
   Snímače kvality vzduchu do potrubí - QDT serie
Specifikace:

* Používá se k  určení kvality  ovzduší na základě,
indikace směsných plynů a pachů (VOC sensor)

* Pro měření  kvality ovzduší v kancelářích, hotelech,
zasedacích  místnostech,  konferenčních  centrech,
školách, letištích, bytech, obchodech, restauracích.

* 0-10 Vss nebo 4-20 mA nebo 0-20 mA výstup 
(volitelné propojkami)
 0 VDC = čistý  vzduch, 10 VDC = znečištěný vzduch
 4 mA = čistý  vzduch,  20 mA  =  znečištěný vzduch
 0 mA = čistý  vzduch, 20 mA  =  znečištěný  vzduch

* U QDT-S přepínací kontakt  s  nastavením hodnoty

QDT-D * U QDT-D  zobrazení kvality ovzduší na displeji v %
 0% čistý vzduch, 100% znečištěný vzduch

QDT
* Včetně montážní příruby

Technická data: Detekované plyny

Sensor VOC sensor (metal oxid) • Cigaretový kouř • Isobutan
• Automobilové výfuku• Methan

Měřící rozsah 0 - 100%  kvality ovzduší • Oxid uhličitý (CO2) • Methanol
podle kalibračního plynu • Oxid uhelnatý (CO) • Methyl chlorid

• Výpary rozpouštědel • Methylenchlorid
Přesnost měření + / - 20% z konečné hodnoty EW • Alkoholové výpary • Methylether

podle kalibračního plynu • Aceton • Methyl-acetát
• Akrylonitril • Metyletylketon

Napájení 24 Vac/dc • Čpavek • n-Hexan 2
• Benzen • n-Petane

Spotřeba cca 70 mA při 24V • Chlór • Propan
• Dimethyl amin • R-11

Analogový výstup 0-10 Vdc nebo 4-20mA • Ethan • R-12
0 V DC = čistý vzduch, • Ethylen • R-502
10 V DC = znečištěné ovzduší • Ethylenoxid • R-123

• Formaldehyd • Oxid siřičitý
Spínací výstup QTD-S bezpotenciálový spínací výstup • Vodík • Vinylchlorid

230 VAC / 0.5A • Sirovodík • Tělesný pach
spínací bod nastavitelný od 0-100%
z výstupního signálu

Provozní teplota  +10 to +40°C Pro objednání: 
Typ Popis

Detekce plynů není selektivní
Snímač kvality vzduchu do potrubí 

Dlouhodobá stabilita <10% ročně
QDT Výstup 0-10 Vdc, 4-20 mA nebo 0-20mA

Doba žhavení 1 hodina (volitelné propojkami)
( Warm-up period)

QDT-S Výstup 0-10 Vdc, 4-20 mA nebo 0-20mA
Doba odezvy < 60 sec. (volitelné propojkami)
(Respone time) přepínací kontakt s nastavením hodnoty
Délka, průměr sondy 190 mm, průměr sondy 15mm

QDT-D Shodný jako QDT, se zobrazením kvality 
Krytí IP 65 vzduchu na displeji

Země původu Vyrobeno v EU



Certifikace CE-shoda, elektromagnetická kompatibilita podle EN 61326 + A1 + A2
Směrnice EMC 2004/108/EC 

Životnost senzoru více než 60 měsíců v závislosti na typu zátěže a koncentrace plynu při  
normálním zatížení. 

Rozměry v mm pro QDT a QDT-S

Rozměry v mm pro QDT-D

          
        

 
    

        
       

    



Elektrické připojení QDT a QDT-D: Schematický diagram

 -  GND
 + napájecí napětí 24 VAC/DC
    GND
    výstup 0-10VDC, 4-20mA, 0-20mA

Elektrické připojení QDT-S:

 -  GND
 + napájecí napětí 24 VAC/DC
    GND
    výstup 0-10VDC, 4-20mA, 0-20mA

  kontakt

Upozornění: 
Snímače  kvality  vzduchu  QDT  a QDT-S  nesmí  být

Multi rozsahový přepínač: použity jako bezpečnostní prvek příslušného zařízení.

    

      



Napájecí napětí Schema zapojení - samostatný provoz

Ve  snímačích  kvality vzduchu řady  QDT  je integrován
jednosměrný  usměrňovač, který slouží  k ochraně proti
přepólování provozního napětí.

Tento integrovaný jednosměrný usměrňovač umožňuje
provoz zařízení na napájecí napětí 0 -  10VDC.

Výstupní signál lze třeba využít pro měřicí přístroj.

Výstupní napětí se měří proti nulovému potenciálu
(0 V) vstupního napětí!

Je-li  toto zařízení  napájeno  stejnosměrným napětím
15 až 36 VDC pak  je  vstup  svorka  UB+ . Svorka  UB- 
nebo GND je určena pro uzemění.

Schema zapojení - paralelní provoz

Pokud  se dva  a  více snímačů QDT  napájí  jedním
provozním napětím 24VAC je třeba dbát na to, aby
všechny  kladné vstupní svorky  ( + )  snímače  byly 
mezi  sebou  navzájem propojeny. Totéž  platí  pro 
záporné vstupní svorky  ( - )  viz. schema zapojení - 
paralerní provoz.

Všechny  výstupy musí  být  vztažena ke  stejnému
potenciálu!

V případě opačné polarity u jednoho snímače může 
dojít  ke zkratu a k následnému poškození snímače.

Dbejte proto na správné zapojení!

Upozornění:
Vyhrazujeme si právo provádět změny v našich výrobků bez předchozího upozornění,
které mohou ovlivnit přesnost informací obsažených v tomto letáku.

Výhradní dovozce: Váš odborný prodejce:
Pavel Procházka  - MARCOMPLET
V Chotejně 10/1345   102 00 Praha 10
T: +420 274781551 GSM +420 777 238 612
www.marcomplet.cz    info@marcomplet.cz

Výrobce: VCP Sweden
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