
Beschrijving 
De TT-2000 is een geheel RVS “Intelligente” PT-100 temperatuur 
transmitter, gebaseerd op de reeds jaren succesvolle intelligente 
druk- en niveauzenders, serie 2000. 
Standaard wordt de PT-100 geleverd met een lokale aanwijzer en  
3 druktoetsen waarmee alle instellingen zeer eenvoudig kunnen 
worden uitgevoerd. Diverse procesaansluitingen zijn leverbaar, zoals: 
1/2” bSP, 3/4” overwerpmoer, Melkkoppeling, tri-clamp en flens. 
De insteeklenge en diameter kunnen klant-specifiek worden besteld. 
Standaard worden PT-100 elementen van klasse 1/3 DIN toegepast 
welke in combinatie met de microprocessor gestuurde electronica 
zorgen voor een stabiele en hoge nauwkeurigheid.
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harT® is een geregistreerd handelsmerk van de harT communication Foundation
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algemene informatie TT-2000

De TT-2000 is standaard voorzien van  
3 druktoetsen en een digitaal display, 
waardoor de meetwaarde en de instelling 
direct op de temperatuuropnemer kan worden 
uitgelezen en ingesteld. optioneel is afregeling op 
afstand mogelijk d.m.v. een hand-held-terminal 
volgens het harT® Protocol of via een Pc met speciale software 
van klay Instruments. hiernaast staan de programmeerpunten, 
die standaard zeer eenvoudig d.m.v. de 3 druktoetsen kunnen 
worden ingesteld.
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Instelling
P101 nulpunt instelling (zero, 4 ma)

P102 bereik instelling (Span, 20 ma)

P104 0 = celc °c *

 1 = Fahr °F

 2 = kelv k

P105 4 - 20 ma *

 20 - 4 ma (reverse output)

P106 Demping instelling (0 tot 25 sec)

P107 Indicatie omgevingstemperatuur

 (uitlezing op display)

P108 uitlezing display:

 0 = stroom (4 - 20 ma) 

 1 = proces temperatuur *

 2 = percentage %

P109 Stroomgever (4 - 20 ma)

P110 Instelbeveiliging

* = fabrieks instelling

Programmeerpunten

nauwkeurigheid : 0.1% 
Meetbereik : -50° tot + 200°c
laagste span  : 0 – 20°c 
Meetelement : 1/3 DIn
uitgang : 4-20 ma / 2-draads
   harT Protocol (optie)
Instelling : d.m.v. 3 druktoetsen, h.h.T of Pc
voeding : 13 – 40 vdc
bescherming : IP 66
omg. Temperatuur : -30° tot + 80°c
Materiaal behuizing : rvS 304
Materiaal procesdelen : rvS 316 
Procesaansluitingen : zie bestelcode 

Technische veranderingen voorbehouden.
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Bestelcode ‘TT-2000’ 

Diameters sensor:
D6  - 6 mm (rechte uitvoering)
D8  - 8 mm (rechte uitvoering)
D9  - 9 mm (rechte uitvoering)
D9/6 - 9 mm, verdunde tip 6 mm
D..  - andere diameter 
    (specificeer)

opties:
h  - harT® Protocol 
ex - Intrinsiek veilig
   aTeX      II 1g/D

Procesaansluitingen:
g(v) - g1/2” vaste nippel
g(o) - g1/2” draaibare nippel
o  - 3/4” bSP overwerpmoer
F  - Flens (afmeting specificeren)
M  - Melkkoppeling nw 25, 40 of 50
l  - Tri-clamp (afmeting specificeren)
X  - andere aansluiting 
   (specificeren)

Insteek lengte:
- Specificeer in mm
 lengte (l.....) 

TT-2000    -     -  l..........  x D..........   -

TT-2000    -    g(v)    - l100  x   D9    -  H     (bestelvoorbeeld)

Diverse dompelbuizen zijn leverbaar in las-, schroef- of flensuitvoeringen.


