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Przetwornik ró¿nicy ciœnieñ
PR-50G

 gazów 

ü Zakresy pomiarowe od 0  ̧250 Pa 

ü Dowolny standard sygna³u wyjœciowego 

 

Przeznaczenie 
Przetwornik PR-50G przeznaczony jest do pomiaru ci-
œnienia, podciœnienia oraz ró¿nicy ciœnieñ gazów. Typo-
wymi zastosowaniami s¹ pomiary ciœnieñ podmuchów, 
ci¹gów kominowych lub ciœnieñ-podciœnieñ w komorach 
paleniskowych. Konstrukcja przetwornika dopuszcza 
przeci¹¿enie do 100 kPa. Uk³ad elektroniczny znajduje 
siê w obudowie o stopniu ochrony IP54. 

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” znajdu-
je siê pod gumowym koreczkiem w górnej czêœci obudo-
wy przetwornika. Kalibracja szerokoœci zakresu jest mo¿-
liwa po zdjêciu obudowy. 

Monta¿ 
Przetwornik z przy³¹czem PCV mo¿na montowaæ na do-
wolnej stabilnej konstrukcji, wykorzystuj¹c uchwyt monta-
¿owy z otworami A9. Przetwornik wyposa¿ony jest w 
króæce z koñcówk¹ zaciskow¹ przystosowan¹ do wspó³-
pracy z elastyczn¹ rurk¹ impulsow¹ A6×1. W przypadku 
pobrania impulsu z obiektu rurk¹ metalow¹ proponujemy 
adapter M20×1,5 na koñcówkê A6×1. 

Przetwornik z przy³¹czem typu C montowany jest do za-
woru blokowego trój- lub piêciodrogowego. Polecamy 
zmontowane fabrycznie przetworniki z zaworami typu  
VM-3 lub VM-5 (str. V.2). 

Zalecenia eksploatacyjne 
Przetwornik powinien byæ montowany w pozycji pionowej. 
Sposób prowadzenia rurek impulsowych powinien gwa-
rantowaæ odp³yw ewentualnych skroplin w kierunku  
obiektu. 

Przy znacznych ró¿nicach wysokoœci miêdzy miejscem 
zamontowania przetwornika a punktem pobrania impulsu 
mo¿e wyst¹piæ efekt „p³ywania” pomiaru przy zmianach 
temperatury rurki impulsowej. Efekt ten mo¿na zminimali-
zowaæ prowadz¹c rurkê kompensacyjn¹ w s¹siedztwie 
rurki impulsowej od króæca odniesienia przetwornika do 
wysokoœci poboru impulsu. 

Aby nie dopuœciæ do wnikania py³u w komory pomiarowe 
przetwornika, monta¿ rurek impulsowych nale¿y przepro-
wadziæ starannie, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na 
szczelnoœæ po³¹czeñ rurek impulsowych z przetwornikiem. 

 

PR-50G wykonanie przemys³owe, przy³¹cze proce-
sowe typu C do monta¿u z zaworem blokowym

PR-50G wykonanie ekonomiczne, przy³¹cze procesowe
typu PCV, króæce z koñcówk¹ zaciskow¹ do rurki Æ6
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Z³¹cze elektryczne
konektorowe
DIN 43650

        Typ PD
Stopieñ ochrony IP54

Przy³¹czka 1  NPT 
ze stali 1.7335

do spawania 
rurki impulsowej

(na zamówienie)

Adapter 
M20×1,5/Æ6×1

(na zamówienie)

Rurka PCV Æ6×1

(na zamówienie)
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Dane techniczne 
 

Standardowe zakresy pomiarowe: 0  ̧250; 0  ̧500 Pa; 

  0  ̧2,5; 0  ̧5; 0  ̧10 kPa; 
Uwaga. Pomiarów w zakresach podciœnieñ dokonujemy 

³¹cz¹c impuls z minusowym króæcem przetwornika. 

  -150  ̧150; -250  ̧250 Pa; 
  -0,5  ̧0,5; -1  ̧1; -2,5  ̧2,5; -5  ̧5; -10  ̧10 kPa 

 

Dowolne zakresy pomiarowe  
o szerokoœciach w przedziale:  250 Pa…20 kPa 

Parametry metrologiczne 

 Szerokoœæ zakresu pomiarowego 

 250 Pa > 250 … 700 Pa > 700 … 2500 Pa > 2500 Pa 

Dopuszczalne ciœnienie statyczne 
Dopuszczalne przeci¹¿enie 
(powtarzalne – bez histerezy) 

 
35 kPa 

 
35kPa 

 

100 kPa 

 
100 kPa 

B³¹d podstawowy 1,6% 0,6% 0,3% 

B³¹d temperaturowy na 10°C 1% 0,3% 

Histereza i powtarzalnoœæ 0,05% do 0,25% w zale¿noœci od zakresu pomiarowego 

Zakres temperatur kompensacji 5…50°C 

Warunki pracy 

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25…80°C 

   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 

Rezystancja obci¹¿enia 
(dla wyjœcia pr¹dowego) A02,0
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Rezystancja obci¹¿enia      R 3 20 kW 
(dla wyjœcia napiêciowego) 
   Konstrukcja 

Materia³ obudowy    stal 1.4301 (304) 
Materia³ adaptera C    stal 1.4301 (304) 
Materia³ adaptera M20×1,5/A6×1   mosi¹dz 
Stopieñ ochrony obudowy   IP54 

Przyk³ad: Przetwornik ró¿nicy ciœnieñ PR-50G / zakres 0...1 kPa / sygna³ wyjœciowy 0 ÷ 10 V / przy³¹cze procesowe typu 
PCV. Dodatkowo adapter M20×1,5/Æ6×1 – dwie sztuki.

PR-50G / 0 ÷ 1 kPa / 0 ÷ 10 V / PCV / adapter M20×1,5/Æ6×1 dwie sztuki
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Polecamy zasilacz  produkcji ZL-25  Aplisens
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Zasilacz

PR-50G /__÷__/___/___/___

Pocz¹tek zakresu pomiarowego – odniesiony
do minimum sygna³u wyjœciowego

Standard sygna³u wyjœciowego

Sposób zamawiania

Koniec zakresu pomiarowego – odniesiony
do maksimum sygna³u wyjœciowego

Typ przy³¹cza procesowego: PCV lub C

Osprzêt monta¿owy: 
adapter M20×1,5/Æ6×1, przy³¹czka 1  NPT, zawory VM-3, VM-5
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