
uniwersalny czujnik ciśnienia Z

małe wymiary
prosta aplikacja
uniwersalne zastosowanie
szeroki asortyment
korzystna cena

Czujniki serii Z są przeznaczone do uniwersalnego zastosowania. Mogą być
używane do pomiaru nadciśnienia i podciśnienia w ciekłych i gazowych mediach,
które nie są agresywne chemicznie. Konstrukcja absolutna umożliwia pomiar
ciśnienia w funkcji próżni, a zatem obejmuje pomiar barometrycznego ciśnienia
powietrza. Do tych pomiarów produkowane są czujniki o specjalnie ustawionym
zakresie z tłumionym zerem. Czujniki różnicowe są przeznaczone tylko do
nieagresywnych mediów gazowych.

Czujniki tej serii znajdują szerokie zastosowanie w automatyce przemysłowej,
pomiarze energii, technice medycznej, rolnictwie. Ze względu na swoją dostępność
i niewielkie wymiary są popularne w konstrukcjach przyrządów, do pomiarów w
laboratoriach itp.

Obudowa czujnika jest wykonana z duraluminium, którego powierzchnia jest
poddawana bezbarwnemu anodowaniu. Rzeczywisty gwint łączący ma wymiar
M12x1,5. Czujnik można zamówić z gwintem G1/2” lub M20x1,5. Rozwiązuje
się to poprzez stałą instalację specjalnej redukcji bezpośrednio u producenta.
Obudowa ma średnicę 39 mm i zintegrowane są tutaj wszystkie obwody
wymagane do działania czujnika.

Do  tego  pomiaru  ciśnienia  można  zastosować  dwa  rodzaje  czujników
piezoelektrycznych - silikonowe lub ceramiczne. Jeśli chodzi o zakresy ciśnień,
membrany silikonowe są zaprojektowane dla niższych ciśnień, a ceramika dla
wyższych ciśnień, patrz dane techniczne na drugiej stronie tej karty. Czujniki
krzemowe  w  przeciwieństwie  do  ceramicznych  nie  posiadają  membrany
pomiarowej galwanicznie oddzielonej od zasilania, ale można uzyskać wyższą
odporność na przeciążenia ciśnieniowe. Czujniki ceramiczne nadają się tylko do
pomiarów ciśnienia względnego i bezwzględnego, a ze względu na ich wysoką
odporność chemiczną mogą być zalecane do zastosowań w ogrzewaniu i wodzie.
W przypadku czujnika z membraną silikonową mierzone medium styka się z
następującymi materiałami: dural, silikon, Viton, kauczuk silikonowy, polieteroimid;
dla wersji z membraną ceramiczną są to: dural, ceramika korundowa, Viton.

W konstrukcji czujnika zastosowano nowoczesne elementy, technologie montażu
powierzchniowego itp. Szczególną uwagę zwrócono na odporność na zewnętrzne
zakłócenia  elektromagnetyczne i  elektrostatyczne.  Masa obudowy nie  jest
połączona elektrycznie z układem, lecz jest połączona z bolcem masowym złącza.
Zalecamy, aby zawsze podłączać ten pin do stałego potencjału, szczególnie w
celu  uzyskania  wystarczającej  odporności  na  zewnętrzne  zakłócenia
elektromagnetyczne.  Podłączenie  elektryczne  wykonuje  się  za  pomocą
uszczelnionego złącza zatrzaskowego (ISO 4400/6952 - DIN 43650) z
dławikiem w rozmiarze PG9, który umożliwia połączenie kablem o średnicy 6 ÷ 9
mm.

Sygnał elektryczny z czujnika, który jest proporcjonalny do zastosowanego
ciśnienia, jest wzmacniany, filtrowany, kalibrowany i przetwarzany na wymaganą
moc.  Standardowo czujniki  ciśnienia serii  Z  produkowane są z  wyjściami
prądowymi 4 ÷ 20mA - dwuprzewodowymi lub 0 ÷ 20mA - trójprzewodowymi
oraz z wyjściem napięciowym 0 ÷ 10V. Po uzgodnieniu można ustawić inne
wartości, szczególnie dla wyjść napięciowych. Do zasilania czujników można
wykorzystać napięcie stałe z zakresu 12 ÷ 36V. Zmiana napięcia zasilania w tym
zakresie nie ma praktycznego wpływu na dokładność pomiaru. Kalibracja czujnika
odbywa się za pomocą stałych rezystorów, w celu ewentualnej dokładnej regulacji
punktów końcowych charakterystyki konwersji, po odkręceniu podstawy złącza
dostępne są dwa wieloobrotowe trymery, które można wykorzystać do korekcji w
zakresie ok. 2% zakresu nominalnego. Trymer do ustawiania początku zakresu
(zero) zaznaczony jest na czerwono.
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DANE TECHNICZNE  

Nominalne zakresy ciśnień ± 2,5kPa do 6MPa

Maks. nadciśnienie do 40kPa
ponad 60 kPa do 6Mpa

100 kPa
200 % no. zakresu

Błąd max. 1% (0.5%)

Błąd zerowej temperatury typ. 0,1%
maks. 0,3 %/10°C

Błąd zakresu temperatur typ. 0,1%
maks. 0,3 %/10°C

Kompensowany zakres temperatur 20 ÷ +70°C

Operacyjny zakres temperatur -20 ÷ +85°C
(niekondensujący)

Temperatura przechowywania -25 ÷ 100°C

Napięcie zasilania 12 ÷ 36V DC

Prąd zasilania < 4mA

Wyjście

4 ÷ 20mA dwuprzew.
0 ÷ 20mA trójprzew.
0 ÷ 10V trójprzew.
2 ÷ 10V trójprzew.

Pozycja: praca dowolna

Napięcie, obudowa - elektronika min. 1000V DC

Ochrona min. IP 54

Waga ok. 100g

Ciśnienie dodatnie
dla konstrukcji różnicowej maks. 1Mpa

 EMC – wg ČSN EN 61326-1
Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania weryfikacji metrologicznej
czujników w akredytowanym Centrum Serwisowym Kalibrowania.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA  

Przed podłączeniem czujnika do obwodu ciśnienia należy sprawdzić, czy
mierzone  ciśnienie  odpowiada zakresowi  nominalnemu czujnika.  Nawet
krótkotrwałe  przeciążenie  powyżej  maksymalnego  dopuszczalnego
nadciśnienia  może spowodować zniszczenie  membrany pomiarowej!  W
przypadku czujnika różnicowego użytkownik musi upewnić się, że czujnik nie
zostanie jednostronnie przeciążony ciśnieniem wyższym niż dopuszczalne
ciśnienie nieniszczące dla zakresu nominalnego!
Zwłaszcza w przypadku stosowania membrany silikonowej konieczne jest
sprawdzenie odporności materiałów, patrz przód arkusza. W razie wątpliwości
skontaktuj się z producentem.
Do uszczelnienia czujnika zaleca się użycie dostarczonego wraz z czujnikiem
pierścienia 12x2 "O". Podczas uszczelniania w gwint (teflon, pakuły) dla
mediów płynnych należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ podczas
wkręcania do zamkniętej objętości cieczy może wzrosnąć ciśnienie, a tym samym
membrana może zostać zniszczona!

SCHEMAT POŁĄCZEŃ  

KONFIGURACJE WYJŚCIA PLATÍ PRO KONEKTOR DIN 43650  

 dwuprzewodowy
4 ÷ 20mA

trójprzewodowy
0 ÷ 20mA

trójprzewodowy
0 ÷ 10V

+ napięcie zasilania 1 3 3

- napięcie zasilania 2 2 2

wyjście  1 1

osłonka

KOD ZAMAWIANIA  

TM  G 6 1 7 Z 3 F   
sposób mierzenia ciśnienia           
relatywne podciśnienie          
absolutny, barometryczny A          
różnicowy D          
relatywne podciśnienie V          
wykładnik zakresu ciśnień         

103 Pa (jednostki kPa) 3        

104 Pa (dziesiątki kPa) 4        

105 Pa (setki kPa) 5        

106 Pa (jednostki MPa) 6        
wielokrotność zakresu ciśnień        
1,0 1       
1,6 2       
2,5 3       
4,0 4       
6,0 6       
typ użytej membrany       
ceramiczna(10kPa – 6MPa) 7      
silikonowa(2,5kPa – 600kPa) 8      
typ obudowy      
duraluminium Z     
połączenie elektryczne     
konektor DIN 43650 3    
wyjście elektryczne    
prądowy 4÷20mA F   
prądowy 0÷20mA G   
napięciowy 0÷10V H   
napięciowy 2÷10V E   
Przyłącze ciśnienia   
gwint M12x1,5; duraluminium  
gwint G1/4"; dural S  
gwint M12x1,5; plastik POM P  
gwint G1/4"; mosiądz niklowany A  
gwint M12x1,5;mosiądz niklowany B  
gwint M20x1,5;mosiądz niklowany C  
gwint G1/2";mosiądz niklowany D  
dodatkowe oznaczenia  

ROZMIARY PRZETWORNIKU CIŚNIENIA  

KONSERWACJA  

Urządzenie nie wymaga żadnej konserwacji podczas pracy. Wszelkie naprawy
wykonuje producent. Kiedy przestajesz korzystać z urządzenia, staje się ono
odpadem elektrycznym. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia utylizacji
urządzenia zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie utylizacji,
najlepiej  poprzez  przekazanie  zutylizowanego  urządzenia  osobie
upoważnionej  do  tej  czynności.


