
Oy Elbecon Ab Puhelin: 050 358 5483 info@elbecon.fi 
Sirrikuja 4 C 22  www.elbecon.fi 
00940 HELSINKI 

 
DPI 705 Sarjan 
Painemittarit 
 
Druck DPI 705 Sarjan painemittarit tarjoavat tarkan ja 
luotettavan paineenmittauksen yhdistettynä kestävään  
ja ergonomiseen kotelointiin. 
 
Nämä pienikokoiset ja kevyet mittalaitteet on suunniteltu yhdellä kädellä suoritettaviin mittauksiin ja ne 
tarjoavat monia huollossa ja järjestelmien vianmäärityksessä tarvittavia keskeisiä ominaisuuksia. 
 
Ominaisuudet 

· Alueet 0 - 70 mbar (1 psi) aina 700 baariin 
(10,000 psi) asti 

· Tarkkuus 0.1 % koko alueella (FS)  
· Lujatekoinen, kevyt kädessä pidettävä 

muotoilu 
· Vuototesti, taara, max/min ja suodatus 
· Myös vaarallisille alueille soveltuva malli 

· Lisävarusteena pneumaattiset ja 
hydrauliset käsipumput 

· Iskunkestävä, tiiveysluokka IP54 
· Kirkas LCD näyttö korkealla resoluutiolla  
· Lisävarusteena kantolaukku vyölenkillä 
· Pitkä pariston kesto 
· Kiinteä pöytätuki ja ripustin 

 
Parantaa työtehokkuutta 

· Ei lämpenemisaikaa 
· 14 paineyksikköä 

· Minuutin vuototesti 
· Ympäristön lämpötilan mittaus 

 
 
Laadunvarmistusohjelmien kuten ISO9000-laatustandardiin perustuvat käytännöt muodostavat jatkuvasti  
kasvavia vaatimuksia jotka heijastuvat huoltobudjettien lisääntyvinä kustannuksia. DPI 705 Sarjan mittarit 
yhdessä pneumaattisten tai hydraulisten painegeneraattoreiden kanssa muodostavat yksinkertaisen ja 
edullisen ratkaisun, joka täydentää Druck-yhtiön kannettavien prosessikalibraattoreiden laajaa 
tuotevalikoimaa entisestään. 
 
OMINAISUUDET 
 
Paineyksiköt 
psi, inHg, inH2O (4°C, 20°C ja 60°F), ftH2O (4°C, 20°C ja 60°F), mmHg, mHg, mbar, bar, mH2O, Pa, hPa, KPa, 
MPa, Kgf/cm2 
 
Kalibrointiyksiköt  
mbar, bar, psi, kPa, mPa, hPa, Kgh/cm2 
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Vuototesti  
Standardi 60 sekunnin vuototesti 

 
 
Max/Min 
Maksimi- ja minimilukemat tallentuvat laitteen sisäiseen muistiin  

 
 
Nollaus 
Nollapaineen korjaustoiminto. 
 
Taara 
0 – 100 % FS (Full Scale) nollapoikkeaman säätömahdollisuus. 
 
Suodatus 
Jatkuvasti päivittyvä 10 viimeisimmän lukeman keskiarvo epävakaiden paineiden mittaamiseen. 
 
Hälytys 
Korkeapaineen hälytysrajan säätö. Hälytys ilmaistaan ääni- ja valomerkillä. 
 
Ympäristön lämpötila 
Ympäristön lämpötilalukema (°C ja °F), tarkkuus ±1.5°C (±3°F). 
 
Kalibrointi 
Valinnaisen pneumaattisen tai hydraulisen pumpun kanssa käytettynä DPI 705 Sarjan laitteet toimivat 
edullisena mittareiden ja ilmaisimien kalibrointityökaluna.  
 
Virranhallinta 
Matalan paristojännitteen merkkivalo ja valittavissa oleva automaattinen virrankatkaisutoiminto. 
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PAINEALUEET 
 
DPI 705 Sisäisellä anturilla 
Mittarissa on sisäinen anturi ja paineliitin (1/8 NPT - tai G 1/8 -naarasliitin), lisäksi mukana adapteri Ø 4 
mm:n paineletkulle.  
 
DPI 705R Ulkoisella anturilla 
Mittarissa on kiinteä 1 m pituinen kaapeli joka on varustettu paineliittimellä (1/4 NPT - tai G 1/4 -
naarasliitin). 
 
Painealue Sisäinen anturi DPI 705 Ulkoinen anturi DPI 705R 
70 tai 200 mbar (1 tai 3 psi) d  
350 mbar (5 psi)   g, a, d 
1 bar (15 psi) d g, a, d 
2 bar (30 psi) g, a g, a, d 
3.5 bar (50 psi)  g, a, d 
7 bar (100 psi) g g, a, d 
10 bar (150 psi)   g, a, d 
20 bar (300 psi) g g, a, d 
35 bar (500 psi)  g, a, d 
70 bar (1000 psi)  g, a 
135, 200, 350 tai 700 bar 
(2000, 3000, 5000 tai 10,000 psi) 

 a 

 

a= absoluuttinen, d = paine-ero (linjapaine: 2 bar (30 psi) malleille joissa on sisäinen anturi, 35 bar (500 psi) mittareille 
joissa on ulkoinen anturi), g = gauge (anturi) 
Älä kohdista yli 1 bar (16 psi) absoluuttista painetta paine-eromittarin negatiiviseen porttiin. 
 
Tarkkuus 
± 0,1 % FS (Full Scale) epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus. 
 
YMPÄRISTÖ 
 
Lämpötilan keskimääräinen vaikutus 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) 

• ± 0,02 % lukemasta / °C (± 0,01 % lukemasta / °F) 
· absoluuttisille alueille <= 1 bar (15 psi) lisätään ± 0,05% FS / °C (± 0,025% FS / °F) 
· absoluuttisille alueille > 1 bar (15 psi) lisätään ± 0,02% FS / °C (± 0,01% FS / °F) 
• Kalibroitu alue: 0 °C -  50 °C (32 °F - 122 °F) 
• Käyttölämpötila-alue: -10 °C - 50 °C (15 °F - 122 °F) 

 
Kosteus 
0 - 95% ei kondensoituva. 
 
Ylipaine 
Turvallinen 2 x FS (Full Scale). Näyttö vilkkuu kun lukema on 110% FS (Full Scale) tai suurempi. 
 
Yhteensopivuus eri aineiden kanssa 

• Sisäinen anturi: ruostumaton teräs, paitsi positiivinen paine-ero ei-syövyttävien nesteiden ja 
negatiivinen paine-ero kuivien kaasujen osalta. 

• Ulkoinen anturi: ruostumaton teräs, paitsi negatiivinen paine-ero ei-syövyttävien nesteiden osalta. 
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Turvallisuuteen liittyvä vaatimustenmukaisuus 
EN61326-1, CE-merkitty 
 
Luonnostaan vaaraton malli  

• IS Class I, Groups A, B, C & D, T4 Exia; Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga (-10°C ≤ Ta ≤ +50°C) to CSA 
Std. 157-92, UL 913 (7th Ed.), CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:11, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:11, 
ANSI/UL 60079-0:09 and ANSI/UL 60079-11:09. 

• Ex ia IIC T4 Ga (-10°C ≤ Ta ≤ +50°C) to ATEX IEC 60079-0:2011 and EN 60079-11:2012 
 
VALINNAISET TARVIKKEET 
 
Kantolaukku 
Suojakotelo kätevällä rannehihnalla, vyölenkillä ja varustetaskulla ulkoista anturia ja tarvikkeita varten. 
Part Number Description 
IO705B Kangaskotelo DPI 705 malleille 
IO705SB Nahkakotelo DPI 705 IS malleille 
 

Negatiivinen kalibrointi 
Alueet alle 1 baari (15 psi) kalibroidaan ± FS (Full Scale) esim. ± 200 mbar (± 3 psi).  
Alueet 1 baari (15 psi) ja yli kalibroidaan -1 baari (-15 psi) FS (Full Scale). 
Tarkuuus 0.1% alueesta. 
Kalibrointitoimitus toimitetaan mittarin mukana. 
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Pneumaattiset ja hydrauliset testaussarjat 
 
PV210 Matalan paineen pneumaattinen käsipumppu 
 
Täysin kannettavissa, helppo käyttää, tuottaa pneumaattisen paineen 
maks. 3000 mbar (45 psi). Erinomainen työkalu painelähettimien, 
painekytkimien, ilmaisimien, tallentimien ja säätimien kalibrointeihin. 
• Tuottaa jopa 3 baarin (45 psi) paineen 
• Tyhjönmuodostuskyky 90% 
 
PV211 Pneumaattinen käsipumppu 
 
Kevyt, korkealuokkainen yhdistetty paine- ja tyhjökäsipumppu. 
Suunniteltu tuottamaan maksimaalinen pneumaattinen  
paine tehokkaasti ja vaivatta. 
• Tuottaa yli 40 baarin (600 psi) pneumaattisen paineen 
• Tyhjönmuodostuskyky 96% 
 
PV212 Korkean paineen hydraulinen käsipumppu 

 
 
Kevyt, helppokäyttöinen ja jopa 1000 barin (15000 psi) 
paineen tuottava käsipumppu. Erinomainen työkalu 
painelähettimien, paineantureiden, painekytkimien ja  
painemittareiden kalibrointiin.  
• Tuottaa jopa 1000 baarin (15,000 psi) paineen 
• Hallittu paineen vapautus ja säätö 
 
PV411A Monitoiminen käsipumppu 
 
Korkealuokkainen ja kattavasti kenttäkäytössä testattu 
paine- ja tyhjöpumppu, joka tarjoaa ennennäkemättömän 
toiminnallisuuden, jota ei ole aiemmin ollut saatavilla 
kannettavassa painelähteessä. Tämä tuote korvaa 
neljä perinteistä käsipumppua.  
• Pneumaattiset paineet 40 baariin (600 psi) saakka 
• Hydrauliset paineet 700 baarin (10,000 psi) saakka 
• Erinomainen matalien paineiden säätökyky 
• Tyhjönmuodostuskyky 96% 
 
 
Tarvikkeet 
DPI 705 - ja DPI 705R-mallien toimitukseen sisältyy käyttöohje ja kalibrointitodistus. 
 
Kalibrointistandardit 
Druck-mittarit on kalibroitu tarkkuustason kalibrointilaitteilla, joiden kalibrointi on jäljitettävissä 
kansainsälisten standardien mukaisesti. 
 
Liittyvät tuotteet 
• Kannettavat kenttäkalibraattorit 
• Laboratorio- ja työpajamittarit 
• Paineanturit ja -lähettimet 
 
 
 



Oy Elbecon Ab Puhelin: 050 358 5483 info@elbecon.fi 
Sirrikuja 4 C 22  www.elbecon.fi 
00940 HELSINKI 

Tilausohjeet 
 
1. Osanumero 
 DPI 705 (sisäinen anturi) 
 DPI 705R (ulkoinen anturi) 
 
 Luonnostaan vaarattomalle mallille (CSA tai ATEX): 
 DPI 705IS (sisäinen anturi) 
 DPI 705ISR (ulkoinen anturi) 
 
2.  Painealue 
 
3.  Kalibrointi yksiköt – jos ei bar tai mbar: 
 psi, kPa, mPa, hPa, Kgf/cm2 
 
4. Paineen mittaustapa: 
 Gauge-mittaus: painetta mitataan yleensä suhteellisena mittauksena, jossa painetta mitataan suhteessa  
 ilmanpaineeseen. 
 Absoluuttimittaus: mittauksen vertailupaine on tyhjiö. 
 Paine-eromittaus: painetta verrataan johonkin toiseen paineeseen. 
 
5. Paineliitäntä: 
 1/8 NPT naaras (sisäinen anturi) 
 G 1/8 naaras (sisäinen anturi) 
 1/4 NPT naaras (ulkoinen anturi) 
 G 1/4 naaras (ulkoinen anturi) 
 
6. Lisävarusteet tarpeen mukaan 
 


