
Miernik ró¿nicy ciœnieñ i natê¿enia przep³ywu

Media 05 · wskaŸnik 100 � · PN 50

Zastosowanie
Przetwornik ró¿nicy ciœnieñ i natê¿enia przep³ywu s³u¿y do po-
miaru i wskazywania ró¿nicy ciœnieñ lub pochodnych wartoœci
pomiarowych · przeznaczony dla mediów gazowych i ciek-
³ych · zakresy pomiarowe 0 … 40 do 0 … 3600 mbar · ciœnienie
statyczne do 50 bar · do wyboru z nadajnikiem stanów granicz-
nych z max. dwoma indukcyjnymi wy³¹cznikami alarmowymi.

Funkcje pomiarowe
– pomiar poziomu cieczy w zbiornikach ciœnieniowych,

zw³aszcza sch³odzonych do niskich temperatur, skroplo-
nych gazów,

– pomiar ró¿nicy ciœnieñ miêdzy zasilaniem i powrotem,
– pomiar spadku ciœnienia na zaworach i filtrach,
– pomiar natê¿enia przep³ywu metod¹ mierniczego spadku

ciœnienia.

Cechy charakterystyczne
• miernik przeznaczony dla mediów ciek³ych, gazowych

i parowych,
• mo¿liwoœæ monta¿u nadajnika stanów granicznych (opcjo-

nalnie) z max. dwoma wy³¹cznikami alarmowymi,
• przestawienie zakresu pomiarowego 1 : 1,6
• jednostronne przeci¹¿enie do dopuszczalnej wartoœci ciœ-

nienia statycznego,
• obudowa wskaŸnika z zabezpieczeniem przed rozerwaniem,
• stopieñ ochrony obudowy IP 54,
• ciœnienie nominalne PN 50,
• obudowa przeznaczona do monta¿u na instalacji lub tabli-

cowego,
• mo¿liwoœæ bezpoœredniego pod³¹czenia za pomoc¹ ko³nie-

rza bloku zaworów (opcjonalnie) z przy³¹czem kontrolnym
dla ciœnienia w zbiorniku i przy³¹czem dla wy³¹cznika ciœ-
nieniowego.

Wykonania
Miernik Media 05 sk³ada siê z:
WskaŸnika NG 100 z mechanizmem wskazuj¹cym · komory
pomiarowej z mosi¹dzu (CW617N), PN 50 · odolejony i od-
t³uszczony dla tlenu · zakres pomiarowy 40 do 3600 mbar · mem-
brany pomiarowej z kauczuku ECO · nastawa punktu zerowego
od frontu · przy³¹cza procesowe G 3/8 A.
Wyposa¿enie dodatkowe:
– skale · skala 0 do 100% liniowa lub wyk³adnicza, skala

zgodna z norm¹ DIN EN 837-3, skale wsuwane dla ró¿-
nych mediów, skale specjalne,

– indukcyjny nadajnik stanów granicznych z maksymalnie
dwoma wy³¹cznikami alarmowymi A1/A2 (wy³¹czniki
szczelinowe) · wykonanie przeznaczone do zastosowania
w strefach zagro¿onych wybuchem,

– blok zaworów, bezpoœrednie pod³¹czenie do miernika Media
05 za pomoc¹ ko³nierza,

– z³¹czki,
– manometr.
Wykonania specjalne po z³o¿eniu zapytania.
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Rys. 1 · Miernik Media 05 z blokiem zaworów i manometrem
do pomiaru ciœnienia roboczego

1 obudowa wskaŸnika
2 komora pomiarowa ró¿nicy ciœnieñ
3 blok zaworów z manometrem i zaworami odcinaj¹cymi
4 manometr do pomiaru ciœnienia roboczego NG 63
5 z³¹czki

1

4

5

2

3



Sposób dzia³ania (zob. rys. 3)
Przetwornik sk³ada siê z komory pomiarowej ró¿nicy ciœnieñ
(1.1) z membran¹ (1.5), dostosowanych do zakresu pomiaro-
wego sprê¿yn pomiarowych (1.4) oraz obudowy wskaŸnika z
mechanizmem wskazuj¹cym (2.2) i skal¹ (2.3).
Ró¿nica ciœnieñ �p = p1 – p2 (lub mierniczy spadek ciœnienia
na kryzie pomiarowej) powoduje wychylenie siê trzpienia
membrany (1.7), który po³¹czony jest z membran¹ pomiarow¹
(1.5) dociskan¹ przez sprê¿yny pomiarowe (1.4). Ta propor-
cjonalna do ciœnienia zmiana po³o¿enia trzpienia przekazy-
wana jest z komory ciœnieniowej za poœrednictwem dŸwigni
(1.8) i elastycznej p³ytki (1.9) do mechanizmu wskaŸnika (2.2).
Wskazania na skali dla ró¿nicy ciœnieñ s¹ liniowe, dla natê¿e-
nia przep³ywu wyk³adnicze.
Sprê¿yny (1.4) wmontowane w komorze pomiaru ró¿nicy ciœ-
nienia okreœlaj¹ doln¹ i górn¹ granicê danego zakresu pomia-
rowego urz¹dzenia (zob. tabela 1). W obrêbie tych granic za-
stosowania mo¿liwa jest p³ynna nastawa zakresu pomiarowe-
go za pomoc¹ przek³adni w stosunku 1:1,6. W trakcie nastawy
zmienia siê prze³o¿enie miêdzy dŸwigni¹ (1.8) i mechanizmem
wskaŸnika (2.2).
Wykonanie z nadajnikiem stanów granicznych
Mo¿liwy jest monta¿ maksymalnie dwóch wy³¹czników alar-
mowych (A1, A2). Segment zêbaty (2.1) przenosz¹cy cho-
r¹giewki steruj¹ce (3.1) za³¹cza wy³¹czniki alarmowe poprzez
wsuwanie chor¹giewek steruj¹cych w wy³¹czniki szczelinowe
(3.3), po³o¿enie których mo¿na zmieniaæ
Gdy chor¹giewka znajduje siê w polu przynale¿nego wy³¹cz-
nika szczelinowego, jego rezystancja jest wysoka (kontakt
otwarty). Gdy chor¹giewka opuœci pole wy³¹cznika, jego rezy-
stancja jest niska (kontakt zamkniêty). W zale¿noœci od nastawy,
prze³¹czanie nastêpuje w momencie, gdy chor¹giewka steruj¹ca
wsuwa siê w prze³¹cznik szczelinowy lub z niego wychodzi.

Nadajnik stanów granicznych – wy³¹czniki alarmowe A1/A2
- Miernik Media 05, wykonanie z nadajnikiem stanów granicznych -
Indukcyjne wy³¹czniki alarmowe A1/A2 mo¿na nastawiæ indy-
widualnie w ca³ym zakresie pomiarowym. Sygna³ jest nadawa-
ny przy wzroœcie lub spadku ró¿nicy ciœnieñ, ew. gdy
chor¹giewka steruj¹ca zanurza siê w wy³¹czniku szczelino-
wym lub z niego siê wynurza.
Wy³¹czniki mo¿na przestawiæ rêcznie w wymagany punkt
prze³¹czenia. W obwód wyjœciowy nale¿y w³¹czyæ wzmacnia-
cze separuj¹ce zgodne z EN 60947-5-6 w taki sposób, aby
mog³y one wspó³pracowaæ z do³¹czonymi urz¹dzeniami ste-
ruj¹cymi i sygnalizacyjnymi.
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Rys. 2 · Wy³¹czniki alarmowe w obudowie mechanizmu
wskazuj¹cego
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Rys. 3 · Schemat dzia³ania miernika Media 05,
wykonanie z nadajnikiem stanów granicznych

1 Komora pomiarowa
ró¿nicy ciœnieñ

1.1 komora pomiarowa
1.2 komora ciœnienia

plusowego
1.3 komora ciœnienia

minusowego
1.4 sprê¿yny pomiarowe
1.5 membrana pomiarowa
1.6 p³ytki membrany
1.7 trzpieñ membrany
1.8 dŸwignia
1.9 elastyczna p³ytka

2 Obudowa wskaŸnika
2.1 segment zêbaty
2.2 mechanizm wskaŸnika
2.3 skala

po³o¿enie wy³¹czników krañcowych A1/A2, os³ona skali zdjêta

A1
A2

3 Nadajnik stanów
granicznych (opcja)

3.1 oœ mechanizmu
wskaŸnika

3.2 chor¹giewki steruj¹ce
3.3 wy³¹czniki szczelinowe

A1 i A2

4 Blok zaworów
jako wyposa¿enie
dodatkowe (opcja)

4.1 blok zaworów
z manometrem,
zaworami odcinaj¹cymi
i z³¹czkami

blok
zaworów

wskaŸnik

komora
pomiarowa
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Tabela 1 · Dane techniczne · wszystkie wartoœci ciœnienia podano jako nadciœnienie w bar lub w mbar

Miernik ró¿nicy ciœnieñ Media 05

Nominalny zakres
pomiarowy mbar 0 do 60 0 do 100 0 do 160 0 do 250 0 do 400 0 do 600 0 do 1000 0 do 1600 0 do 2500 0 do 3600

Zakres pomiarowy
mbar

min.
max.

40
do 60

60
do100

100
do 160

160
do 250

250
do 400

400
do 600

600
do 1000

1000
do 1600

1600
do 2500

2500
do 3600

Ciœnienie nominalne PN 50, obci¹¿enie jednostronne do 50 bar

WskaŸnik Ø 100 mm

Charakterystyka
przenoszenia wyjœcie i wskazanie liniowe do ró¿nicy ciœnieñ

Odchy³ka charakterystyki � 2,5% z uwzglêdnieniem histerezy 1)

Próg nieczu³oœci � 0,5% � 0,25%

Wp³yw ciœnienia statycznego � 0,03% / 1 bar

Stopieñ ochrony
zgodnie z DIN 40050 IP 54

Ciê¿ar
bez bloku zaworów
firmy SAMSON
z blokiem zaworów
firmy SAMSON

ok. 2,6 kg

ok. 4,6 kg

Dopuszczalny zakres
temperatur otoczenia

�40 do +80°C
dla tlenu �40 do +60°C

Dopuszczalny zakres
temperatur sk³adowania �40 do +100°C

Nadajnik stanów granicznych (opcja)

Sposób dzia³ania max. 2 indukcyjne wy³¹czniki alarmowe A1 i A2 (zgodne z EN 60947-5-6)

Pr¹dowy obwód steruj¹cy wartoœci w zale¿noœci od do³¹czonego wzmacniacza separuj¹cego, np. KFA6-SR2-Ex2.W

Wy³¹cznik szczelinowy SJ2-SN, dla stref zagro¿onych wybuchem zgodnie z PTB 00 ATEX2049X

Histereza < ± 2%

Obszar nieczu³oœci, ok. � 0,6%

1) W odniesieniu do wartoœci granicznej zakresu pomiarowego.

Wskazówki!
– Wszystkie dane b³êdów i odchy³ek podano w % nastawionego zakresu pomiarowego!
– Przed przeprowadzeniem pomiaru natê¿enia przep³ywu nale¿y zapoznaæ siê z kart¹ katalogow¹ T 9550.
– Korekcja zakresu pomiarowego mo¿liwa jest poprzez zmianê prze³o¿enia w zakresie ok. 1:1,6.
– Miernik ró¿nicy ciœnieñ i natê¿enia przep³ywu Media 05 bez wy³¹czników krañcowych mo¿e byæ stosowany do pomiaru palnych

gazów i cieczy w zbiornikach, w których wystêpuje zagro¿enie wybuchem strefy 0. Musz¹ byæ przestrzegane przepisy dotycz¹ce
pomiarów palnych gazów i cieczy w strefie zagro¿enia wybuchem 0.

– Pozosta³e wskazówki zawarte s¹ w instrukcji monta¿u i obs³ugi EB 9520.

Tabela 2 · Materia³y

Miernik ró¿nicy ciœnieñ i natê¿enia przep³ywu Media 05

Komora pomiarowa mosi¹dz (CW617N) lub stal CrNi

Membrana pomiarowa i uszczelnienia ECO 1)

Sprê¿yny pomiarowe

stal CrNiP³ytki membrany i elementy robocze

DŸwignia

Obudowa wskaŸnika poliwêglan
1) Inne materia³y po z³o¿eniu zapytania.



Przyporz¹dkowanie przy³¹czy
- dotyczy tylko wykonania z indukcyjnym nadajnikiem stanów
granicznych -

Pod³¹czenie elektryczne
Urz¹dzenie mo¿e byæ wyposa¿one w maksymalnie dwa
wy³¹czniki alarmowe. Aby mo¿liwe by³o pod³¹czenie elek-
tryczne, wy³¹czniki alarmowe A1 i A2 mechanizmu wskazu-
j¹cego nale¿y po³¹czyæ ze wzmacniaczem separuj¹cym. Firma
SAMSON zaleca zastosowanie wzmacniaczy separuj¹cych
firmy Pepperl + Fuchs. W wypadku dwóch wy³¹czników np.
typu KFA6-SR2-Ex2.W, w wypadku jednego wy³¹cznika typu
KFA6-SR2-Ex1.W.

Charakterystyka wy³¹czników szczelinowych z funkcj¹ zestyku
rozwiernego (NC, normally closed)

Chor¹giewka steruj¹ca wysuniêta · sygna³ prze³¹czenia „za³.”
(sygna³ L)
Funkcja: zestyk zwarty lub wyjœcie wysterowane - wy³¹cznik
niskorezystancyjny (niet³umiony). Pobór pr¹du � 3 mA.

Chor¹giewka steruj¹ca wsuniêta · sygna³ prze³¹czenia „wy³.”
(sygna³ zero)
Funkcja: zestyk rozwarty lub wyjœcie zablokowane - wy³¹cznik
wysokorezystancyjny (t³umiony). Pobór pr¹du � 1 mA.
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Rys. 4 · Przyporz¹dkowanie zacisków wy³¹czników alarmowych
A1 i A2

41
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+ – + –

A2

42 51 52

wykonanie z dwoma wy³¹cznikami alarmowymi A1/A2

Dla pod³¹czenia wy³¹czników szczelinowych do atestowanych
iskrobezpiecznych obwodów pr¹dowych zgodnych z ochron¹
przeciwzap³onow¹ EEx ia llc T6 (PTB 99 ATEX 2219 X) obo-
wi¹zuj¹ poni¿sze wartoœci:

Tabela 3 · Wartoœci przy³¹czeniowe dla iskrobezpiecznych
obwodów pr¹dowych

Typ 1 Typ 2

Ui 16 V 16 V

Ii 25 mA 25 mA

Pi 34 mW 64 mW

Ci 50 nF 50 nF

Li 250 �H 250 �H

T
T6 T5 T4 T6 T5 T4

73°C 88°C 100°C 66°C 81°C 100°C

wzmacniacz separuj¹cy
zgodny z EN 60947-5-6



Monta¿
Podczas monta¿u nale¿ zwróciæ uwagê na …

Monta¿ naœcienny/tablicowy - w obu wypadkach nale¿y wy-
korzystaæ dwa otwory gwintowane M 8 na tylnej œciance komo-
ry pomiarowej lub dwa otwory Ø 8,3 mm w bloku zaworów.

Wyposa¿enie dodatkowe
Firma SAMSON oferuje dla serii mierników Media szerok¹ paletê
wyposa¿enia dodatkowego (np. bloki zaworów, manometry,
zawory wysokociœnieniowe, naczynia wyrównawcze, z³¹czki
z d³awikami, modu³y wy³¹czników, sprê¿yny pomiarowe itp.).

Szczegó³y oraz opisy znajduj¹ siê w karcie katalogowej T 9555.

Monta¿ na rurze - element mocuj¹cy z obejm¹ do monta¿u na
rurze pionowej lub poziomej o œrednicy 2".

Obudowa z zabezpieczeniem przed rozerwaniem znajdu-
j¹cym siê na tylnej œciance obudowy wskaŸnika.

Przy³¹cze medium pomiarowego: gwintowany otwór zgodny
z ISO 228 G 3/8
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Rys. 5 · Wymiary
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Rozmieszczenie otworów dla monta¿u naœciennego/tablicowego

œrodek obudowy wskaŸnika

dwa otwory Ø 8,5 mm
do przymocowania na tylnej œciance
komory pomiarowej (œruby M8)

dwa otwory Ø 8,5 mm
do przymocowania na bloku zaworów
(œruby M8)

przy³¹cze manometru G½-LH
ze z³¹czk¹ œci¹gaj¹c¹ G½ dla
manometru NG 100 i o-ring 12x2
oraz G¼ dla manometru NG 63
z pierœcieniem uszczelniaj¹cym G¼

blok zaworów
przy monta¿u do góry nogamiMonta¿ na rurze



Zmiany techniczne zastrze¿one
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Tekst zamówienia
Miernik ró¿nicy ciœnieñ / natê¿enia przep³ywu Media 05 � Nr katalogowy: 5005 - _ _ _ _ _ _

Wykaz zamówienia:
- Nr katalogowy uzupe³niæ indeksem wybranego wykonania urz¹dzenia -

Wykonanie urz¹dzenia

Nr katalogowy 5 0 0 5 - � � � � � �
Miernik Media 05, komora pomiarowa z mosi¹dzu 5

Miernik Media 05, komora pomiarowa z materia³u 1.4571 6

Wykonanie standardowe 0

dla tlenu odt³uszczone i odolejone zgodnie z norm¹
zak³adow¹ 1.34-2 arkusz 1 1

Nominalny
zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy
min.                       max.

0 … 60 mbar 40 mbar 60 mbar 0 2

0 … 100 mbar 60 mbar 100 mbar 0 3

0 … 160 mbar 100 mbar 160 mbar 0 4

0 … 250 mbar 160 mbar 250 mbar 0 5

0 … 400 mbar 250 mbar 400 mbar 0 6

0 … 600 mbar 400 mbar 600 mbar 0 7

0 … 1000 mbar 600 mbar 1000 mbar 2 0

0 … 1600 mbar 1000 mbar 1600 mbar 2 1

0 … 2500 mbar 1600 mbar 2500 mbar 2 2

0 … 3600 mbar 2500 mbar 3600 mbar 2 3

Œruba nastawy zera z ukryt¹ korekcj¹ punktu zerowego 1

Wy³¹czniki krañcowe (indukcyjne nadajniki stanów
granicznych) 1)

bez wy³¹czników alarmowych 0

z 1 indukcyjnym wy³¹cznikiem alarmowym
(1x wy³¹cznik A1 dla wartoœci min.) 1

z 2 indukcyjnymi wy³¹cznikami alarmowymi
(1x wy³¹cznik A1 dla wartoœci min. + 1x wy³¹cznik A2
dla wartoœci max.)

4

z 2 indukcyjnymi wy³¹cznikami alarmowymi
(2x wy³¹cznik A1 i A2 dla wartoœci min.) 5

Wymagane dodatkowo dane zamówieniowe
wy³¹czniki alarmowe nastawione na ...

Nastawa wartoœci pomiarowej 2)

0 do ...
Jednostka

mbar

Wykonanie z nadajnikiem stanów granicznych, dodatkowe dane zamówieniowe

wy³¹cznik A1 standardowy

wy³¹cznik A1 dla wartoœci min.
= spadaj¹ca wartoœæ pomiarowa chor¹giewka steruj¹ca ... wsuwa siê / wysuwa siê 3) przy … mbar przy 22-2%

wy³¹cznik A2

wy³¹cznik A2 dla wartoœci min.
= spadaj¹ca wartoœæ pomiarowa chor¹giewka steruj¹ca ... wsuwa siê / wysuwa siê 3) przy … mbar przy 42-2%

wy³¹cznik A2 dla wartoœci max.
= rosn¹ca wartoœæ pomiarowa chor¹giewka steruj¹ca ... wysuwa siê / wsuwa siê 3) przy … mbar przy 93+2%

1) Fabryczne ustawienie wy³¹czników krañcowych; standardowe: bez nastawy
2) Fabryczna nastawa wartoœci pomiarowej; standardowa: 0 … max. wartoœæ pomiarowa
3) Niepotrzebne skreœliæ.

Wyposa¿enie dodatkowe: blok zaworów, manometr, z³¹cza œrubowe (szczegó³y w karcie katalogowej T 9555)


