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Para fazer o seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 DPF75 Controlador de lote e medidor de taxa com 2 relés separados  
  de 5A SPDT para alarmes de frequência ou lotes
 DPF76 Controlador totalizador/de lote escalonável com relés
 DPF78 Medidor de taxa escalonável com 2 alarmes de 5 A SPDT separados

Série DPF76

Medidores de frequência, totalizadores  
e controladores de lote de 1⁄8 din
Para entradas de frequência

U  Programação do 
painel dianteiro e 
dimensionamento

U  Frequência e Totalizador 
em uma unidade

U  Reset remoto ou do 
painel dianteiro

U  Saída analógica opcional 
para frequência ou total

U  Painel frontal  
NEMA 4X (IP66)

O DPF75 é um controlador/ 
totalizador de lote de 6 dígitos e 
medidor de índice de 5¹⁄₂ dígitos, com 
2 relés. O usuário pode definir um relé 
para o lote e o outro para o alarme de 
índice. O totalizador e o medidor de 
índice exibem nas mesmas unidades 
de engenharia: unidades por 
segundo, minuto ou hora. O DPF75 
pode aceitar 2 entradas e escaloná-las 
separadamente para “A - B” ou  
“A + B”. A frequência de entrada A ou 
o total líquido podem ser exibidos.

O DPF76 é um controlador/ 
totalizador de lote de 6 dígitos 
escalonável com 2 relés para controle 
de lote de 2 estágios. O DPF78 é um 
medidor de índice escalonável de 4¹⁄₂ 
dígitos com 2 relés de alarme.

Programa De
Garantia Estendida

SM

O programa de garantia estendida da 
OMEGACARESM está disponível para os modelos 

apresentados nesta página. Consulte seu 
representante de vendas para todos os detalhes 

quando fizer seu pedido. OMEGACARE SM oferece 
cobertura a peças, mão de obra e embalagens 

retornáveis equivalentes.

É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplos de pedido: DPF75-RS232-LL, medidor de índice/controlador de lote com saída 
RS232 e opção de entrada de nível baixo. 
DPF75, totalizador/controlador de lote, OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia padrão  
de 2 anos para um total de 5 anos. 

Acessórios
 Nº do Modelo Descrição
 DPP-5 Perfurador de Painel ¹⁄₈ DIN
 FLSC-AMP Amplificador para turbina de baixo nível e entradas de sensores do rotor

ESPECIFICAçõES
Energia de entrada: 110 Vca ±15%, 220 
Vca ± 15%, 6,5 VA em tensão  
CA classificada
Potência de saída (somente unidades 
alimentadas por CA): +12 Vcc a 50 mA 
não regulado —10 + 50%
Exatidão da taxa: ± 0,1% da leitura  
+ 1 LSD
Fator K: até 5 dígitos
Temperatura:  
 Operacional: de 0 a 54°C (de 32 a 129°F)  
 Armazenamento: -40 a 93°C  
 (de -40 a 199°F)
Memória: EEPROM armazena dados por 
10 anos se houver perda de energia
Entrada de pulso: Baixa = 0 para 1 Vcc; 
Alta = 4 a 30 Vcc; 10 k Ω impedância, até 10 
kHz; mín. 0,05 Hz para indicação do índice

Opção “-LL”: 30 mV mín. para 50V máx. 
entrada p-p, 10 k Ω impedância, 5 kHz máx.
Relés: classficação 5 A a 240 Vca ou 
28 Vcc; SPST, selecionável para NO ou  
NC; os relés se bloqueiam ou se 
autorreciclam após 0,1 a 99,9 s
Recorte do painel: 4,5 alt. x 9,2 cm larg. 
(1,772 x 3,622"); padrão DIN, 
profundidade de 10,3 cm (4,06")
Peso para despacho: 907 g (2 lb)

 Índice para 
 Pedido Descrição
 -A Saída analógica, de 0 ou 4 a 20 mA, proporcional à frequência/total*
 -LL Entrada magnética de nível baixo A, intervalo de 30 mV
 -220 Energia de 220 Vca
 -RS232 Comunicações* RS232
 -RS422 Comunicações* RS422 

Opções

* “As opções “-A”, “RS232” e “RS422” são mutuamente exclusivas. Só pode ser encomendado  
com uma unidade.

DPF75 1⁄8 DIN mostrado em escala real.

DE 2 ANOS
GARANTIA


