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ASENNUSOHJEPAINE-ERO- JA ILMAMÄÄRÄSÄÄDIN
DPT-Ctrl

• LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN YRITÄT 

ASENTAA, KÄYTTÄÄ TAI HUOLTAA TÄTÄ LAITETTA.

• Turvallisuusietojen laiminlyöni ja ohjeiden noudatamata 
jätäminen voivat johtaa VAMMAUTUMISEEN, KUOLEMAAN 
TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN.

• Sähköiskujen ja laitevahingon vältämiseksi kytke virta pois ennen 
asennusta tai huoltoa. Käytä vain eristetyä johtoa, joka on 
tarkoitetu laiteen edellytämälle käytöjänniteelle.

• Tulipalojen ja räjähdysten vältämiseksi älä käytä laiteta 
tulenaroissa tai räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

• Säilytä nämä ohjeet myöhempää käytöä varten.
• Paikoilleen asennetuna tämä tuote on osa järjestelmää, 

jonka määritelyt ja suorituskykyominaisuudet eivät ole 
HK Instruments Oy:n suunnitelemia tai valvomia. Tutustu 
sovelluksiin ja kansallisiin ja paikallisiin sääntöihin varmistaaksesi, 
etä järjestelmä on toimiva ja turvallinen. Käytä vain kokeneita ja 
asiantuntevia asentajia.

Kiitos, etä valitsit HK Instrumentsin DPT-Ctrl PID-sääimellä va-
rustetun paine-ero- tai ilman ilavuusvirtausläheimen. DPT-Ctrl on 
suunniteltu kiinteistöautomaaion mitaus- ja valvontatehtäviin.

Sisäänrakennetun PID-sääimen ansiosta DPT-Ctrl:lla on mahdollis-
ta ohjata ilmanvaihtojärjestelmää vakiopaineen tai vakioilmavirran 
perusteella. Säädetäviä toimilaiteita voivat olla esimerkiksi 0–10 V 
ohjauksella toimivat radiaalipuhalimet tai pelimootorit. Säätösuu-
reen lisäksi laiteesta on saatavilla mitausviesi joko paine-erosta 
tai ilman ilavuusvirtauksesta. Ilman ilavuusvirtausta voi ohjata 
puhalimelta tai mitausanturia käytäen ilmanvaihtokanavasta. Mit-
tauksen edellytyksenä on ainoastaan mitayhteet ja iedossa oleva 
K-arvo.

DPT-Ctrl -sarjan laiteita käytetään yleisesi LVI-järjestelmissä:
• Paine-eron tai ilman ilavuusvirtauksen valvonta ja ohjaus 

ilmanvaihtojärjestelmissä
• VAV-järjestelmissä
• Parkkihallien poistopuhalimien ohjaukseen ja säätöön 

TEKNISET TIEDOT

Suorituskyky
Tarkkuus (mitatusta paineesta):

Malli 2500: 
 Paine < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
 Paine > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Malli 7000:
 Paine < 125 Pa = 1,5 % + ±2 Pa
 Paine > 125 Pa = 1,5 % + ±1 Pa
(sisältäen: yleinen tarkkuus, lämpöilaryömintä, 
lineaarisuus, hystereesi, pitkän ajan stabiilisuus ja 
toistuvuus)
Lämpöilan vaikutus:
Lämpöilakompensoitu koko käytöalueelta
Ylipaineen kesto:
Maksimiylipaine: 25 kPa
Rikkoontumispaine: 30 kPa
Nollapisteen kalibroini:
Automaainollaus tai manuaalinen painonapilla
Vasteaika:

1,0−20 s, valitavissa käytöliitymästä

Tekniset iedot
Soveltuva väliaine:
Ilma ja neutraalit kaasut
Säätöparametrit (valitavissa käytöliitymästä):
Asetusarvo 0...2500/7000 Pa 
Vahvistus 0...100 000
Integroiniaika 0...1000 s 
Derivoiniaika 0...100

Mitayksikkö (paine):
Valitavissa käytöliitymästä (Pa, kPa, mbar, inWC, 
mmWC)
Mitayksikkö (virtaus):
Tilavuusvirtaus: m3/s, m3/hr, cfm, l/s
Nopeus: m/s, t/min
Mitauselemeni:
MEMS
Käytöolosuhteet:
Käytölämpöila: -10...50 °C automaaisella nollapisteen 
kalibroinnilla varustetut mallit -5...50 °C
Varastoinilämpöila: -20...70 °C
Kosteus: 0 to 95 % rH, ei kondenssia
Mitat: 

Kotelo: 90,0 x 95,0 x 36,0 mm
Paino: 

150 g
Asennus:

Kotelon kulmista ø 4,3 mm
Materiaalit:
Kotelo: ABS
Kansi: PC
Tiiveysluokka:
IP54 
Näytö
2-rivinen näytö (12 merkkiä/rivi)
 Rivi 1: Säätöohjauksen suunta
 Rivi 2: Paine- tai ilavuusvirtausmitaus  
  (valitavissa käytöliitymästä)
Koko: 46.0 x 14.5 mm

Sähköiset liitännät:
4 ruuviliiintä
Johdin: 0,2–1,5 mm2  (12–24 AWG)
Kaapelin läpivieni:
M16
Paineliiimet:
Uros ø 5,0 mm ja 6,3 mm

Sähköiset liitännät
Jänniteviesi 0–10 V, 1 kΩ:
Käytöjännite: 24 VAC/VDC ±10 %
Tehonkulutus: < 1,0 W
Virtaviesi 4–20 mA:
Käytöjännite: 24 VAC/VDC ±10 %
Tehonkulutus: < 1,2 W
Maksimikuorma: 500 Ω
Minimikuorma: 20 Ω

Vaaimustenmukaisuus
Täytää EU:n CE-merkinnälle asetetut vaaimukset:
EMC-direkiivi 2014/30/EU
RoHS-direkiivi 2011/65/EU
WEEE-direkiivi 2012/19/EU

KÄYTTÖSOVELLUKSET

DPT-CTRL VAROITUS

YRITYKSELLÄ ON

DNV GL:N SERTIFIOIMA

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

= ISO 9001 = ISO 14001 =

RoHS 2
2011/65/EU
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OSASIJOITTELUKUVA

MITTAKUVA

1. LAITTEEN KIINNITYS

Kuva 1b - Asennussuunta
Näytön kiinnike

Ruuviliiimet

Paineanturi

Valikkopainikkeet

LED
               SELECT (valinta)

 -painike

           UP (ylös)
          -painike

          DOWN (alas)
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               ZERO (nollaus)
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ASENNUS

1) Asenna laite halutuun paikkaan (katso kohta 1).
2) Avaa kansi, vie johdot läpiviennistä ja kytke ne ruuviliiimiin (katso 

kohta 2).
3) Laite on valmis asetusten määritämiseen.
 

  VAROITUS! Kytke virta laiteeseen vasta, kun kaikki johdot on 
huolellisesi kytkety.

1) Valitse sopiva asennuspaikka (esim. kanava tai seinä).
2) Aseta laite malliksi asennuspaikkaan ja merkitse 

ruuvinreikien kohdat.
3) Kiinnitä laite sopivilla ruuveilla.

2. KYTKENTÄKAAVIO

Asennuksessa vaaditaan asianmukaisesi maadoitetut johdot, jota CE-
vaaimukset täytyvät.
1) Avaa vedonpoistaja ja vie johdot ruuviliiimille. 
2) Kytke johdot kuvan 2 mukaisesi.
3) Kiristä vedonpoistaja.

Kuva 2a - Kytkentäkaavio

Control output

Pressure/Flow output

24 V

GND

+ Power supply
24 VDC / 24 VAC

0–10 V / 4–20 mA

0–10 V / 4–20 mA

Kuva 2b - Ulostulosignaalien valinta:
Tehdasasetuksena molemmille 0–10 V

Jumpperi asennetuna kahteen ylempään liiimeen vasemmalla:
4–20 mA ulostulo valituna säätöviesille
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Jumpperi asennetuna kahteen alempaan liiimeen vasemmalla: 
0–10 V ulostulo valituna säätöviesille

Jumpperi asennetuna kahteen ylempään liiimeen oikealla:
4–20 mA ulostulo valituna paineelle

Jumpperi asennetuna kahteen alempaan liiimeen oikealla:
0–10 V ulostulo valituna paineelle
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3. ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JATKUU

Valitse PID-sääimen toimintaila: PRESSURE (paine-ero) tai FLOW (i-
lavuusvirtaus).

1) Valitse sääimen toimintaila:
- Valitse Manufacturer, kun kytket laiteen puhalimen 

mitausyhteisiin.
- Valitse Common probe, kun kytket DPT-Ctrl:n mitaamaan 

käytäen erillistä virtausanturia (esim. FloXact). Laite käytää 
tälloin seuraavaa kaavaa mitauksessa: 

 q = k ∙ √∆P  (i.e. FloXact)

2) Jos valitset erillisen virtausanturin (Common probe), määritä 
laskentakaavaan yksikkö (Formula unit) (esim. FloXact: käytä aina l/s)

b. Jos valitsit erillisen virtausanturin (Common probe) kohdassa 1:
Jokaiselle erilliselle virtausanturille on määritelty K-arvo. Määritä K-
arvo käytämällesi virtausanturille.
K-arvot alueella: 0,001...9999,000

   MANUFACTURER
 Common probe

SELECT

UP

DOWN

   Common probe     Flakt Woods
SELECT

UP

DOWN

  FORMULA UNIT
     l/s

SELECT

UP

DOWN

3) Valitse K-arvo
a. Jos valitsit puhallinvalmistajan (Manufacturer) kohdassa 1:
Jokaiselle puhalimelle on määritelty K-arvo. Kaava ja alue riippuvat 
puhallinvalmistajasta. 

        K-VALUE
  9000.000  

SELECT

UP

DOWN

  CONTROL UNIT
   PRESSURE

SELECT

UP

DOWN

1) Valitse paineen yksikkö: Pa, kPa, mbar, inWC tai mmWC.

  PRESS. UNIT
      Pa

SELECT

UP

DOWN

2) Paineen ulostulon skaalaus (P OUT): valitse sopiva paineen ulostulo 
parantaaksesi ulostulon erotelukykyä.

  P OUTPUT MAX
   2000 Pa

SELECT

UP

DOWN

3) Vasteaika: valitse vasteaika välillä 1,0-20 s.

RESPONSE TIME
     20 s

SELECT

UP

DOWN

4) Valitse sääimen asetusarvo.

REF PRESSURE
    100 Pa

SELECT

UP

DOWN

5) Määritä vahvistusarvo riippuen sovelluksestasi.

   P-VALUE
     206

SELECT

UP

DOWN

6) Määritä integroiniaika riippuen sovelluksestasi.

   I-VALUE
    4.00

SELECT

UP

DOWN

7) Määritä derivoiniaika riippuen sovelluksestasi.

   D-VALUE
    1.00

SELECT

UP

DOWN

8) Paina select-painiketa tallentaaksesi muutokset ja palataksesi 
mitausilaan.

   SELECT
  EXIT MENU

SELECT

Valitse FLOW, kun haluat ohjata ilavuusvirtauksen perusteella.

  CONTROL UNIT
    FLOW

SELECT

UP

DOWN

4) Valitse virtauksen yksikkö:
Tilavuusvirtaus: m3/s, m3/h, cfm, l/s
Virtausnopeus: m/s, f/min

      FLOW UNIT
    m3/s  

SELECT

UP

DOWN

5) Virtauksen ulostulon skaalaus (V OUT): Valitse sopiva virtauksen 
ulostulon skaalaus parantaaksesi ulostulon erotelukykyä.

 V OUTPUT MAX
 50.000 m3/s  

SELECT

UP

DOWN

6) Vasteaika: valitse vasteaika välillä 1,0–20 s.

RESPONSE TIME
     20 s  

SELECT

UP

DOWN

Valitse PRESSURE, kun haluat ohjata paine-eron perusteella.
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HUOM! Laite on aina nollatava ennen käytöä.

Nollapisteen kalibroini on mahdollista suoritaa kahdella eri tavalla: 
1) Manuaalinen nollaus painonapilla
2) Automaainen nollapisteen kalibroini

Laiteen tuotetarrasta voit tarkistaa, onko laite varustetu automaai-
nollauksella. Jos tuotetarrassa on merkintä -AZ, laitessa on automaat-
inen nollapisteen kalibroini.

1) Manuaalinen nollapisteen kalibroini painonapilla
HUOM: Käytöjännite on kytketävä tunia ennen nollapisteen kalib-
roinia.
a) Irrota molemmat paineletkut paineliiimistä.
b) Paina nollauspainiketa lyhyesi kunnes punainen LED-valo sytyy. 

Jos laite on varustetu paikallisnäytöllä, näytöllä näkyy teksi 
“zeroing”. (Katso kuva 3)

c) Laite suoritaa nollauksen automaaisesi. Laite on valmis, kun 
LED-valo sammuu. Mikäli laite on varustetu paikallisnäytöllä, 
näytöllä näkyy nollauksen valmistutua mitauslukema 0 valitulla 
mitausyksiköllä.

d) Aseta paineletkut takaisin paineliiimiin ja varmista, etä 
korkeampi paine on kytkety paineliiimeen “+” ja matalampi paine 
paineliiimeen “−”.

Myyjä antaa toimitamilleen tavaroille viiden vuoden takuun materiaali-
en ja valmistuksen osalta. Takuuajan katsotaan alkavan tuoteen toimi-
tuspäivästä. Jos tuoteessa havaitaan materiaalivika tai valmistusvirhe, 
myyjällä on velvollisuus korjata vika harkintansa mukaan joko korjaa-
malla viallinen tuote tai toimitamalla ostajalle maksuta uusi tuote sii-
nä tapauksessa, etä viallinen tuote on lähetety myyjälle viipymätä 
tai ennen takuuajan päätymistä. Ostaja maksaa tuoteen takuukor-
jaukseen toimitamisesta aiheutuvat kulut, ja myyjä maksaa tuoteen 
asiakkaalle palautamisesta aiheutuvat kulut. Takuu ei koske vaurioita, 
jotka johtuvat onnetomuudesta, salamaniskusta, tulvasta tai muusta 
luonnonilmiöstä, normaalista kulumisesta, sopimatomasta tai varo-
matomasta käsitelystä, epätavallisesta käytöstä, ylikuormituksesta, 
sopimatomasta säilytyksestä, virheellisestä hoidosta tai korjauksesta 
tai muun osapuolen kuin myyjän tai myyjän valtuutetun edustajan teke-
mästä muutos- tai asennustyöstä. Syöpymiselle aliiden laiteiden ma-
teriaalien valinta on ostajan vastuulla, ellei laillisesi ole muuta sovitu. 
Jos valmistaja muutaa laiteen rakenneta, myyjällä ei ole velvollisuuta 
tehdä vastaavia muutoksia jo ostetuihin laiteisiin. Takuuseen vetoami-
nen edellytää, etä ostaja on täytänyt toimituksesta johtuvat ja sopi-
muksessa ilmoitetut velvollisuutensa asianmukaisesi. Myyjä myöntää 
takuun puiteissa korvatuille tai korjatuille tavaroille uuden takuun, 
joka kuitenkin päätyy alkuperäisen tuoteen takuuajan lopussa. Takuu 
kataa viallisen osan tai laiteen korjauksen tai tarvitaessa uuden osan 
tai laiteen muta ei asennus- tai vaihtokuluja. Myyjällä ei ole missään 
tapauksessa velvollisuuta korvata välillisiä vahinkoja.

2) Automaainen nollapisteen kalibroini
Jos laite on varustetu automaainollauksella, nollapistetä ei tarvitse 
kalibroida manuaalisesi.

Automaainen nollapisteen kalibroini on laiteen piirikoriin sisään-
rakennetu toiminto. Automaainen nollapisteen kalibroini säätää lä-
heimen nollapisteen 10 minuuin välein. Tämä toiminto estää lämpö-
ilan vaikutuksesta sekä elektronisista tai mekaanisista ominaisuuksista 
johtuvan nollapisteen ryöminnän. Automaainollauksella varustetusta 
laiteesta ei tarvitse irrotaa paineletkuja nollauksen ajaksi. Automaat-
inen nollapisteen kalibroini kestää 4 sekunia, jonka aikana ulostulo-
viesi sekä näytön lukemat pysyvät viimeksi mitatussa arvossa.

Paina näppäintä

LED-valo sytyy
Näytöllä lukee “Zeroing”

LED

Kuva 4

NOLLAPISTEEN KALIBROINTI JATKUU

   SELECT
  EXIT MENU

SELECT

11) Paina select-painiketa tallentaaksesi muutokset ja palataksesi 
mitausilaan.

ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JATKUU

7) Valitse sääimen asetusarvo.

       REF FLOW
 0.025 m3/s  

SELECT

UP

DOWN

8) Määritä vahvistusarvo riippuen sovelluksestasi.

        P-VALUE
    206  

SELECT

UP

DOWN

9) Määritä integroiniaika riippuen sovelluksestasi.

        I-VALUE
    4.00  

SELECT

UP

DOWN

10) Määritä derivoiniaika riippuen sovelluksestasi. 

        D-VALUE
    1.00  

SELECT

UP

DOWN KÄYTÖSTÄ POISTETTAVIEN LAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Asennuksen yhteydessä jäävät osat voidaan hävitää 
paikallisten ohjeiden mukaisesi kierrätämällä.
Käytöstä poistetava laite voidaan hävitää toimita-
malla sähkö- ja elektroniikkaromulle tarkoitetuun 
SER-keräyspisteeseen.

4. NOLLAPISTEEN KALIBROINTI TAKUU


