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Převodník tlaku PM50
s keramickým čidlem
Pro měření tlaku a hladiny
Monitorování stavu převodníku
V provedení na vysoké teploty až do 150°C
Možnost nastavení parametrů na místě
Možnost zmenšení rozsahu až 100:1
Výstupní signál úměrný tlaku nebo hladině
Ex verze s klasifikací Atex II G1/2
SMART provedení - protokol HART

VŠEOBECNĚ
Převodník PM4 je mikroprocesorový
přístroj, určený k převodu relativního
tlaku o rozsazích od 500 Pa do 4 Mpa
a absolutního tlaku od 2 kPa na
standardní výstupní signál 4...20 mA.
Převodník pracuje na dvouvodičovém
principu a k měření tlaku používá
keramické čidlo.
Převodník patří do kategorie přístrojů
"SMART", umožňuje dálkové ovládání
po napájecích vodičích pomocí
komunikačního přístroje.

vnější oddělovací membránou.
Pouzdro převodníku je otočné až o 380°
a tak umožňuje dosáhnout snadný
přístup k připojovací svorkovnici
a viditelnost displeje v každé montážní
poloze.

POPIS

Mikroprocesorem řízené elektronické
obvody provádí přesné zpracování
měřícího signálu a umožňují
monitorování funkce převodníku. Tím
je zajištěna jeho vysoká provozní
bezpečnost a spolehlivost. Pokud obvod
monitorování funkce zjistí závadu,
nastaví výstupní signál do
předdefinovaného stavu (přes rozsah,
pod rozsah …).

Převodník se skládá se z měřícího
modulu s připojovacím šroubením
a modulu elektroniky, umístěném
v pouzdře z hliníkové slitiny. Měřící
modul obsahuje tlakové čidlo včetně
obvodu ASIC, v němž jsou uchována
veškerá data specifická pro tlakové
čidlo.
Keramické tlakové čidlo pracuje
na kapacitním principu, snímáno
je prohnutí keramické membrány, která
je v přímém kontaktu s měřeným
mediem.
Připojovací šroubení mohou mít vnitřní
nebo vnější závit a mohou být vybavena

Převodník může být volitelně vybaven
4 řádkovým LC displejem s číselnou
a grafickou indikací. Prostřednictvím
čtyř tlačítek je možno nastavit přímo na
převodníku počátek a konec rozsahu.
Na displeji se rovněž zobrazují textová

hlášení, která usnadňují nastavování.

Klávesy se nalézají buď vně na přístroji
pod ochranným krytem nebo uvnitř
přístroje na desce elektroniky. Vnější
klávesy pracují na principu Hallova
senzoru, aby nemohlo dojít ke znečištění
vnitřního prostoru převodníku.

Elektronika převodníku je hermeticky
oddělena i od prostoru připojovací
svorkovnice, takže zůstává chráněna
před nepříznivými vlivy prostředí i při
otevření tohoto prostoru.

PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň
Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472
E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz

2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry krytu:

VSTUP
Keramické čidlo do rozsahu 4 MPa
Relativní tlak:
Typ
čidla
10 kPa
25 kPa
40 kPa
100 kPa
200 kPa
400 kPa
1 MPa
4 MPa

Meze
rozsahu
-10/+10 kPa
-25/+25 kPa
-40/+40 kPa
-100/+100 kPa
-100/+200 kPa
-100/+400 kPa
-0,1/+1 MPa
-0,1/+4 MPa

Nejmenší
rozpětí 1)
1 kPa
1,7 kPa
2,7 kPa
7 kPa
15 kPa
30 kPa
70 kPa
0,4 MPa

Max.
přetížení
400 kPa
500 kPa
800 kPa
1 MPa
1,8 MPa
2,5 MPa
4 MPa
6 MPa

Nejmenší
rozpětí 2)
2 kPa
2,5 kPa
2,7 kPa
7 kPa
15 kPa
30 kPa
70 kPa
0,4 MPa

Max.
přetížení
400 kPa
500 kPa
800 kPa
1 MPa
1,8 MPa
2,5 MPa
4 MPa
6 MPa

Elektrické připojení:

Absolutní tlak
Typ
čidla
10 kPa
25 kPa
40 kPa
100 kPa
200 kPa
400 kPa
1 MPa
4 MPa

Meze
rozsahu
0/+10 kPa
0/+25 kPa
0/+40 kPa
0/+100 kPa
0/+200 kPa
0/+400 kPa
0/+1 MPa
0/+4 MPa

Měřená media: Plyny, kapaliny, páry
(agresivní nebo korozivní – nutno
vhodně zvolit materiál přicházející do
styku s měřeným mediem).
Materiály, přicházející do styku
s měřenou látkou:
Membrána
Procesní
připojení
Těsnění

Al2O3
SS316L (1.4435)
Alloy C
Monel
FKM (např.
VITON®)
EPDM
Kalrez
Chemraz
NBR
FKM pro kyslík

VÝSTUP
Výstupní signál:
Stejnosměrný proud 4...20 mA
s HART komunikačním protokolem
Rozlišení: 1μA
Rozsah signálu pro HART: 3,8...20,5 mA
Signalizace chyby:
Max. alarm: lze nastavit 21…23 mA 3)
Min. alarm: 3,6 mA
Přidržení poslední známé hodnoty před
výskytem chyby:

na výstupu bude konstantní proud
odpovídající této hodnotě
Zvlnění: ± 0,25 % plného rozsahu
HART Protokol: Uss 200mV (47 Hz ... 125 kHz)
a Ueff 2,2mV (500 Hz … 10 kHz)

Charakteristika:
Lineární s tlakem nebo
lineární s hladinou
Chyba linearity:
Měřicí čidlo
10 kPa

TD 1:1…10:1 TD > 10:1
± 0,075%
± 0,075% x TD
TD 15:1
TD > 15:1
25; 40 kPa
±0,075%
± 0,005 x TD
100; 200; 400 TD 15:1
TD > 15:1
kPa; 1 MPa
±0,075%
± 0,005 x TD
4 MPa
± 0,075%
± 0,0075 x TD
Poznámka: TD =turndown, tedy poměr
snížení rozsahu

Z nastaveného rozsahu, metoda mezních
bodů dle IEC 60770 zahrnující nelinearitu, hysterezi a nereprodukovatelnost.

Upozornění:
Pro aktivování blokovací diody pro testovací účely
je třeba min. napájení 11,5 V. Ruční Hart komunikátor nebo ovládání z PC vyžaduje odpor 250 Ω.

Dynamické vlastnosti:
Doba náhřevu: < 10 s
Doba odezvy: 90 ms
Doba nárůstu (T63): 120 ms
Tlumení: lze nastavit pomocí tlačítek a
displeje nebo po komunikaci v rozsahu
0…999 s. Tovární nastavení: 2 s.
NAPÁJENÍ
Napájecí napětí: 10,5...45 VDC 3)
10,5...30 VDC pro EEx provedení 3)
3)

min. 11,5V při testování s blokovací diodou

Vliv nap. napětí:
≤ 0,02 % v rozmezí mezi 10,5…45 V.
Můstek v testovací pozici:

Dlouhodobá stabilita:
Měřicí čidlo
≥ 100 kPa
ročně
± 0,05 %
vztaženo na jmenovitý rozsah měřicího čidla

Max. zátěž:
RL = [(Unap – 10,5 V) / 0,023 A]+Rvedení
Vliv zátěže: ≤ 0,1 % na 100 Ω

Vliv zvlnění:
Bez vlivu pro Uss ± 5 %
v rámci povoleného napěťového rozsahu
1)

Zmenšení rozsahu 100:1,
resp. menší rozsahy na vyžádání
2)
Menší kalibrované rozsahy na vyžádání
3)
Tovární nastavení 22 mA
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PROVEDENÍ S JISKROVOU
BEZPEČNOSTÍ

Rozměry procesního připojení:

G½, M20 x 1,5 8)

Rozměry procesního připojení:

½-NPT, ¼-NPT 8)

Rozměry procesního připojení:

čelní membrána 8)

Vliv elektromagn. polí, rušení:
Elmg. vyzařování dle EN 61326
Provoz B
Odolnost proti rušení dle EN61326
NAMUR doporučení NE21 pro 30 V/m.
Všechna měření při TD 2:1 vliv < 0,5 %

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Osvědčení: ATEX e G 1 / 2
EEx ia IIC T4/T6
Místo montáže:
Převodníky v provedení s jiskrovou
bezpečností je možno instalovat
v prostředí s nebezpečím výbuchu G1.
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Mezní teplota okolí:
-20...+85 °C 4)
Skladování: -40…+100°C (převodníky
s displejem max. +85°C)
Vliv teploty na počátek měřicího rozsahu:
Měřicí
čidla

-40...-10;
+60...+85°C
±(0,088xTD
±(0,14xTD
40 kPa
+ 0,088)%
+ 0,14)%
±(0,088xTD
±(0,175xTD
100 kPa
+ 0,04)%
+ 0,075)%
Poznámka: TD =turndown, tedy poměr
snížení rozsahu
-10...+60 °C

Vztaženo k nastavenému rozsahu.
Teplota měřeného media, přicházejícího do styku s tlakovým čidlem:
-40°C...+125 °C / +150°C 5)
(viz také procesní těsnění, případně
kyslíková vložka)

(do +70°C u verze EEx ia IIC T4)
Procesní těsnění
FKM (např.VITON®)
EPDM
KALREZ
Chemraz
NBR 6)
FKM pro kyslíkovou
vložku

Teplotní meze
-20 ...+125 °C / 150 °C 5)
-20 ...+125 °C
+ 5... +125 °C / 150 °C 5)
-10... +125 °C / 150 °C 5)
-20... +100 °C
-10 ...+ 60 °C

Rel. vlhkost: 100 %, orosení možné 7)
Klimatická kategorie:
Třída 4K4H dle DIN EN 60721-3-4
Odolnost proti vibracím: 0,1 %
(10...60 Hz: 0,15mm; 60...2000Hz: 2g,
s montážním třmenem)
Závislost na poloze:
Montáž při otočení o 180°: 18 Pa
(procesní připojení obrácené nahoru)

Směrnice pro tlakové přístroje:
Odpovídá RL 97/23/EG , Článek 3(3)
Způsobilý pro stabilní plyny skupina 1,
Kategorie II

u provedení na vysoké teploty
se redukuje na 70°C
5) +150°C u provedení na vysoké teploty
6) NBR, teplotní vliv 3 x větší,
stejně tak celková chyba
4)

Kryt: Hliníková slitina AlSi12, bez
obsahu mědi, povrch chromátovaný
s polyesterovým potahem.
Těsnění, O-kroužky z NBR.
Třída krytí:
IP 65 dle DIN 40 050
Elektrické připojení:
Šroubovací svorky pro vodiče 2,5 mm2.

7)
8)

na přístroj nesmí padat žádný kondenzát
Rozměry v () jsou pro provedení
na vysoké teploty
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Montáž:
na stěnu nebo na trubku
Montážní sada viz Volitelná výbava 2 U
Váha:
cca 1,2 kg v závislosti na provedení,
verze pro vysoké teploty cca 1,6 kg
Provozní poloha:
procesním připojením dolů
Příslušenství:
Návod k použití
případně i certifikát Atex
Volitelné příslušenství:
Montážní sada
(pro montáž na trubku nebo stěnu)
viz Volitelné příslušenství 2 U.
Montážní sada:
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Změna technických údajů vyhrazena

Převodník PM50 - INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU

