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Przetwornik ci�nienia
dok³adno�æ 0,3%

Typ 8314
z przy³¹czem G 1/4

8314
Wymiary [mm]Opis

Kompaktowy przetwornik ci�nienia typu 8314 ³¹czy wysokie wymagania
w odniesieniu do obci¹¿enia mechanicznego, cech kompatybilno�ci
elektromagnetycznej i pewno�ci dzia³ania.
Urz¹dzenie jest szczególnie polecane dla wymagaj¹cych aplikacji
przemys³owych.
Rodzaj wewnêtrznej elektroniki i staranna selekcja komponentów
elektronicznych zapewnia niezawodne i d³ugotrwa³e przetwarzanie
sygna³u i doskona³e w³a�ciwo�ci pomiarowe.
Stal szlachetna jest bazowym materia³em obudowy i czê�ci stykaj¹cych
siê z medium.
Nowatorskie procesy produkcyjne i wysokiej jako�ci komponenty
gwarantuj¹ sta³o�æ i d³ugotrwa³¹ stabilno�æ.

Dane techniczne Sposób pod³¹czenia

Numery zamówieniowe

Element pomiarowy: ceramiczna cela pomiarowa  
Przy³¹cze procesowe: G ¼”, wg DIN 3852 odmiana „E“ 
Przy³¹cze elektryczne: Wtyczka M12x1 
Ci�nienie przeci¹¿enia: 3,0 x zakres pomiarowy dla zakresów -1...4 bar 

2,5 x zakres pomiarowy dla zakresów 6...100 bar 
Ci�nienie niszcz¹ce: 3,0 x zakres pomiarowy dla zakresów -1...4 bar 

2,5 x zakres pomiarowy dla zakresów 6...100 bar 
opatentowany system stop-medium zapobiegaj¹cy 
wyciekowi medium w przypadku przekroczenia 
zakresu ci�n. niszcz¹cego (dla ci�n. nom. > 4 bar) 

Procedura pomiaru: pomiar ci�nienia wzglêdnego 
Dok³adno�æ: suma b³êdów liniowo�ci, histerezy i powtarzalno�ci 

<0,3% ZP (zakresu pomiarowego) 
b³¹d dostrojenia dla punktu pocz¹tkowego i 
koñcowego zakresu < 0,3% ZP 

Stabilno�æ w czasie: 0,5% ZP / 10 lat 
Czas reakcji: < 2 ms, typowo 1 ms 
Napiêcie pracy: 8...33 V DC 
Sygna³ wyj�ciowy: 4...20 mA (linia dwuprzewodowa) 
Kompatybilno�æ 
elektromagnetyczna: 

wg 50081-1 i 55022 
wg 50082-2 

Klasa ochrony: IP 67 
Materia³ korpusu: stal kwasoodporna 1.4503 AISI 303 
Materia³y w kontakcie  

z medium: 
- Al2O2 - element ceramiczny, 
- stal kwasoodporna 1.4503 AISI 303, 
- FPM (Viton), 
- PPS 

Temperatura medium: -15oC ... 125oC 
Temperatura otocz.: -15oC ... 85oC 
Wspó³czynniki temp.: 

punktu pocz¹tkowego: 
proporcjonaln. zmian: 

 
<0,015 ZP / oK 
<0,015 ZP / oK 

Pozycja zabudowy: dowolna; zalecana przy³¹czem elektr. do do³u 
Ciê¿ar: 95 G dla wersji z gwintem zewnætrznym G ¼� 
 

Zakres pomiarowy Nr identyfikacyjny 
0 ... 1 bar 550 364 
0 ... 4 bar 550365 
0 ... 6 bar 552 954 
0 ... 10 bar 550 366 
0 ... 16 bar 552 955 
0 ... 40 bar 550 367 
0 ... 100 bar 550 368 

 

Obci¹¿enie:
Napiêcie:

Pr¹d:

Ci�nienie [bar]
prze³¹czania


