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DPC 3800 HDPřesný regulátor tlaku/kalibrátor
Vysokotlaké kalibrace s relativním tlakem 1000 bar

10462
0002/16

Stupně tlaku 
relativní tlak (bar) 0 – 400;  0 – 600; 0 –1000; 

Jednotky tlaku 23 a 1 volně programovatelná

Provedení přístroje stolní skříňový přístroj a skříň hydrauliky,  
 další volitelnou výbavu viz zadní stranu 
 

Rozměr viz zadní stranu

Hmotnost cca 7,0 kg + 45 kg (skříň hydrauliky)

Displej
Dělení obrazovky:  skut. hodnota, požad. hodnota, kroky
Rozlišení:  6 míst
Klávesnice:  barevná dotyková obrazovka
Doba pro dosažení 
provozní teploty:  < 10 minut
Doba odezvy:  cca 10 ms

Rozsah měření  1 rozsah měření 

Tlakové přípojky  M 16x1,5 vysokotlaké šroubení 
 volitelně: G ½ rychloupínací adaptér 
   

Měřené médium
voda jako standard, volitelně: olej

Jištění proti přetlaku 140 % rozsahu měření
 volitelně: mechanické jištění proti přetlaku

Napájení
Pomocná energie 88 – 264 V AC, 47 – 63 Hz

Přívod tlakového vzduchu
≥ 10 bar

Přípustné podmínky prostředí
provozní teplota:  +10 až +40 °C
teplota pro uložení:  0 až +70 °C  
 v případě vody přidat nemrznoucí kapalinu
relativní vlhkost:  0 až 95 % rh (bez kondenzace)
kompenzovaný  
rozsah teplot: +15 až +35 °C

Technické údaje

Využití

• laboratoře pro podnikovou kalibraci
• oblast služeb a kalibrační servis
• laboratoře pro výzkum a vývoj
• výroba manometrů, tlakových spínačů a čidel resp. kalibrace  
  snímačů a vydávání atestů  
• dlouhodobá měření
• letectví a kosmonautika

Zvláštnosti

Rozsah měření 
relativní tlak: 0 až   400 bar 
 0 až   600 bar
 0 až 1000 bar
nejistota měření (k = 2): 0,01 % FS

• Měřené médium: voda nebo olej
• Regulátor tlaku s přesným tlakovým čidlem
• Jsou možné konfigurace regulátoru tlaku dle potřeb zákazníka
• Velmi vysoká měřicí frekvence
• Barevná dotyková obrazovka, podsvícení LED
• Snadná kalibrace
• Modulární konstrukce
• Automatické vyhotovení zkušebního protokolu pomocí  
  volitelného kalibračního softwaru DynaCal

Popis

Funkce
Přístroj se vyznačuje svým přesným čidlem, které v sobě spojuje 
maximální přesnost a dlouhodobou stálost. DPC 3800 HD dosa-
huje regulační stability 0,003 % z rozsahu měření.
Přístroj se obsluhuje prostřednictvím dotykové obrazovky, která 
umožňuje intuitivní ovládání všech funkcí. Všechny rozšířené funkce 
jsou dostupné přes submenu.

Software
Kromě kalibračního softwaru DynaCal, který je k dostání jako vo-
litelné vybavení a umožňuje komfortní kalibraci tlakoměrů včetně 
automatického vystavení zkušebního protokolu, si uživatel může 
vytvořit i vlastní programy, například pomocí LabVIEW®.

Komunikace
Pro zapojení do již existujících infrastruktur jsou k dispozici 
rozhraní RS-232, Ethernet, volitelně rozhraní IEEE-488.2 nebo 
analogový výstup. Podle přání zákazníka lze také řídicí příkazy 
přeložit.

Kompletní ověřovací a kalibrační systémy
V případě potřeby lze dodat i kompletní mobilní či stacionární 
zkušební zařízení. 
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Komunikace
rozhraní: RS-232, Ethernet

Volitelně 
rozhraní: IEEE-488.2 
analogový výstup: 0 – 1 V; 0 – 5 V; 0 – 10 V nebo 4 – 20 mA
(16 bit)
spínací výstupy: 24 V DC PWM nebo ttL 
analogové vstupy: 4 – 20 mA nebo 0 – 10 V, jiné na vyžádání

Instrukční sady  DPC 3800 HD, altern. instrukční sady 
možné, na vyžádání přizpůsobení  
stávajícímu hostitelskému softwaru 

Atestace a certifikáty
Směrnice o elektromagn. kompatibilitě 2004/108/ES, En 61 326-1 
emise (skupina 1, třída A) a odolnost proti poruchám (průmysl);

Kalibrační certifikát 3.1 podle DIn En 10204, na vyžádání s 
mezinárodně uznatelným důkazem metrologické návaznosti  
(např. DAkkS)

Technické údaje, rozměry v  mm, další volitelné vybavení, rozsah dodávky, objednací údaje

Technické údaje (pokračování ze strany 1)

Další volitelné vybavení

Přístroj DPC 3800 HD je vybaven 4 spínacími výstupy, které lze 
využít pro volitelné vybavení. Dále lze aktivovat až čtyři přesná 
čidla.
 
Volitelné vybavení M  
Jsou v něm integrovány tyto funkce: 
•zapínání a vypínání vakuového čerpadla 
• interní oddělení regulátoru od testovaného kusu 
• přídavný ventil pro odvzdušnění strany s testovaným kusem
 
toto vybavení se hodí např. k adjustaci manometrů.

Volitelné vybavení Vac 
S tímto volitelným vybavením lze ovládat signál 24 V, např. za 
účelem zapnutí nebo vypnutí vakuového čerpadla.

Kalibrační pracoviště 
Rozšíření standardního provedení 
• 1 pracovní lavice
• 1 pracovní stůl na kolečkách 
• 1 kompletní vysokotlaké šroubení 

Rozsah dodávky (základní vybavení)

• přesný regulátor tlaku / kalibrátor ve stolním skříňovém provedení
• skříň hydrauliky
• síťový kabel 1,5 m
• návod k provozu
• kalibrační certifikát 3.1 podle DIn En 10204

Objednací údaje

typ DPC 3800 HD, 1 rozsah měření, volitelné vybavení na přání

Rozměry v mm

Doporučené provedení přístrojů: kalibrační pracoviště

DPC 3800HD

skříň hydrauliky1250

850

1150


