
testo 6351

AXX  Ölçüm aralığı

A02 0.....50 Pa
A03 0.....100 Pa
A04 0.....500 Pa
A05 0.....10 hPa
A07 0.....50 hPa
A08 0.....100 hPa
A09 0.....500 hPa
A10 0.....1000 hPa
A11 0.....2000 hPa
A22 -50.....50 Pa
A23 -100.....100 Pa
A24 -500.....500 Pa
A25 -10.....10 hPa
A27 -50.....50 hPa
A28 -100.....100 hPa
A29 -500.....500 hPa
A30 -1000.....1000 hPa
A31 -2000.....2000 hPa

BXX   Analog ekran

B02 0.....1 V (4-telli, 24 VAC/DC)
B03 0.....5 V (4-telli, 24 VAC/DC)
B04 0.....10 V (4-telli, 24 VAC/DC)
B05 0.....20 mA (4-telli, 24 VAC/DC)
B06 4.....20 mA (4-telli, 24 VAC/DC)

CXX  Ekran/dil menüsü

C00 ekransız
C02 ekranlı/İngilizce
C03 ekranlı/Almanca
C04 ekranlı/Fransızca
C05 ekranlı/İspanyolca
C06 ekranlı/İtalyanca
C07 ekranlı/Japonca
C08 ekranlı/İsveçce

DXX    Kablo girişi

D01 Kablo girişi M16 (röle: M20)
D02 Cable entry NPT 1/2“
D03 M-plug fiş ile bağlantı

EXX Ethernet

E00 Ethernet modülsüz
E01 Ethernet modül ile

FXX   Fark basınç/akış hızı birimi ( önceden ayarlanmış)

F01 Pa / min. / maks.
F02 hPa / min. / maks.
F03 kPa / min. / maks.
F04 mbar / min. / maks.
F05 bar / min. / maks.
F06 mmH2O / min. / maks.
F07 mmH2O / min. / maks.
F08 inch HG / min. / maks.
F09 kg/cm² / min. / maks.
F10 PSI / min. / maks.
F11 m/sn / min. / maks.
F12 ft/dk / min. / maks.
F13 m³/s / min. / maks.
F14 l/dk / min. / maks.
F15 Nm³/s / min. / maks.
F16 Nl/dk / min. / maks.

HXX   Röle

H00 röle olmadan
H01 4 röle çıkışı, limit değer ölçümü
H02 4 röle çıkışı, kanal 1 limit ölçümü ve  kollektif

alarm

Ölçeklendirme: % 50
ölçüm oranı
son değer; ölçüm hızı
içinde rahatça seçilebilir
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Yüksek hassasiyet ve uzun vadeli istikrar ile fark basınç transmiterleri
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Önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

testo 6351 için aşağıdaki seçenekler belirtilebilir:

AXX Messbereich

BXX Analogausgang / Versorgung

CXX Display

EXX Gehäusefarbe 

FXX Einheit 

KXX Sprache der Bedienungsanleitung 
(für zweisprachige Papier-Bedienungs anleitung)

AXX    Ölçüm aralığı

BXX     Analog ekran

CXX     Ekran/dil menüsü

DXX     Kablo girişi

EXX     Ethernet

FXX     Fark basınç/akış hızı birimi (önceden
ayarlanmış)

HXX     Röle

Aşağıdaki seçenekler ile testo 6351
transmitteri için sipariş kodu

- 0.....100 Pa ölçüm aralığı
-analog çıkışı/0...5 V kaynak
-4 telli,24 VAC/DC
-Ekranla beraber/ingilizce
-Kablo girişi NPT 1/2''
-ethernet modülü ile birlikte
-Fark basıç mbar/min./maks.
-4 röle çıkışı, limit değer izleme

Örnek:

0555 6351 A03 B03 C02 D02 E01 F04 H01
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We measure it.
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Yüksek hassasiyet ve uzun vadeli istikrar ile fark basınç transmiterleri

Önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Teknik çizimler

Bağlantı planı
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testo 6351

Teknik bilgi

Önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Yüksek hassasiyet ve uzun vadeli istikrar ile fark basınç transmiterleri
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Kaynak

Ekran

Fark basınç Analog çıkışı

Diğer çıkışlar

Model

Çeşitli

Ekran Opsiyonel: 3 satır LCD; çok dilli işletim
menüsü ile birlikte

Parametreler

Ölçüm aralığı 0....50 Pa
0....100 Pa
0....500 Pa
0....10 hPa
0....50 hPa
0....100 hPa
0....500 hPa
0....1000 hPa
0....2000 hPa

-50....50 Pa
-100....100 Pa
-500....500 Pa
-10....10 hPa
-50....50 hPa
-100....100 hPa
-500....500 hPa
-1000....1000 hPa
-2000....2000 hPa

Ölçüm belirsizliği ±0,8% ölçüm aralığı son değeri
±0.3 Pa
Sıcaklık artışı kayması: nominal sıcaklık
22° C'den  Kelvin  başına ölçüm aralığı
% 0,02
Sıfır noktası kayması:% 0 (döngüsel sıfır
noktası ayarı sayesinde)

Seçilebilir birimler Fark basıncı; Pa, hPa, kPa, mbar, bar,
mmH2O, kg/cm2, PSI, inch HG, inch

H2O

Hesaplanır değişkenler: Akış hacmi;
m3/s, l/dk, Nm3/h, Nl/dk
Akış hacmi; m/s, ft/dk

Sensör Piezoresistive sensör

Otomatik sıfır noktası manyetik dalga üzerinden
ayarlanabilir frakans: 15sn, 30sn, 1
dk, 5 dk, 10 dk

Devir ölçümü 1/sn.

Miktar 1

Ölçekleme Fark basıncı: ölçüm aralığı son değerinin
±50% ölçeklendirilmesi
ölçüm aralığı içinde serbestçe
ölçeklendirilebilir

Çözünürlük 12 bit

Maks. yük maks. 500 W

Aşırı yük kapasitesi

Girişler/çıkışlar

Çıkış tipi 0/4....20mA ( 4 telli ) (24 VAC/DC)
0....1/5....10 V ( 4 telli ) (24 VAC/DC)

Ethernet Ethernet modülü ile opsiyonel

Röle Opsiyonel: 4 röle, 250 VAC/3A (NO or
NC)'a kadar

Dijital P2A yazılımı için Mini-DIN

Güç kaynağı 20 - 30 VAC / DC, 300 mA akım
tüketimi, galvanik ayrı sinyal ve besleme
hattı

Genel teknik bilgi

Malzeme Plastik gövde

Boyutlar 162 x 122 x 77 mm

Ağırlık 0.7 kg; opsiyonel:  Ethernet ara katman
0.6 kg

Bağlantı ucu Ø 6 mm --> uygun hortumlar
4mm + 4.8 mm

Çözünürlük

Çalışma sıcaklığıEkranlı/ekransı
z

-5 ... +50 °C / +23 ... +122 °F

Depolama sıcaklığı -20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F

Proses sıcaklığı -20 ... +65 °C / -4 ... +149 °F

Ölçüm belirsizliğinin belirlenmesi GUM (Ölçmede belirsizliğin ifadesi
rehberi)’ne göre gerçekleşir. Ölçüm belirsizliğinin belirlenmesi için, ölçüm
cihazının doğruluğu (doğrusallık, tekrarlanabilirlik) ve test sahası belirsizliğinin
yanı sıra ayarlama alanının belirsizliği de dikkate alınır. Bu amaçla, ölçüm
teknolojisinde temel olarak kullanılan uzantı faktörünün k=2 değeri, % 95
güven düzeyine karşılık gelir.

Koruma sınıfı IP 65

EMC EU kılavuz 2004/108/EC

Çalışma koşulları
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Ölçüm aralığı

0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 ... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
0 ... 2000 hPa 2500 hPa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa
-2000 ... 2000 hPa 2500 hPa

Ölçüm aralığı    Çözünürlük

0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000 hPa 1 hPa
0 ... 2000 hPa 1 hPa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa
-2000 ... 2000 hPa 1 hPa

D
ur

um
 0

1
.0

8
.2

0
1
1

We measure it.



testo 6351

Yüksek hassasiyet ve uzun vadeli istikrar ile fark basınç transmiterleri

ÖzELLIKLER

testo 6351

ÖzELLIKLER

testo 6351

testo 6351 fark basınç transmitteri, 50 Pa.....2000 hPa
ölçüm aralığındaki fark basıncını izlemek için
geliştirilmiştir. Temiz oda teknolojisinde, pozitif basınç
bakımı kirli hava girişini engeller. Temiz oda koşullarını
sabit tutmak için; transmitter ek olarak, akış hızı
parametresini ve ölçülen fark basınçtan hızı hesaplar.
testo 6351, yüksek hassasiyet ve uzun vadeli istikrar
sağlayan otomatik sıfır nokta ayarı

ile göze çarpar.Entegre kendi kendine izleme ve erken
uyarma fonksiyonu aynı zamanda operatör yüksek
sistem kullanılabilirliğini de garanti eder.

Uygulama alanları;

- Temiz odalar arasındaki fark basıncın izlenmesi

- Dolum proseslerinde fark basıncın izlenmesi

- Kritik klima ve havalandırma teknolojisinde fark
basınç, ses akışı ve akış hızı izleme ( VAC System)

-Fark basınç, hacimsel debi ve akış hızı ölçümü

-Otomatik sıfır noktası ayarı ile yüksek hassasiyet ve
uzun süreli kararlılık

-Plastik gövde

-Kullanıcı menülü ekran ve optik alarm ekranı

-Ethernet ve ek adaptasyon analog ürünleri ile optimum
sistem entegrasyonu

-Kendi kendine izleme ve erken uyarı özelliği

-P2A yazılımı ile kolay parametrizasyon, ayar ve analiz
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We measure it.


