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Przetwornik ró¿nicy ciœnieñ PR-54

ü Odpornoœæ na przeci¹¿enia pe³nym ciœnieniem statycznym 25 MPa 

ü Dowolny zakres od 0  ̧2 kPa do 0  ̧1600 kPa 
ü Dowolny standard sygna³u wyjœciowego 
ü Atest PZH 

 
Przeznaczenie 

Przetwornik PR-54 przeznaczony jest do pomiaru ró¿nicy 
ciœnieñ gazów, par i cieczy. 

Budowa 
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik 
krzemowy oddzielony od medium przez membrany sepa-
ruj¹ce i wybran¹ ciecz manometryczn¹. Specjalna kon-
strukcja g³owicy pomiarowej zapewnia odpornoœæ na 
uderzenia ciœnienia i przeci¹¿enia do wartoœci maksy-
malnego ciœnienia statycznego. Uk³ad elektroniczny 
znajduje siê w obudowie o stopniu ochrony IP54. Przy³¹-
cze elektryczne stanowi z³¹cze konektorowe DIN 43650. 

Kalibracja 
U¿ytkownik za pomoc¹ potencjometrów ma mo¿liwoœæ 
zmiany „zera” i zakresu w granicach do 10% bez interak-
cji nastaw. Dostêp do zewnêtrznej regulacji „zera” znaj-
duje siê pod gumowym koreczkiem w górnej czêœci obu-
dowy przetwornika. Kalibracja szerokoœci zakresu jest 
mo¿liwa po zdjêciu podstawy konektora. 

Monta¿ 
Przetwornik z przy³¹czem procesowym typu P mo¿na 
montowaæ bezpoœrednio na rurkach impulsowych. Do 
monta¿u w dowolnej pozycji na rurze A25 proponujemy 
uchwyt produkcji Aplisens (uchwyt A25, str. V.13). 

Przetwornik z przy³¹czem procesowym typu C mo¿na 
montowaæ bezpoœrednio do zaworu blokowego trój- lub 
piêciodrogowego. Polecamy zmontowane fabrycznie 
przetworniki z zaworami blokowymi typu VM-3 lub VM-5 
(str. V.2). Przetwornik bez bloku zaworowego mo¿na 
montowaæ w dowolnej pozycji na rurze 2" lub œcianie 
wykorzystuj¹c uchwyt C-2" (str. V.13). 

Do pomiaru poziomów mediów wymagaj¹cych specjal-
nych przy³¹czy procesowych w zbiornikach zamkniêtych 
(przemys³ chemiczny, cukrownictwo itp.) przetwornik jest 
wyposa¿any w jeden z separatorów produkcji Aplisens. 
Zestawy przetworników ró¿nicy ciœnieñ z separatorami 
przedstawiono w dalszej czêœci katalogu. 

 

Uszczelka p³aska

£¹cznik prosty 
z nakrêtk¹ typu C
PN-82/M-42306

Z³¹cze elektryczne
konektorowe
DIN 43650

        Typ PD
Stopieñ ochrony IP54

PR-54 wykonanie z odpowietrzanymi pokrywami 
typu C do monta¿u z zaworem blokowym
Dopuszczalne ciœnienie statyczne 25 MPa

PR-54 z króæcami typu P
Dopuszczalne ciœnienie statyczne 4 MPa

„zerowanie”

Z³¹cze elektryczne
konektorowe
DIN 43650

        Typ PD
Stopieñ ochrony IP54

„zerowanie”
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Przyk³ad pod³¹czenia impulsu

APLISENS S.A. Produkcja Przemys³owej
Aparatury Pomiarowej i Elementów Automatyki

03-192 Warszawa
ul. Morelowa 7

tel. (022) 814-07-77      

PRZETWORNIK RÓ¯NICY CIŒNIEÑ PR-54

Numer fabryczny     XXXXXXX
Zakres pomiarowy  0...16 kPa
Sygna³ wyjœciowy   4...20 mA
Zasilanie                  10,5...36 V 

APLISENS S.A. Produkcja Przemys³owej
Aparatury Pomiarowej i Elementów Automatyki

03-192 Warszawa
ul. Morelowa 7

tel. (022) 814-07-77      

PRZETWORNIK RÓ¯NICY CIŒNIEÑ PR-54

Numer fabryczny     XXXXXXX
Zakres pomiarowy  0...16 kPa
Sygna³ wyjœciowy   4...20 mA
Zasilanie                  10,5...36 V 
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Schematy po³¹czeñ
elektrycznych

Zasilacz
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Polecamy zasilacz  produkcji ZL-25  Aplisens

+ –
Zasilacz

PR-54 /___/__÷__/___/___

Pocz¹tek zakresu pomiarowego – odniesiony
do minimum sygna³u wyjœciowego

Standard sygna³u wyjœciowego

Wykonania specjalne: 
Tlen, Hastelloy, PZH, inne – opis

Sposób zamawiania

Koniec zakresu pomiarowego – odniesiony
do maksimum sygna³u wyjœciowego

Przy³¹cze procesowe: króæce – typ P, pokrywy – typ C
lub separator – kod zgodnie z kartami separatorów

Dane techniczne 
Dowolne zakresy pomiarowe o szerokoœciach w przedziale:  2…1600 kPa 

Parametry metrologiczne 

 Szerokoœæ zakresu pomiarowego 

 10 kPa 100 kPa 200 kPa 1600 kPa 

Dopuszczalne przeci¹¿enie 
25 MPa (4 MPa dla przy³¹cza typu P) 

– równowa¿ne dopuszczalnemu ciœnieniu statycznemu 

B³¹d podstawowy 0,4% 0,25% 

B³¹d temperaturowy na 10°C 
typowy 0,3% 

maksymalny 0,4% 
typowy 0,2% 

maksymalny 0,3% 

B³¹d „zera” od ciœnienia statycznego* 0,1% / 1 MPa 

Histereza i powtarzalnoœæ 0,05% 

Zakres temperatur kompensacji 0…70°C 
* b³¹d ten mo¿e zostaæ wyeliminowany przez wyzerowanie przetwornika w warunkach ciœnienia statycznego 

  
Warunki pracy 

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25…80°C 
Zakres temperatur mierzonego medium -25…120°C  
 pomiar bezpoœredni 
ponad 120°C – pomiar z zastosowaniem separatora membranowego lub rurki 
impulsowej 
UWAGA: nie wolno dopuœciæ do zamarzniêcia medium w rurce impulsowej lub 
w pobli¿u króæca przetwornika 

Parametry elektryczne 
Sygna³ wyjœciowy 4 ÷ 20 mA dwuprzewodowo 
 0 ÷ 20 mA trzyprzewodowo 
 0 ÷ 10 V trzyprzewodowo 
Zasilanie 10…39 V DC – system dwuprzewodowy 
 13…39 V DC – system trzyprzewodowy 
 
B³¹d od zmian napiêcia zasilania  0,005% / V 

Konstrukcja 

Materia³ króæców (typu P) stal 1.4404 (316L) 
Materia³ pokryw (typu C) stal 1.4404 (316L) 
Materia³ membran stal 1.4404 (316L) 
 Hastelloy (C276) – wyk. spec. 
Materia³ obudowy stal 1.4301 (304) 
Stopieñ ochrony obudowy  IP54 

Rezystancja obci¹¿enia 
(dla wyjœcia pr¹dowego) A02,0
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Rezystancja obci¹¿enia 
(dla wyjœcia napiêciowego) 

R 3 20 kW 

 

Wykonania specjalne, certyfikaty: 
a Tlen – przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu  

(dotyczy zakresów L 100 kPa) 

a Hastelloy – membrany przetwornika wykonane ze stopu Hastelloy C 276 

a PZH – atest Pañstwowego Zak³adu Higieny 
a Inne – po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens 

Przyk³ad: Przetwornik ró¿nicy ciœnieñ PR-54 / wykonanie standardowe / zakres 0 ÷ 16 kPa / sygna³ wyjœciowy 
4 ÷ 20 mA inwersyjny / separator ko³nierzowy tubusowy DN80, d³ugoœæ tubusa 100 mm

PR-54 / 16 ÷ 0 kPa / 4 ÷ 20 mA / S-T – DN80 / T = 100 mm
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