


A Série DPI 610/615 LP Druck incorpora um sensor de
baixa pressão de precisão e a geração pneumática
para fornecer um calibrador portátil e totalmente
autocontido de baixa pressão.

A chave para uma operação simples do DPI 610/615 LP
é o menu de tarefas. Modos operacionais específicos,
como a tarefa P-I, configuram o calibrador para
pressão de fonte e medição de mA; a tarefa P-Display
permite que as leituras do indicador sejam inseridas
manualmente e registradas, por exemplo, durante a
verificação de dispositivos como medidores
Magnehelic.

Em pressões diferenciais baixas, mesmo a conexão do
dispositivo em teste pode induzir uma pressão
significativa. Para compensar isso, é fornecido um
dispositivo de “autozero”, que usa uma válvula
solenóide interna para equalizar a pressão diferencial
antes da correção zero.

Definição do padrão para os
calibradores de baixa pressão
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É fornecida uma bomba externa de compressão para suplementar a geração de pressão em grandes volumes.

O DPI 610 tem armazenamento de dados e interface
RS232. Os dados podem ser transferidos diretamente do
610 para um PC (em um computador) para análise,
impressão de certificado e arquivamento.

O DPI 615 simplifica o uso em campo calculando o erro
do dispositivo em teste e o status de aprovação/
reprodução, e se integra com sistemas de software de
gerenciamento de calibragem, como o Intecal.

O DPI 615 também tem armazenamento de dados e
interface RS232, mas tem uma comunicação bidirecional
para baixar os procedimentos e enviar os resultados.
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Especificações
do DPI 610/615 LP

Faixa de pressão Precisão de % Pressão de Pressão diferencial
em in H2O de amplitude linha máxima máxima

±1 in H2O 0,05 5 bar 100 mbar
diferencial

±5 in H2O 0,05 20 bar 500 mbar
diferencial

±10 in H2O 0,05 20 bar 500 mbar
diferencial

±20 in H2O 0,05 20 bar 1.000 mbar
diferencial

±30 in H2O 0,05 20 bar 1.000 mbar
diferencial

±60 in H2O 0,05 20 bar 1.000 mbar
diferencial

Precisão
• Não-linearidade, histerese e repetição
• Efeitos de temperatura ±0,008% leitura/ºC

(em média com relação a 20ºC)

Portas de pressão do calibrador
Fêmea de 2 x G 1/8 com adaptadores de tubo de 4 mm
de diâmetro interno

Meio de pressão
Gases não-corrosivos

Sensor remoto
Modelo LPE 9400

Especif icações e faixas como acima. Adaptador de
mangueira  para conexão de pressão de 2 x 4 mm de
diâmetro interno .

Elétrico

Entrada Faixa Precisão Medição Observações

Voltagem* ±50 V CC 0,05% de leitura 100:V Variação automática, 
±0,004% de FE no máximo 10 MS

Tensão* ±55 mA 0,05% de leitura 0,001 mA 10 S, 50 V 
0,004% FE no máximo

Temperatura -10 a 40ºC 1ºC 0,1ºC Ambiente local

Comutador Aberto/ 5 mA, afiação
fechado

Voltagem 10 V CC 0,1% Carga máxima 10 mA

24 V CC 5% Carga máxima 26 mA

Tensão* 0 a 24 mA 0,05% de leitura 0,001 mA
±0,01% de FE
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Pressão

Todos os modelos incluem um sensor interno de
pressão. Podem ser encomendados até 10 sensores
externos (opção B). Selecione a faixa interna de pressão
do sensor da tabela a seguir:

*Coeficiente de temperatura de 0,0075% leitura/°C com relação a 20°C.

Características

Unidades de pressão
25 unidades de escala, além da escala definida pelo
usuário

Fonte mA
Ciclo de passo automático de 10 segundos e rampa
programável (60 segundos de ponta a ponta)

Registro de dados
Múltiplos parâmetros com memória de 10.000 valores

Interface RS232
• DPI 610 unidirecional para enviar os resultados a 

um PC. 
• DPI 615 bidirecional para baixar os procedimentos 

e enviar os resultados

Funções de processo
Filtro, máx./mín., tara, fluxo, amplitude de %

Idioma
Inglês, francês, alemão, italiano, português e espanhol

Gerenciamento de fontes de alimentação
Desligamento automático, desligamento automático
das luzes de fundo, indicador de status da bateria

Display
LCD gráfico de 60 mm x 60 mm com luz de fundo,
leitura de ±99999, duas leituras por segundo
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Opções

(A) Baterias recarregáveis e carregador 
Conjunto de pilhas recarregáveis Ni-cad que
substituem as pilhas secas padrão. Fornecido com
carregador/fonte para montagem em parede de
110 V CA que permite utilizar o instrumento
durante o processo de carregamento. Uso nominal
de 20 horas.

(B1) Sensores remotos de pressão
A faixa do DPI 610/615 LP pode ser ampliada 
com até 10 sensores remotos de pressão. Para
faixas padrão de baixa pressão, consulte a
especificação. Para sensores diferenciais,
absolutos ou de medidor superiores até 700 bar,
consulte a Druck. Um par de cabos é
necessário_consulte a Opção (B2).

(B2) Par de cabos para sensores remotos
Um par de cabo de 1,8 metros para conexão 
dos sensores remotos com o calibrador. Pelo
menos um cabo deve ser encomendado ao
solicitar a Opção (B1).

Sistemas de gerenciamento de calibragem
O DPI 615LP é compatível com o Intecal e com o
software de gerenciamento de calibragem Intecal
for Industry. Visite o site www.gesensing.com para
obter informações e fazer downloads gratuitos.

Acessórios

Fornecido com caixas de transporte, cabos de teste,
mangueira de 4 mm de diâmetro interno, guia do
usuário, uma bomba manual de compressão de
pressão/váculo e conector “T” da mangueira de
diâmetro interno de 4 mm, certificado de calibragem,
baterias recarregáveis e carregador.

Padrões de calibração

Os instrumentos fabricados pela GE são calibrados em
relação aos equipamentos de calibragem de precisão
rastreáveis conforme o National Institute of Standards
and Technology (NIST).

Produtos relacionados

• Calibradores de campo portáteis
• Instrumentos para laboratório e fábrica
• Transdutores e transmissores de pressão

A GE fabrica uma ampla variedade de transdutores e
transmissores de pressão, incluindo a Série LP de
sensores de baixa pressão.

Consulte a GE para obter mais informações.

Informações de pedidos

Declare o seguinte (onde aplicável):
1. Tipo DPI 610 LP ou DPI 615 LP
2. Faixa de pressão integral
3. Conexão de pressão G 1/8 fêmea.
4. Opções

A Opção (B1) declara a faixa de pressão e a conexão e o
pedido de pressão como item de linha separado.

g
©2006 GE. Todos os direitos reservados.
920-108A_PO

Todas as especificações estão sujeitas a modificações para aprimoramento do
produto sem notificação. A GE® é uma marca registrada da General Electric Co. Outros
nomes de empresas e produtos mencionados neste documento podem ser marcas
comerciais ou registradas de suas respectivas empresas, que não são afiliadas à GE.

www.gesensing.com/PO

Ambiente

Temperatura
• Faixa operacional: -10ºC a 50ºC
• Faixa calibrada: -10ºC a 40ºC

Umidade
0 a 90%, sem condensação

Conformidade
• EN61010, EN50081-1, EN50082-1
• Marcação CE

Características físicas
Peso: 3,5 kg, tamanho 300 mm x 170 mm x 140 mm

Baterias
6 x 1,5 V pilhas “C” alcalinas 
(uso nominal de 65 horas a 20ºC)


