Folha de dados técnicos

22DTM-15

Sensor do canal de CO₂/umidade/
temperatura
For measuring CO₂, with integrated
temperature and humidity sensor. Dual
channel CO₂ technology. With Modbus RTU
communication and integrated 0...10 V
outputs. NEMA 4X / IP65 rated enclosure.

Visão geral do tipo
Tipo

Comunicação

Sinal de saída CO₂ ativo

Temperatura ativa sinal
de saída

22DTM-15

Modbus RTU

0...5 V, 0...10 V

0...5 V, 0...10 V

Dados técnicos
Dados elétricos

Dados funcionais

Dados de medição

www.belimo.com

Tensão nominal

AC/DC 24 V

Faixa de fornecimento de energia CA

AC 19...29 V / DC 15...35 V

Consumo de energia CA

4,3 VA

Consumo de energia CC

2,3 W

Conexão elétrica

Bloco de terminais acionado por mola
conectável máx. 2,5 mm²

Entrada de cabo

Prensa-cabos com alívio de tensão 2 x Ø6 mm

Tecnologia do sensor

CO₂: canal duplo NDIR (infravermelho não
dispersivo)
Umidade relativa: com filtro de rede metálica
de aço inoxidável

Aplicação

ar

Comunicação

Modbus RTU

Saída de tensão

2x 0...5 V, 0...10 V, min. carregar 10 kΩ

Sinal de saída ativo nota

saída 0...5/10 V com ponte ajustável

Valores medidos

CO₂
umidade relativa
umidade absoluta
ponto de orvalho
entalpia
temperatura

Faixa de medição CO₂

ajustável via Modbus
configuração padrão: 0...2000 ppm

Faixa de medição umidade

ajustável via Modbus
Configuração predefinida: 0...100% RH

Faixa de medição da temperatura

Ajustável via Modbus
Configuração predefinida: -32...122°F [0...50°C]
Atenção: máx. a temperatura de medição é
restringida por máx. temperatura do fluido
(consulte Dados de segurança)

Faixa de medição de umidade absoluta

ajustável via Modbus
configuração padrão: 0...50 g / m³

Faixa de medição entalpia

ajustável via Modbus
configuração padrão: 0...85 kJ / kg

Faixa de medição ponto de orvalho

ajustável via Modbus
configuração padrão: -30...120°F [0...50°C]
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Dados de medição

Materiais

Dados de segurança

22DTM-15

Precisão CO₂

±(50 ppm + 3% do valor de medição)

Precisão umidade

±2% entre 0...80% RH @ 25°C

Precisão temperatura ativa

±0,3°C @ 25°C [±0,54°F @ 77°F]

Estabilidade de longa duração

±50 ppm p.a.
±0,3% RH p.a. @ 70°F [21°C] @ 50% RH
±0,09°F p.a. @ 70°F [±0,05°C p.a. @ 21°C]

Constante de tempo τ (63%) no duto de ar

CO₂: típico 33 s @ 1 m / s
Umidade relativa: típica 10 s @ 3 m/s
Temperatura: típico 125 s @ 3 m / s

Prensa-cabos

PA6, preto

Invólucro

Capa: PC, laranja
Inferior: PC, laranja
Selo: NBR70, preto
Resistente a UV

Material da sonda

PA6, preto

Umidade do ambiente

Máx. 95% RH, sem condensação

Umidade do fluido

Máx. 95% RH, sem condensação

Temperatura ambiente

0...50°C [30...120°F]

Temperatura do fluido

0...50°C [30...120°F]

Condição de operação fluxo de ar

min. 1 ft / s [0,3 m / s]
máx. 12 pés / s [12 m / s]

Classe de proteção IEC/EN

III, tensão extra baixa de segurança (SELV)

Fonte de energia UL

Fornecimento Classe 2

Conformidade da UE

Marcação CE

Certificação IEC/EN

IEC / EN 60730-1

Certificação UL

cULus de acordo com UL60730-1A/-2-9/-2-13,
CAN/CSA E60730-1/-2-9

Grau de proteção IEC/EN

IP65

Grau de proteção NEMA/UL

NEMA 4X

Invólucro

Gabinete UL Tipo 4X

Padrão de qualidade

ISO 9001

Modo de operação

Tipo 1

Grau de poluição

3

Alimentação de tensão de impulso nominal

0.8 kV

Construção

Controle montado independentemente

Notas sobre segurança
Este dispositivo foi projetado para uso em sistemas estacionários de aquecimento, ventilação e
ar condicionado e não deve ser usado fora do campo de aplicação especificado. Modificações
não autorizadas são proibidas. O produto não deve ser utilizado em relação a qualquer
equipamento que, em caso de falha, possa ameaçar seres humanos, animais ou ativos.Verifique
se toda a energia está desconectada antes da instalação. Não conecte ao equipamento ativo /
operacional.
Somente especialistas autorizados podem realizar a instalação. Todos os regulamentos de
instalação legais ou institucionais aplicáveis devem ser cumpridos durante a instalação.
O dispositivo contém componentes elétricos e eletrônicos e não pode ser descartado como lixo
doméstico. Todas as regulamentações e exigências válidas localmente devem ser observadas.

Observações
Observações gerais sobre os sensores

www.belimo.com

Os dispositivos sensores com um transdutor sempre devem ser operados no meio da faixa de
medição para evitar desvios nos pontos finais de medição. A temperatura ambiente da
eletrônica do transdutor deve ser mantida constante. Os transdutores devem ser operados a
uma tensão de alimentação constante (± 0,2 V). Ao ligar / desligar a tensão de alimentação,
deve-se evitar picos de energia no local.
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Acúmulo de autoaquecimento por energia
dissipativa elétrica

22DTM-15

Os sensores de temperatura com componentes eletrônicos sempre têm uma potência
dissipativa que afeta a medição da temperatura do ar ambiente. A dissipação nos sensores de
temperatura ativos mostra um aumento linear com o aumento da tensão operacional. A
potência dissipativa deve ser considerada ao medir a temperatura.
No caso de uma tensão operacional fixa (±0,2 V), isto é normalmente feito adicionando ou
reduzindo um valor de deslocamento constante. Como os transdutores Belimo trabalham com
uma tensão operacional variável, apenas uma tensão operacional pode ser levada em
consideração, por razões de engenharia de produção. Os transdutores 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
têm uma configuração padrão na tensão de operação de 24 V. CC Isso significa que, nessa
tensão, o erro de medição esperado do sinal de saída será o mínimo. Para outras tensões de
operação, o erro de deslocamento será aumentado pela alteração da perda de energia dos
componentes eletrônicos do sensor.
Se for necessário um reajuste diretamente no sensor ativo durante a operação posterior, isso
pode ser feito com os métodos de ajuste descritos a seguir.
- Para sensores com NFC ou dongle, por meio do aplicativo Belimo correspondente
- Para sensores com um potenciômetro de ajuste, na placa de sensores
- Para sensores bus via interface de barramento com uma variável de software correspondente

Aviso de aplicação para sensores de
umidade

Evite tocar no elemento sensível do sensor de umidade. Tocar na superfície sensível anulará a
garantia.
Quando exposto a condições ambientais adversas, como alta temperatura ambiente e / ou altos
níveis de umidade ou presença de gases agressivos (por exemplo, cloro, ozônio, amônia), o
elemento sensor pode ser afetado e as leituras podem estar fora da precisão especificada. A
substituição de sensores de umidade deteriorados devido a condições ambientais adversas não
está coberta pela garantia geral.
O sensor apresenta um melhor desempenho quando operado na faixa de temperatura normal
recomendada de 5...60°C e na faixa de umidade relativa de 20...80%. A exposição de longo
prazo a condições fora da faixa normal, especialmente com alta umidade, pode deslocar
temporariamente o sinal de umidade (por exemplo, +3% de umidade relativa após ficar por 60h
a >80% de umidade relativa). Após voltar à faixa normal de temperatura e umidade, o sensor
voltará lentamente ao estado de calibração.

Informação recurso de autocalibração CO₂

Todos os sensores de CO₂ estão sujeitos a deriva causada pelo processo de envelhecimento dos
componentes, resultando em recalibração ou substituição regular de unidades. No entanto, a
tecnologia de canal duplo integra a tecnologia de auto-calibração automática versus sensores
ABC-Logic usados comuns. A tecnologia de auto-calibração de canal duplo é ideal para
aplicações que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, como aquelas em hosiptals ou
outras aplicações comerciais. A calibração manual não é necessária.

Escopo de fornecimento
Escopo de fornecimento

Descrição

Tipo

Flange de montagem para sensor de conduta 19,5 mm, até máx. 120°C
[248°F], Plástico

A-22D-A35

Prensa-cabos com alívio de tensão Ø6...8 mm

Acessórios
Acessórios opcionais

Ferramentas de serviço

Descrição

Tipo

Filtro sobressalente, rede metálica, Aço inoxidável
Adaptador de conexão, M20x1,5, para cabo 1x6 mm, Embalagem múltipla
10 unids.
Adaptador de conexão, M20, para cabo 2 x 6 mm, Embalagem múltipla 10
unids.
Placa de montagem Invólucro L

A-22D-A06
A-22G-A01.1

Descrição

Tipo

App Assistente do sensor do canal da Belimo

Belimo Duct
Sensor Assistant
App
A-22G-A05

Dongle de Bluetooth para App Assistente do sensor do canal da Belimo

www.belimo.com
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22DTM-15

* Bluetooth dongle A-22G-A05
Certified and available in North America, European Union, EFTA States and UK.

Serviço
Conexão das ferramentas de serviço

Este sensor pode ser operado e parametrizado usando o Belimo Assistant App.Ao usar o Belimo
Duct Sensor Assistant App, o dongle Bluetooth é necessário para permitir a comunicação entre
o app e o sensor Belimo.Para a operação padrão e parametrização do sensor não são
necessários o Bluetooth dongle e o Belimo Duct Sensor Assistant App. O sensor chegará préconfigurado com as configurações padrão de fábrica mostradas acima.Requisitos:- Bluetooth
dongle (Belimo Parte No: A-22G-A05)- Bluetooth-capable smartphone- Belimo Duct Sensor
Assistant App (Google Play & Apple App Store)Procedimento:- Conecte o Bluetooth dongle ao
sensor através do conector Micro-USB ou por meio da interface PCB- Conecte o smartphone
com Bluetooth com Bluetooth dongle- Selecione a parametrização no Belimo Assistant App

Diagrama de fiação
Notas

Alimentação de transformador de isolamento.
A fiação do Modbus RTU (RS485) deve ser feita de acordo com os regulamentos aplicáveis
(www.modbus.org). O dispositivo possui resistências comutáveis para terminação de bus.
Modbus-GND: alimentação e comunicação não isoladas galvanicamente. Conecte o sinal de
terra dos dispositivos um com o outro.

www.belimo.com
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22DTM-15

① e ⑤: LED de status
② vermelho: Erro
③ amarelo: Tx
④ amarelo: Rx
Documentação detalhada

O documento separado Sensor Modbus-Register informa sobre o registro, endereçamento,
paridade e terminação de barramento Modbus (DIP1: endereço, DIP2: taxa de transmissão,
paridade, terminação de barramento)

Fiação RS485 Modbus RTU

www.belimo.com
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22DTM-15

Dimensões

Tipo
22DTM-15

www.belimo.com

Comprimento da sonda

Peso

7" [180 mm]

0.62 lb [0.28 kg]
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