
System 6000

Przetworniki elektropneumatyczne dla sygna³ów pneumatycznych

Przetwornik p/i typu 6134
pod³¹czenie w technice dwuprzewodowej

Zastosowanie
Urz¹dzenia s³u¿¹ do przetwarzania sygna³u pneumatycznego
na elektryczny sygna³ znormalizowany, stosuje siê je zw³aszcza
jako elementy poœrednicz¹ce miêdzy pneumatycznymi i elek-
trycznymi urz¹dzeniami pomiarowymi, regulacyjnymi i steru-
j¹cymi.

Przetworniki p/i poœrednicz¹ miêdzy pneumatycznymi i elek-
trycznymi urz¹dzeniami pomiarowymi i regulacyjnymi, umo¿-
liwiaj¹ na przyk³ad pod³¹czenie pneumatycznych przetworni-
ków pomiarowych do elektrycznych regulatorów, komputerów
i systemów steruj¹cych.
Wielkoœci¹ wejœciow¹ jest znormalizowany sygna³ pneuma-
tyczny, wielkoœci¹ wyjœciow¹ jest elektryczny sygna³ sta³o-
pr¹dowy.
Urz¹dzenia typu 6134 przystosowane s¹ do pracy w technice
dwuprzewodowej.
Przetworniki typu 6134 dostêpne s¹ w wykonaniu do zabudowy
na szynie oraz jako urz¹dzenie polowe.

Urz¹dzenie do zabudowy na szynie
• zwarta konstrukcja,
• wyposa¿one w jeden lub dwa modu³y przetwornika p/i,
• potencjometry do korekcji punktu zerowego i zakresu.

Urz¹dzenie polowe
• do zastosowania w strefach zagro¿onych wybuchem w wy-

konaniu przeciwwybuchowym (Ex d) lub iskrobezpiecznym
(Ex ia) zgodnie z ATEX,

• potencjometry do korekcji punktu zerowego i zakresu,
• wyposa¿one w k¹townik monta¿owy, 1400-7432,
• opcje:

– manometr do pomiaru ciœnienia wejœciowego,
– uchwyt naœcienny i obejma rurowa dla rur 2", 1400-6216.
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Wykonania

Przetwornik p/i typu 6134 - x x
Ochrona przeciwwybuchowa
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przeciwwybuchowe Ex d zgodnie z ATEX
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urz¹dzenie polowe
urz¹dzenie do zabudowy na szynie
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Rys. 1 · Przetwornik p/i typu 6134-04x z jednym lub dwoma
modu³ami p/i

Rys. 2 · Przetwornik p/i typu 6134-03, urz¹dzenie polowe



Sposób dzia³ania (rys. 3)
Ciœnienie p pneumatycznego sygna³u wejœciowego prze-
kszta³cane jest przez ceramiczny przetwornik ciœnienia (1) na
elektryczny sygna³ sta³onapiêciowy.
Proporcjonalny do ciœnienia sygna³ sta³onapiêciowy wzmac-
niany jest do okreœlonego poziomu przez wzmacniacz pomia-
rowy (3). Punkt zerowy oraz zakres pomiarowy mog¹ byæ ko-
rygowane za pomoc¹ potencjometrów.
ïród³o napiêcia sta³ego (2) zapewnia zasilanie stabilizowanym
napiêciem sta³ym. Do wyjœciowego obwodu pr¹dowego mo¿na
pod³¹czyæ urz¹dzenia regulacyjne i steruj¹ce. W systemie dwu-
przewodowym maksymalne dopuszczalne napiêcie obci¹¿enia
wynosi UB = US – UA. Przy czym US stanowi minimalne napiêcie
zasilania sieci dwuprzewodowej. Urz¹dzenie charakteryzuje
siê zapotrzebowaniem na napiêcie (minimalne wymagane na-
piêcie przy³¹czeniowe) UA = 12 V. Przyk³adowo, w sieci dwu-
przewodowej o minimalnym napiêciu zasilaj¹cym US = 20 V–,
maksymalne napiêcie obci¹¿enia wynosi UB = 20 V – 12 V = 8 V,
a dopuszczalne obci¹¿enie równe jest RB = 400 �.

Tekst zamówienia
Przetwornik p/i typu 6134 - ...
Urz¹dzenia polowe:
– przy³¹cze elektryczne: M 20 x 1,5 / ½  do 14 NPT
– przy³¹cze pneumatyczne zgodnie z ISO 228: G ¼ / ¼ NPT
– stopieñ ochrony: IP 54 / IP 65
– bez manometru / z manometrem do pomiaru ciœnienia wejœ-

ciowego
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Rys. 3 · Schemat dzia³ania przetwornika p/i typu 6134
przeznaczonego do pod³¹czenia w systemie
dwuprzewodowym

p pneumatyczny sygna³ wejœciowy
1 przetwornik ciœnienia
2 Ÿród³o napiêcia sta³ego
3 wzmacniacz pomiarowy i potencjometr do regulacji

zakresu pomiarowego (SPAN) i punktu zerowego
(ZERO)

1 2 3 4

524V 

Typ 6134
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Rys. 4 · Przyk³ad zastosowania

1 odbiornik
2 pneumatyczny przetwornik pomiarowy
3 przetwornik p/i
4 regulator
5 sieæ dwuprzewodowa
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Dane techniczne wed³ug VDE/VDI 2191
Wszystkie wartoœci ciœnienia podane s¹ jako nadciœnienie. Inne wartoœci ciœnienia po z³o¿eniu zapytania.

Przetwornik p/i typu 6134-04 6134-03, -13, -23

Wykonanie urz¹dzenie do zabudowy na szynie urz¹dzenie polowe

Ochrona przeciwwybuchowa
zgodnie z ATEX (94/9/EG) –

Ex II 2G EEx ia IIC T6
Ex II 2G EEx d IIC T6

Modu³ przetwornika p/i / urz¹dzenie 1 lub 2 1

Wejœcie 0,2 do 1,0 bar (3 do 15 psi), mo¿liwoœæ przeci¹¿enia do 5 bar (72,5 psi)

Wyjœcie 4 do 20 mA 3), 4)

Dopuszczalne obci¹¿enie
dla 0(4) do 20 mA

RB = (US – 12 V) / 20 mA

Zasilanie sieæ dwuprzewodowa 24 V–, zakres napiêcia 12 do 30 V– 3), 4)

Charakterystyka przenoszenia

Charakterystyka wyjœcie liniowe w stosunku do wejœcia

Odchylenie od charakterystyki � 0,2% 1)

Histereza � 0,05% 1)

Zakres inwersji � 0,03% 1)

Têtnienie sygna³u wyjœciowego � 0,5% 1)

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

Wp³yw zasilania –

Wp³yw obci¹¿enia –

Emisja zak³óceñ
elektromagnetycznych EN 61 000-6-3

Odpornoœæ na zak³ócenia
elektromagnetyczne EN 61 000-6-2

Warunki otoczenia

Stopieñ ochrony DIN VDE 0470 IP 20 IP 54/IP 65

Temperatura otoczenia –20 do 70°C –20 do 70°C 2) ·  –20 do 60°C 4)

Temperatura sk³adowania –40 do 80°C –40 do 80°C

Przy³¹cza i monta¿

Przy³¹cze pneumatyczne przy³¹cze przewodu pneumatycznego 4 x 1,
Ø zewnêtrzna 6 mm

gwintowany otwór zgodnie z ISO 228:
G ¼ lub ¼ NPT

Przy³¹cze elektryczne zaciski dla przewodów 0,5 do 2,5 mm2

sztywny przewód: 0,2 do 4 mm2

elastyczny przewód: 0,2 do 2,5 mm2

M 20 x 1,5 lub ½ NPT
zaciski dla przewodów 0,5 do 2,5 mm2

Monta¿ szyna o szer. 35 mm, wg DIN EN 50 002
na ¿yczenie: podstawa mocuj¹ca dla szyny G,

szer. 32 mm, DIN EN 50 035

k¹townik monta¿owy 1400-7432 lub
lub elementy do zabudowy naœciennej i na rurze,

dla rur 2", 1400-6216

Ciê¿ar ok. 0,29 kg ok. 0,85 kg

1) Dane uchybów odnosz¹ siê do zakresu wyjœciowego
2) Urz¹dzenia bez ochrony przeciwwybuchowej

3) Typ 6134-13: iskrobezpieczny obwód pr¹dowy
4) Szczegó³y (parametry elektryczne, warunki przy³¹czeniowe itp.),

zob. atest konstrukcji

Zaœwiadczenia dotycz¹ce ochrony przeciwwybuchowej

Typ zaœwiadczenia Nr zaœwiadczenia Data Uwagi

für Typ 6134-1
Atest konstrukcji EG PTB 04 ATEX 2023 19.03.2004 II 2 G EEx ia II C T6

für Typ 6134-2
Atest konstrukcji EG PTB 03 ATEX 1214 06.11.2003 II 2 G EEx d II C T6



Pod³¹czenie elektryczne

Wymiary w mm
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Urz¹dzenie polowe * W wypadku wykonañ Ex ia
iskrobezpieczny obwód pr¹dowy
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Urz¹dzenie * Przy³¹cze wykorzystane jest tylko
do zabudowy na szynie w urz¹dzeniach z drugim modu³em

przetwornika p/i.
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Urz¹dzenie polowe · monta¿ na rurze 2" monta¿ naœcienny

rura 2"

2

1 szyna
2 przy³¹cze pneumatyczne
3 przy³¹cze elektryczne
4 obejma rurowa, 1400-6216
5 uchwyt naœcienny, 1400-7432
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Zmiany techniczne zastrze¿one


