
Koruma:
IP67

Çıktı:
2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:
¾" BSP
Koruma:
IP65, IP67, IP68

M20x1.5 (iç dişli)
Koruma:
IP65, IP67, IP68

■ Ex ia veya SIL sürümü*

■ Entegre kablo versiyonu

■ EPDM sızdırmazlık

■ Eski sürüm*
■ %99,9 alüminyum oksit seramik 

sensör

■ Entegre kablo versiyonu

■ PVDF proses bağlantısı
■ EPDM sızdırmazlık

■ Eski sürüm*
■ Açıklık ve ofset ayarlanabilirliği

■ Entegre kablo versiyonu

■ Ekran ve işletim modülü
■ Ex ia veya Ex d versiyonu*

■ Yüksek sıcaklık versiyonu 

(300 °C [572 °F])

■ EPDM, FFKM sızdırmazlık

■ Hastelloy veya Tantal sensörü

■ Ekran ve işletim modülü
■ Ex ia veya Ex d versiyonu*

■ PVDF proses bağlantısı
■ Sensör üzerinde teflon kaplama

■ EPDM sızdırmazlık

D-800 D-900 D-C00 D-A00 D-B00
* Ex ia veya SIL versiyonu gerekiyorsa, lütfen fiyat listesindeki verilere göre özel bir teklif isteyin. Teklife dayalı siparişler resmi olarak kabul edilecektir.
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DİFERANSİYEL TRANSMİT ERS
2 telli

kompakt
2- / 3-telli

mini kompakt
3 telli

mini kompakt
2- / 3-telli

duvara monte edilebilir

paslanmaz çelik

diyafram
(kapasitif)

paslanmaz çelik iç
diyafram

(piezodirençli)

paslanmaz çelik iç
diyafram

(piezodirençli)

silikon iç diyafram
(piezodirençli)

■ Bağıl basınç ölçümü
■ Sıvılar veya gazlar ile her iki taraftan 

da basınçlandırılabilir

■ Dinamik basınçta, şok ve titreşimde 

mekanik sağlam ve güvenilir
■ Fark basınç ıslak/ıslak

■ Bağıl basınç ölçümü
■ Alüminyum döküm gövde

■ Kapatma 1:10
■ HART® iletişim

■ İki paslanmaz çelik iç diyafram
■ Bağıl basınç ölçümü
■ Ekran ve proses bağlantısı
■ 2 adede kadar anahtar çıkışı

■ Bağıl basınç ölçümü
■ 2 veya 3 telli sistemde kullanılabilir

■ Duvara monte

■ Kapalı, basınçlı tankların fark 
basınç ölçümü
■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Petrol ve gaz endüstrisi

■ Kimyasal endüstri

■ Enerji endüstrisi

■ HVAC
■ Yiyecek ve içecek endüstrisi

■ Kağıt endüstrisi

■ Gazların ve basınçlı havanın 
fark basınç ölçümü için
■ Makine ve tesis mühendisliği
■ HVAC
■ Laboratuvarlarda veya endüstriyel 

koşullarda kullanılabilir

■ Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri

■ Temiz oda ve tıbbi teknoloji

■ Gazların ve sıvıların fark basınç 
ölçümü için
■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Kimyasal endüstri

■ Enerji endüstrisi

■ HVAC
■ Yiyecek ve içecek endüstrisi

■ Kompakt tasarım

■ Kompakt boyutu sayesinde dar alanlara da 

monte edilebilir.

■ Makine ve tesis mühendisliği
■ Enerji endüstrisi

Nominal basınç 

göstergesi:0 – 20 bar

Nominal basınç 

göstergesi:0 – 16 bar

Nominal basınç 

göstergesi:0 – 70 bar

Nominal basınç 

göstergesi:0 – 1000 mbar

(0 – 290 psig) (0 – 232 psig) (0 – 1015 psig) (0 – 14 psig)

Kesinlik:

%0.1;
%0.075
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +85 °C

Kesinlik:

%0.5;
%1
Orta sıcaklık:
- 25 °C … +125 °C

Kesinlik:

%1
Orta sıcaklık:
- 40 °C … +125 °C

Kesinlik:

%1 (p ≥ 6 mbar);

%2 (p < 6 mbar)

Orta sıcaklık:
0 °C … +50 °C(-40 °F … +257 °F)

(-40 °F… +185 °F) (-13 °F … +257 °F) Ortam sıcaklığı:
- 25 °C … +85 °C

(+32 °F … +122 °F)

Ortam sıcaklığı: Ortam sıcaklığı:
- 25 °C … +85 °C

Ortam sıcaklığı:
0 °C … +50 °C- 40 °C … +50 °C (ekransız) (-40 

°F… +122 °F)
- 20 °C … +50 °C (ekranlı) (-4 
°F… +122 °F)

(-13 °F … +185 °F)

(-13 °F … +185 °F) Çıktı:
3 telli: 4 – 20 mA
Proses bağlantısı:
¼", ½" BSP;
¼", ½" NPT
Koruma:
IP65

(+32 °F … +122 °F)

Çıktı:
2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:
½" BSP;

Çıktı:
2 telli: 4 – 20 mA, 3 
telli: 0 – 10 VProses 
bağlantısı:

Çıktı:
4 – 20 mA + HART®

Proses bağlantısı: Ø6.,6 x 11 (esnek borular için Ö6);

Ø4,45 x 10 (esnek borular için Ö4)¼" NPT (dahili) ¼" BSP (dahili);
Koruma:
IP67

" UNF DIN 3866
Koruma:
IP65

Koruma:
IP54

■ Eski sürüm*
■ Ekran ve işletim modülü
■ Hastelloy® C-276 sensörü

■ EPDM sızdırmazlık

■ 400 bar [5801 psig] statik basınca kadar 

özel versiyon

■ Eski sürüm*
■ İsteğe bağlı eklenti göstergesi

■ İkinci PNP anahtarlama çıkışı ■ 2 satırlı 5 haneli LCD ekran

■ Otomatik sıfır ayarı
■ 2x anahtarlama çıkışı

■ Akış ölçümü için karekök 
çıkarma işlevi

DD-200 DD-300 DD-400 DD-600
* Ex ia veya SIL versiyonu gerekiyorsa, lütfen fiyat listesindeki verilere göre özel bir teklif isteyin. Teklife dayalı siparişler resmi olarak kabul edilecektir.
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NIVELCO – Macar Paralimpik Takımının resmi sponsoru

NIVELCO PROSES KONTROL CO.HU–
1043 Budapeşte, Dugonics u. 11.
Tel.: (36-1) 8890-100 - Faks: (36-1) 8890-200 E-
posta: sales@nivelco.com
WWW.NIVELCO.COM - - - 凌

NIVELCO Messtechnik GmbHAT–1020 Wien, 
Untere Donaustraße 13–15 / 6. OG Tel.: 
36-1-8890-100; Faks: 36-1-8890-200
E-posta: austria@nivelco.com

NIVELCO Bohemia sro
CZ–664 57 Brno-venkov, Měnín 523 Tel.: 
420-775-554-176; Faks: 420-775-554-179 E-posta: 
bohemia@nivelco.com

NIVELCO Mjerna Tehnika dooHR–
51215 Kastav, Cikovici 61c
Tel.: 385-51-587-034; Faks: 385-51-587-447 E-
posta: croatia@nivelco.com

NIVELCO Μονοπρόσωπη ΕΠΕGR–176 
71 Λαγουμιτζή 24 Αθήνα Τηλ: 
30-698-2473463
E-posta: greece@nivelco.com

NIVELCO-Polonya Sp.hayvanat bahçesiPL–
44100 Gliwice, ul. Chorzowska 44b Tel.: 
48-32-270-3701; Faks: 48-32-270-3832 E-posta: 
poland@nivelco.com

SC NIVELCO Tehnica Măsurării SRLRO–547530 
Sangeorgiu de Mures, str. Narciselor nr. 17 Tel. / 
Faks: 40-265-306192
E-posta: romania@nivelco.com

ООО "НИВЕЛКО-Рус"
RU–108840 Rusya, г. Москва, г. Троицк,
ул. Лесная, 4Б, офис 301 (Дом предпринимателей) Tel. / 
Faks: 7-495-840-6865; Mobil: 7-985-960-4388 E-posta: 
russia@nivelco.com

NIVELCO Instruments Hindistan Pvt. Ltd.IN–411 
052 Pune, “MALHAR”, Arsa No 18, S.No. 2, Rajaram 
Köprüsü Yakını, Karve Nagar
Tel. / Faks: 91-20-2547-8313 
E-posta: india@nivelco.com

NIVELCO ABD LLC
IL-60563 Naperville,
1300 Iroquois Caddesi, Süit 205 Tel.: 
1-630-848-2100 / 1-630-848-2101 E-posta: 
usa@nivelco.com

NIVELCO teknik verileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar!
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mailto:austria%40nivelco.com?subject=
mailto:romania%40nivelco.com?subject=
mailto:russia%40nivelco.com?subject=
mailto:croatia%40nivelco.com?subject=
mailto:romania%40nivelco.com?subject=
mailto:usa%40nivelco.com?subject=
mailto:bohemia%40nivelco.com?subject=
mailto:poland%40nivelco.com?subject=
mailto:india%40nivelco.com?subject=
https://www.facebook.com/Nivelco/
https://www.linkedin.com/company/nivelco-process-control-co/
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https://www.instagram.com/nivelco_process_control_co/

