
Zasilanie: 10,5V - 30VDC (system dwuprzewodowy), 22 - 30 V DC (system 
trzyprzewodowy)
B³¹d od zmian napiêcia zasilania: 0,005% / V
Szerokoœæ zakresu pomiarowego: dowolna od 1 kPa do 100 MPa (nadciœnienie, 
podciœnienie); od 40 kPa do 8 MPa (ciœnienie absolutne)
Sygna³ wyjœciowy: 4 - 20 mA w systemie dwuprzewodowym, 0 - 20 mA w systemie 
trzyprzewodowym, 0 - 10 V w systemie trzyprzewodowym
Histereza, powtarzalnoœæ: 0,05%
Stopieñ ochrony: IP54
Zakres temperatur kompensacji: 0°C ÷ 70°C
Zakres temperatur pracy (otoczenia): -25°C ÷ 80°C
Zakres temperatur mierzonego medium: -25°C ÷ 95°C (pomiar bezpoœredni)
ponad 95°C: pomiar z zastosowaniem separatora membranowego, radiatora lub rurki 
impulsowej
Materia³ króæca i membrany: 00H17N14M2 (316Lss)
Materia³ obudowy: 0H18N9 (304ss)

Dane techniczne

CCA-310

zakres 0 - 100 MPa

sygna³ wyjœciowy 4-20 mA,

0-20 mA, 0-10 V

przetwornik ciœnienia

Przetwornik ciœnienia CCA-310 przeznaczony jest 
do pomiaru ciœnienia, podciœnienia i ciœnienia absolutnego: 
gazów, par i cieczy. Elementem pomiarowym jest 
piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony 
od medium przez membranê separuj¹c¹ i wybran¹ ciecz 
manometryczn¹. Zalany silikonem uk³ad elektroniczny 
znajduje siê w obudowie o stopniu szczelnoœci od IP 54. 
Przy³¹cze elektryczne stanowi z³¹cze konektorowe DIN 
43650. U¿ytkownik za pomoc¹ potencjometrów ma 
mo¿liwoœæ zmiany “zera” i zakresu w granicach do 10% bez 
interakcji nastaw. Ze wzglêdu na niewielk¹ masê, 
przetwornik mo¿na montowaæ bezpoœrednio na obiekcie. 
W przypadku pomiaru ciœnienia pary lub innych mediów 
gor¹cych nale¿y zastosowaæ rurkê syfonow¹ lub impulsow¹.

Rodzaje przy³¹czy

- zakres pomiarowy od 0 ... 100 MPa,

- dowolny standard sygna³u wyjœciowego,

- kompletne uk³ady pomiarowe w po³¹czeniu ze 
wskaŸnikami lub regulatorami z wejœciem pr¹dowym 
(rozdzia³ 1.1),

- atest PZH.

Sposób zamawiania
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Przetworniki ciœnienia

- pomiar ciœnienia w instalacjach hydraulicznych,

- pomiar poziomu w zbiornikach otwartych,

- po zastosowaniu odpowiednich separatorów pomiar 
mediów agresywnych, o wysokiej lepkoœci lub 
temperaturze.

G³ówne zastosowania
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Typ M: 
Króciec M20×1,5 otwór A4

Typ P: 
Króciec M20×1,5 otwór A12

Typ CM 30x2
Typ CM 20x1,5

Typy króæców:

Typ RM: Radiator z króæcem typu M
Mo¿liwoœæ bezpoœredniego pomiaru medium o temp. do 150°C
(bez rurki impulsowej)
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CCA-310 / X / X - X / X / X

Wykonania specjalne: 
PZH, D, H, Hastelloy,
Tlen, inne - opis

Pocz¹tek zakresu pomiarowego 

Koniec zakresu pomiarowego 

Uwaga: do pomiaru ciœnieñ absolutnych 
              nale¿y dopisaæ ABS

Standard sygna³u wyjœciowego

Typ króæca lub rodzaj separatora

Szerokoœæ zakresu pomiarowego

50 kPa

100 kPa

0,3%

typowo 0,3%

max. 0,4%

0,2% / rok

2 x zakres

(max. 120 MPa)

8 x zakres

(max. 200 MPa)

0,16%

typowo 0,2%

max. 0,3%

0,1% / rok

100 kPa

360 kPa

0,16%

typowo 0,3%

max. 0,4%

0,1% / rok

10 kPa 40 kPa 0..100 kPa - 100 MPa

Dopuszczalne przeci¹¿enie 

(powtarzalne / bez histerezy)

Przeci¹¿enie uszkadzaj¹ce

B³¹d podstawowy

B³¹d temperaturowy / 10°C 

Stabilnoœæ d³ugookresowa
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