
System 6000

Przetworniki elektropneumatyczne
dla sygna³ów pneumatycznych

Przetwornik p/i typu 6132
pod³¹czenie w technice czteroprzewodowej

Zastosowanie
Urz¹dzenia s³u¿¹ do przetwarzania sygna³u pneumatycznego na
elektryczny sygna³ znormalizowany, stosuje siê je zw³aszcza jako
elementy poœrednicz¹ce miêdzy pneumatycznymi i elektrycznymi
urz¹dzeniami pomiarowymi, regulacyjnymi i steruj¹cymi.

Przetworniki p/i poœrednicz¹ miêdzy pneumatycznymi i elektry-
cznymi urz¹dzeniami pomiarowymi i regulacyjnymi, umo¿li-
wiaj¹ na przyk³ad pod³¹czenie pneumatycznych przetworników
pomiarowych do elektrycznych regulatorów, komputerów i sys-
temów steruj¹cych.
Wielkoœci¹ wejœciow¹ jest znormalizowany sygna³ pneumaty-
czny, wielkoœci¹ wyjœciow¹ jest elektryczny sygna³ sta³opr¹do-
wy lub sta³onapiêciowy.
Urz¹dzenia typu 6132 przystosowane s¹ do pracy w technice
czteroprzewodowej.
S¹ dostêpne jako urz¹dzenia do zabudowy kasetowej w blo-
kach 19", do zabudowy na szynie oraz jako urz¹dzenia
polowe.
Urz¹dzenia charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi cechami:
– Kompaktowe wykonanie o szerokoœci kasety 4 TE (20 mm)

lub w zwartych obudowach.
– Niewielka histereza i korzystne w³aœciwoœci dynamiczne

dziêki zastosowaniu tensometru elektrooporowego lub prze-
twornika pojemnoœciowego.

– Wykonania z nadajnikiem stanów granicznych i/lub gniaz-
dami kontrolnymi, znajduj¹cymi siê na œciance przedniej,
które s³u¿¹ do kontroli sygna³u wejœciowego i wyjœciowego.

Wykonania
Typ 6132-
ochrona Ex
 brak 0
obudowa
 urz¹dzenie do zabudowy kasetowej 1
 urz¹dzenie do zabudowy na szynie 4

Wszystkie urz¹dzenia do zabudowy kasetowej do wyboru
z mocowaniem œrubowym lub bagnetowym.

Opcje
Typ 6132-01 z nadajnikiem stanów granicznych
Typ 6132-01 z gniazdami kontrolnymi do kontroli elektrycznego
sygna³u wyjœciowego i pneumatycznego sygna³u wejœciowego.
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Rys. 1 · Przetwornik p/i typu 6132-01, urz¹dzenie 
        do zabudowy kasetowej

Rys. 2 · Przetwornik p/i typu 6132-04, urz¹dzenie 
        do zabudowy na szynie



Sposób dzia³ania (rys. 3 i 4)
Ciœnienie p pneumatycznego sygna³u wejœciowego przekszta³-
cane jest przez przetwornik ciœnienia (1) na elektryczny sygna³
sta³onapiêciowy. Paski tensometryczne z pow³ok¹ metalow¹
po³¹czone s¹ w mostek pomiarowy, który zasilany jest ze Ÿród³a
napiêcia sta³ego (2).
Proporcjonalny do ciœnienia sygna³ sta³onapiêciowy wzmacnia-
ny jest do okreœlonego poziomu przez wzmacniacz pomiarowy
(3). Punkt zerowy oraz zakres pomiarowy mog¹ byæ korygo-
wane za pomoc¹ potencjometrów znajduj¹cych siê na przed-
niej œciance.
Stopieñ wyjœciowy (4) generuje znormalizowany sygna³ sta³o-
pr¹dowy lub sta³onapiêciowy. Rodzaj sygna³u wyjœciowego
i jego zakres nastawia siê za pomoc¹ zworek, w wypadku typu
6132-04 przy u¿yciu prze³¹czników.
Transformator sieciowy (5) i prostownik (6) zapewniaj¹ zasila-
nie i s³u¿¹ do galwanicznego oddzielenia od sieci. W urz¹dze-
niach zasilanych napiêciem 24 V galwaniczne oddzielenie
zapewnia modu³ sta³opr¹dowy, który zastêpuje prostownik (6)
i transformator sieciowy (5).
Urz¹dzenia typu 6132-01 przeznaczone do zabudowy kase-
towej mog¹ byæ wyposa¿one w nadajnik stanów granicznych
(7), który przy wzroœcie powy¿ej lub spadku poni¿ej zadanej
wartoœci krañcowej, wysterowuje wbudowan¹ diodê LED oraz
przekaŸnik z prze³¹cznikiem bezpotencja³owym (8). Sposób
dzia³ania diody LED (zapalanie siê przy wzroœcie ponad lub
spadku poni¿ej wartoœci granicznej) i przekaŸnika (za³¹czanie
pr¹du spoczynkowego lub roboczego) okreœla siê za pomoc¹
ustawienia zworek. Wartoœci graniczne nastawia siê na poten-
cjometrze za pomoc¹ gniazd kontrolnych na p³ycie czo³owej.
Ponadto urz¹dzenia do zabudowy kasetowej mo¿na wyposa¿yæ
w gniazda kontrolne, które s³u¿¹ do kontroli pneumatycznego
sygna³u wejœciowego i elektrycznego sygna³u wyjœciowego w
trakcie eksploatacji. Pneumatyczny sygna³ wejœciowy pobierany
jest poprzez samouszczelniaj¹ce siê gniazdo kontrolne. Aby
umo¿liwiæ kontrolê sygna³u wyjœciowego, w wyjœciowy obwód
pr¹dowy w³¹czono diodê interlock. Dziêki temu mo¿liwe jest
pod³¹czenie na potrzeby kontroli miliamperomierza o rezystan-
cji wewnêtrznej Ri � 10 �. W wyjœciu napiêciowym jest nato-
miast w³¹czony rezystor 5 k�, który ma zabezpieczaæ przed
krótkim zwarciem miêdzy gniazdem kontrolnym i zaciskami
wyjœciowymi. Aby b³¹d pomiarowy by³ niewielki, nale¿y stoso-
waæ woltomierze o rezystancji wewnêtrznej Ri � 5 M�.

Monta¿
Urz¹dzenia do zabudowy kasetowej dostarczane s¹ zazwyczaj
w okablowanych 19-calowych blokach kaset zgodnych z nor-
m¹ DIN 41á494, czêœæ 5. Urz¹dzenia stanowi¹ wtedy element
rozwi¹zania automatyzacyjnego. W ka¿dym bloku mo¿na
umieœciæ do 21 modu³ów. Po³o¿enie monta¿owe wszystkich
wykonañ obudowy jest dowolne.

Tekst zamówienia
Przetwornik p/i typu 6132-... 
wejœcie: ... bar / ... psi
urz¹dzenia do zabudowy kasetowej: mocowanie œrubowe /
bagnetowe
wyjœcie: ... mA / ... V, 
zasilanie: 230 V AC / 115 V AC / 24 V AC / 24 V–, 
Typ 6132-01: ew. sygnalizator stanów granicznych, ew. z pneu-
matycznym i elektrycznym gniazdem kontrolnym.
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Rys. 3 · Schemat dzia³ania
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Rys. 4 · Przyk³ad zastosowania
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Dane techniczne zgodnie z VDE/VDI 2191 · Wszystkie wartoœci ciœnienia w bar (nadciœnienie)

Typ 6132-01 6132-04

urz¹dzenie do zabudowy kasetowej urz¹dzenie do zabudowy na szynie
Wejœcie 0,2...1,0 bar (3...15 psi), mo¿liwoœæ przeci¹¿enia do 2 bar

lub 0,4...2 bar (6...30 psi), mo¿liwoœæ przeci¹¿enia
do 4 bar

0,2 do1 bar, mo¿liwoœæ przeci¹¿enia do 5 bar; 
inne po z³o¿eniu zapytania

Wyjœcie 4...20 mA;  0...20 mA;
0...10 V lub 2...10 V

4 ... 20 mA;  0 ... 20 mA; 
0 …5 V; 1…5 V; 0...10 V lub 2...10 V

Dopuszczalne obci¹¿enie
przy 0(4)...20 mA ��650 � � 750 � przy 20 mA

przy 0(2)...10 , 0(1)...5 V � 2 k� � 2 k�
Nadajnik stanów granicznych prze³¹cznik

–moc prze³¹czania max. 300 W

pr¹d prze³¹czania 3 A; cos � = 1
napiêcie prze³¹czania 230 V~

Zasilanie 230 V AC, 115 V AC, 24 V AC (+10/–15%) 
48...62 Hz,

na ¿yczenie 24 V– (ok. 3,5 W)

24 VDC (18…36 V) 1,5 W
230 V AC, 115 V AC, 

24 V AC (+10/–15%), 50/60 Hz, 3 VA
Charakterystyka przenoszenia
Charakterystyka wyjœcie liniowe w stosunku do wejœcia
Odchylenie od charakterystyki �  0,2%1)

Histereza � 0,1%2) � 0,05%

Zakres inwersji � 0,03%1)

Têtnienie sygna³u wyjœciowego ��0,5%1)

Wp³yw temperatury � 0,2%/10 K na punkt zerowy i zakres  1) � 0,15%/10 K na punkt zerowy i zakres 1)

Wp³yw zasilania � 0,1% przy zmianie napiêcia
w obrêbie podanego zakresu 1) –

Wp³yw obci¹¿enia � 0,1% 1) w zakresie obci¹¿enia –
Emisja zak³óceñ
elektromagnetycznych EN 50081 czêœæ 1

Odpornoœæ na zak³ócenia
elektromagnetyczne EN 50082 czêœæ 2

Zabezpieczenie urz¹dzenia EN 61010
Klasa ochrony I
Kategoria przepiêciowa II

Stopieñ zanieczyszczenia 2

Warunki otoczenia
Stopieñ ochrony DIN 40 050 IP 00 IP 20
Temperatura otoczenia –20°C...+65°C –20°C...+70°C

Temperatura sk³adowania –40°C...+85°C

Przy³¹cza i monta¿
Przy³¹cze pneumatyczne zintegrowane pneumatyczne po³¹czenie wtykowe przy³¹cza przewodu pneumatycznego dla przewodów

4 x 1 mm, (zewnêtrzna Ø 6 mm);

Przy³¹cze elektryczne elektryczne z³¹cza wtykowe zgodne s¹ z norm¹ 
DIN 41á612 (konstrukcja F)

zaciski do przewodów 0,5 do 2,5 mm2

przewody sztywne 0,2…4 mm2

przewody elastyczne 0,2…2,5 mm2

Monta¿ mocowanie œrubowe lub bagnetowe szyna, szer. 35 mm, DIN EN 50á002 
(na ¿yczenie podstawa mocuj¹ca dla szyny G, 
szer. 32 mm, DIN EN 50á035)

Ciê¿ar, ok. kg 0,35 0,35
1) Dane uchybów odnosz¹ siê do zakresu wyjœciowego.



Wymiary w mm

Urz¹dzenia do zabudowy kasetowej

1 mocowanie œrubowe lub bagnetowe

Urz¹dzenia do zabudowy na szynie

1 szyna
2 przy³¹cze pneumatyczne
3 przy³¹cze elektryczne
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Zmiany techniczne zastrze¿one
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Po³¹czenie elektryczne
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