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DPF701 1⁄8 DIN, sensor de fluxo de FP7001A 
e encaixe FP7010-GI, mostrado em escala  
menor que a real, acesse visitam br.omega.com  
para obter detalhes.

Proteção DP40-BB-YL amarela, BUMPER BAND®, 
vendida separadamente. Uma proteção BUMPER 
BAND cinza é fornecida com cada unidade.

U  Mede Frequências de  
0,5 Hz a 30 kHz

U  Totaliza para cima ou para baixo 
de-99.999 a 999.999 ou atua  
como cronômetro de acúmulo

U  De 6 dígitos, LED de 7  
segmentos, 14,2 mm H (0,56")

 
Opções de entrada de sinal  
(selecionável por chave PID)
U TTL compatível com proteção até 25V
U De nível baixo (25 mV rms)  
U Sinais de nível alto protegidos até 115 V
U NAMUR
U Coletor aberto PNP ou NPN 
 
Comunicações e controle
U Saída opcional RS232
U Relés duplos de 5A forma C opcionais 
U  Saída analógica, escalonável, de 4 a 20 

mA, de 0 a 20 mA, de 0 a 10V (opcional)

O medidor de frequência/totalizador DPF701 oferece 
programação do usuário via as 5 teclas do painel 
dianteiro. O fator de escala pode ser programado 
de-99,999 a 999,999 (qualquer ponto decimal, 
multiplicação ou divisão), enquanto a compensação 
pode ser programada de -99,999 a 999,999  
(qualquer ponto decimal).

Os programas são armazenados em memória  
não-volátil, com três níveis de bloqueio de programa 
para segurança. Os recursos opcionais incluem pontos 
de ajuste Hi (alto) ou Lo (baixo) para controle ou 
alarme, mais comunicação RS232. O ponto decimal 
fixo ou de ajuste automático é padrão.ESPECIFICAÇÕES

Funções: índice e totalizar selecionado pelo menu
Tela: de 6 dígitos, LED vermelho de 7 segmentos vermelho, 
exibe entradas
Tipo: entrada única. TTL, CMOS, coletor aberto NPN, 
fechamento de contato e compatível com sensor magnético; 
selecionado por interruptor DIP. Não isolado.
Nível: 60V máx; 25 mV rms mín.
Frequência: 30 kHz máx.
Excitação: regulado, de 5,0, 8,2 ou 12,4V, selecionado por 
interruptor pelo DIP, 100 mA máx.
Exatidão: ± 0,5 LSD do total; 0,01% da taxa ± 1,5 LSD
Pontos de ajuste: Dois, opcionais
Saídas de alarme: opcional
Comunicação: RS232, saída analógica, opcional
Técnica de medição de índice: 1/x
Tempo de porta: 0,30 seg
Ponto decimal: programável ou de ajuste automático
Inclinação de gatilho: selecionável por interruptor DIP
Zeros iniciais: em branco
Energia: 115 ou 230 ±15% Vca
Dimensões: 48 alt. x 96 larg. x 152 prof. mm (1,9 x 3,8 x 6")
recorte do painel: 45 alt. x 92 prof. mm  (1,8 x 3,6")
Peso: 454 g (1 lb)

SÉRIE
MONOGRAM

* Especifique o código de cor: GY (cinza), YL (amarelo), BK (preto), BL 
(azul), GR (verde), RD (vermelho), OR (laranja), VL (roxo) ou WH (branco).
É fornecido completo com proteção de borracha cinza BUMPER 
BAND ® e manual do operador.
Exemplos de pedido: Placa de saída analógica DPF701, mais 
DPF700-A3.  DPF702, mais DP40-BB-YL, amarelo da BUMPER BAND.
O DP40-BB-YL é uma proteção amarela medidores de 1⁄8 DIN.

Acessórios
 Nº do Modelo Descrição
 DP40-BB-(*) Banda de parachoques de ¹⁄₈ DIN

 DPP-51⁄8  Perfurador de painel DIN

Medidor de TAXA/ToTAlizAdor de 1⁄8  
diN de 6 dígiTos

o ProJeTo dA MoldUrA É UMA  
MArCA regisTrAdA

Série DPF701
5 ANOS

DE GARANTIA

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 DPF701 Energia de 115 Vca/7,5 a 13 Vcc

 DPF702 Energia de 230 Vca/7,5 a 13 Vcc

 Placas opcionais (instaláveis no campo)
 DPF700-A3 Placa de saída analógica

 DPF700-R Placa de relé duplo 5A

 DPF700-232 Placa de saída RS232


