
Przetwornik punktu rosy
z wyœwietlaczem i alarmem FA 400 

o
• Pomiar punktu rosy a¿ do -80 C

• D³ugotrwa³a stabilnoœæ

• Obudowa ochronna IP 65

• Krótki czas reakcji

• Szczelnoœæ do 350 bar (wersja 
specjalna)

o
• Dok³adnoœæ pomiaru ±2 C

• Zintegrowany wyœwietlacz graficzny

• Wyjœcie analogowe 4...20 mA

• Dwie wersje: do osuszaczy 
adsorpcyjnych i ziêbniczych

Zakres pomiarowy:

Dok³adnoœæ:

Zakres ciœnienie:

Zasilanie:

Warunki pracy:

OdpowiedŸ

czasowa t90:

Sygna³ wyjœciowy:

PrzekaŸnik:

Po³¹czenie

Przy³¹cze

procesowe:

Klasa ochrony:

Obudowa:

Wymiary:

 

 

 

 

 

 
o o-80...20 Ctd, -60...30 Ctd,
o-20...50 Ctd lub 0...100%HR

o oC punktu rosy przy -50 C

-0.1...5 MPa

12...30 VDC

o0...50 C

o0...-40 C - 2 minuty
o-40...0 C - 20 sekund

4...20mA

NO, 32 VDC, 500mA

2x gniazdo M12, 5-¿y³owe

gwint G 1/2” (ISO 228/1)

IP 65

Stop cynku, PC + ABS

    65 mm, d³ugoœæ 160 mm

±2

 FA 400 - dane techniczne

Czujnik punktu rosy FA 400,do osuszaczy 
o           ziêbniczych, -20...50 Ctd

Czujnik punktu rosy FA 400,do osuszaczy 
o           adsorpcyjnych, -80...20 Ctd

oCzujnik punktu rosy FA 400,  -60...30 Ctd

0699 0401

0699 0402

0699 4003

  Opis                                                                             Kod
                                                                                           

FA 400 FA 401 zapewniaj¹ wiarygodny i d³ugotrwa³y nadzór nad 
punktem rosy w uk³adach przemys³owych. 

Czujnik ten jest urz¹dzeniem elektronicznym, przez co jest 
mniej podatny na dryft spowodowany zmianami temperatury, 
zanieczyszczenia i starzenie siê. Dziêki temu kalibracja mo¿e 
byæ wykonywana siê co 2 lata.

Wbudowany wyœwietlacz pokazuje aktualny wartoœci pomiarów 
oraz status alarmów. Jeden alarm mo¿e byæ tak 
zaprogramowany, aby uaktywniaæ przekaŸnik.

FA 400 i FA 401 s¹ urz¹dzeniami, sk³adaj¹cymi siê czujnika, 
wyœwietlacza, klawiatury i alarmu. Klawiatura umieszczona jest 
za gumow¹ ok³adk¹ i dostêp o niej mo¿na uzyskaæ otwarcie 
pokrywy na górze. Za pomoc¹ dwóch przycisków mo¿na 
ustawiæ alarmy oraz ustawiæ inne funkcji wyœwietlacza.

Parametry czujnika, takie jak skalowanie wyjœcia analogowego, 
ustawienie wartoœci alarmowych, jednostek, itp. mo¿na ³atwo 
zmieniæ przy pomocy zestawu serwisowego pod³¹czonego do 
PC
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