
Przetwornik pomiarowy ró¿nicy ciœnieñ

Media 6 · Media 6 Z

Zastosowanie

Sterowany mikroprocesorem przetwornik pomiarowy do po-
miaru i wskazywania wartoœci ró¿nicy lub innych wielkoœci po-
miarowych wyprowadzanych z ró¿nicy ciœnieñ · przeznaczony
dla gazów lub cieczy · zakresy pomiarowe od 0 ... 100 do
0...3600 mbar · ciœnienie nominalne PN 50

Realizowane pomiary

– Pomiary stanu nape³nienia stacjonarnych zbiorników ciœ-
nieniowych i cystern, w szczególnoœci oziêbionymi do bar-
dzo niskiej temperatury p³ynnymi gazami, jak np. argon,
tlen, czy azot.

– Pomiar ró¿nicy ciœnienia pomiêdzy zasilaniem i powrotem.

– Pomiar spadku ciœnienia w zaworach i filtrach.

– Pomiar przep³ywu metod¹ mierniczego spadku ciœnienia.

Pomiar poziomu  nape³nienia

Po wyposa¿eniu w odpowiedni zasilacz (np. typu 5024-1),
s³u¿¹cy do dostarczenia energii elektrycznej poziom nape³nie-
nia zbiornika (funkcja ciœnienia hydrostatycznego, kszta³tu
zbiornika i gêstoœci sk³adowanego gazu) przekszta³cany jest
na sygna³ pr¹dowy z zakresu 4 do 20 mA i wyœwietlany na wy-
œwietlaczu LCD w wybranej jednostce pomiarowej. Ponadto
nadzorowane s¹ wartoœci graniczne i ich sygnalizacja.

Pomiar przep³ywu

W po³¹czeniu z nadajnikiem mierniczego spadku ciœnienia (zwê-
¿ka pomiarowa typu 90) urz¹dzenia Media 6 mog¹ byæ wyko-
rzystywane do ci¹g³ego pomiaru i zliczania 1) przep³ywu gazów i
pary oraz cieczy (metoda mierniczego spadku ciœnienia).

Cechy charakterystyczne
– przeznaczenie dla mediów w fazie p³ynnej, gazowej i parowej,
– sterowany mikroprocesorem przetwornik pomiarowy wypo-

sa¿ony w z³¹cze RS-232 s³u¿¹ce do konfigurowania i pro-
gramowania urz¹dzenia,

– dwa nastawne programowe wy³¹czniki krañcowe,
– wybór rodzaju gazu za pomoc¹ prze³¹cznika,
– programowanie za pomoc¹ modu³u pamiêci,
– wyœwietlacz cyfrowy (LCD) dla temperatury do –40°C ze

stuprocentowym wskaŸnikiem segmentowym oraz wskaŸni-
kami alarmowymi i ostrzegawczymi,

– niezale¿na od siebie nastawa punktu zerowego i zakresu
pomiarowego poprzez wciœniêcie przycisku,

– pod³¹czenie w technice dwuprzewodowej dla znormalizo-
wanego sygna³u pr¹dowego 4 do 20 mA,

– wygodna konfiguracja za pomoc¹ programu
TROVIS-VIEW,

– jednostronna przeci¹¿alnoœæ do wartoœci dopuszczalnego
ciœnienia statycznego,

– obudowa wyœwietlacza zabezpieczona przed rozerwaniem,

– stopieñ ochrony obudowy obiektowej: IP 65
– uruchomienie pracy z zasilaniem bateryjnym 2) za pomoc¹

przycisku,
– w³¹czanie i wy³¹czanie cyfrowego wyœwietlacza (LCD) za

pomoc¹ przycisku,
– 8-miejscowy wyœwietlacz wartoœci liczbowych 1),
– proporcjonalne do iloœci wyjœcie impulsowe do pod³¹czenia

zewnêtrznego urz¹dzenia zliczaj¹cego 1),
– tryby pracy mo¿liwe do wyboru: pomiar stanu nape³nienia,

przep³ywu lub ró¿nicy ciœnieñ.

Wykonania

Przetwornik pomiarowy Media 6 z wyœwietlaczem LCD ·
przetwornik pomiarowy z wyœwietlaczem cyfrowym ·
pod³¹czenie w technice dwuprzewodowej · sygna³ wyjœciowy:
4 do 20 mA · napiêcie zasilaj¹ce: 12 do 36 V DC lub zasilanie
bateryjne 2) 9 V DC (bez sygna³u wyjœciowego 4 do 20 mA),
sk³ada siê z:
wyœwietlacza ciek³okrystalicznego ∅ 90 mm ze stuprocentowym
wskaŸnikiem segmentowym i pulsuj¹cymi znacznikami alarmo-
wymi i ostrzegawczymi · dwóch programowych wy³¹czników
krañcowych lub z programowego wy³¹cznika krañcowego zgod-
nego z zaleceniami NAMUR i z wyjœcia impulsowego 1) · komory
pomiarowej wykonane ze stopu CW617N (mosi¹dz) lub ze stali
nierdzewnej · jest oczyszczony z oleju i t³uszczu dla tlenu · zakresy
pomiarowe: od 100 do 3600 mbar · membrana pomiarowa
z kauczuku ECO ·nastawa punktu zerowego i zakresu pomiaro-
wego za pomoc¹ przycisków · przy³¹cza ciœnieniowe: G 3/8 A ·
z³¹cze RS-232.
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Rys. 1 · Przetwornik pomiarowy Media 6

1) Tylko przetworniki pomiarowe Media 6 Z
2) Tylko w trybie pracy: pomiar poziomu nape³nienia
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Przetwornik pomiarowy Media 6 mo¿e byæ opcjonalnie wy-
posa¿ony w…

– wykonanie jak wy¿ej, ale przeznaczone dla stref za-
gro¿onych wybuchem · wejœciowy obwód pr¹dowy w wy-
konaniu iskrobezpiecznym II 2 G Ex ia IIC T6

– pod³¹czany bezpoœrednio za pomoc¹ ko³nierzy blok zawo-
rowy z przy³¹czem kontrolnym do pomiaru ciœnienia w i
pod³¹czenia prze³¹cznika ciœnieniowego.

Sposób dzia³ania (rys. 3)
Przetwornik pomiarowy ró¿nicy ciœnieñ sk³ada siê zasadniczo
z komory pomiarowej (1) ró¿nicy ciœnieñ z membran¹ pomia-
row¹ (1.1), sprê¿yn pomiarowych (1.2) dobranych odpowied-
nio do zakresu pomiarowego i obudowy wyœwietlacza (7)
z wyœwietlaczem cyfrowym (LCD).
Ró¿nica ciœnieñ Dp = p1 – p2 powsta³a na membranie pomiaro-
wej (1.1.) umieszczonej na sprê¿ynach pomiarowych (1.2) po-
woduje odchylenie osi (1.5) membrany. To przesuniêcie pro-
porcjonalne do ró¿nicy ciœnieñ przenoszone jest z komory ciœ-
nieniowej poprzez dŸwigniê (1.3) i elastyczn¹ p³ytkê (1.4) na
czujnik przesuniêcia (2), który przekszta³ca przesuniêcie na sy-
gna³ elektryczny.

Sygna³ z czujnika przesuniêcia (2) - poddany analizie za po-
moc¹ zapisanych w pamiêci FRAM (4) danych - przetwarzany
jest przez mikroprocesor (3), który steruje wyœwietlaczem
ciek³okrystalicznym oraz przetwornikiem cyfrowo-analogo-
wym (9) dla uzyskania sygna³u wyjœciowego.

Sygna³ wyjœciowy proporcjonalny do mierzonej wartoœci do-
prowadzany jest do przy³¹cza A jako sygna³ sta³opr¹dowy
z zakresu od 4 do 20 mA. Istnieje mo¿liwoœæ prze³¹czenia na
pracê z zasilanie bateryjnym, wówczas obwód pr¹dowy sy-
gna³u 4 do 20 mA jest wewnêtrznie od³¹czany.

Do przy³¹cza B doprowadzone s¹ sygna³y z dwóch programo-
wych wy³¹czników krañcowych (8) dla alarmu 1 (np. minimalne
nape³nienie zbiornika) i alarmu 2 (np. maksymalne nape³nienie
zbiornika), przeznaczone jest ono do pod³¹czenia wzmacnia-
cza przekaŸnikowego zgodnego z norm¹ DIN EN 60947-5-6;
w przetwornikach typu Media 6 Z: jeden programowy
wy³¹cznik krañcowy (alarm 1) i jedno wyjœcie impulsowe pro-
porcjonalne do iloœci (zamiast alarmu 2) do sterowania zew-
nêtrznym urz¹dzeniem zliczaj¹cym.

Z³¹cze RS-232 (10) umo¿liwia konfiguracjê urz¹dzenia przy
wykorzystaniu modu³u pamiêci lub bezpoœrednio za pomoc¹
komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem parame-
tryzacyjnym TROVIS-VIEW. W trakcie takiego procesu charak-
terystyczne dla konkretnego zastosowania dane zapisywane
s¹ w pamiêci FRAM (4). Mo¿liwe jest równie¿ zabezpieczenie
zapisanych danych. S¹ one zachowywane do nastêpnego za-
pisu. W powy¿szy sposób dane robocze przetwornika Media 6
mo¿na w prosty sposób skopiowaæ i aktywowaæ w miejscu za-
montowania urz¹dzenia.

Za pomoc¹ prze³¹czników typu DIL (6) mo¿na wybraæ jeden
z czterech rodzajów gazu oraz funkcjê zabezpieczenia zakre-
su i zapisanych danych. Za pomoc¹ trzech przycisków (5) mo-
¿na ustawiæ ró¿ne funkcje obs³ugi (nastawa punktu zerowego
i zakresu, wartoœæ maks. dla wy³¹cznika alarmowego, funkcja
testowa itp.) oraz stany pracy (³adowanie/zabezpieczenie pa-
rametrów roboczych).
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Rys. 3 · Sposób działania

Rys. 2 · Zasada pomiaru poziomu napełnienia zbiornika dla skro-
plonych gazów w stanie ciekłym w technice niskich temperatur
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Tabela 1 · Dane techniczne · wszystkie wartości ciśnienia podane jako nadciśnienie

Przetwornik pomiarowy Media 6

Zakres pomiarowy w mbar 0 do 100 0 do 160 0 do 250 0 do 400 0 do 600
0 do

1000 1)
0 do

1600 1)
0 do

2500 1)
0 do

3600 1)

Regulowany zakres pomiarowy w mbar

Klasa ±1%
od
do

- -
£250
³125

£400
³100

£600
³150

£1000
³250

£1600
³ 320

£2500 do
³500

£3600 do
³720

Klasa ±1,6%
od
do

£100
³60

<160
³60

<125
³50

<100
³80

<150
³120

<250
³200

- - -

Klasa ±2,5%
od
do

<60
³352)

<60
³32

- - - - - - -

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

WskaŸnik wyœwietlacz LCD o Ø 90 mm

Charakterystyka przenoszenia sygna³ wyjœciowy i wskazanie: liniowe lub pierwiastkowane odpowiednio do trybu pracy

Odchy³ka charakterystyki < ±1,0% do < ±2,5% (z uwzglêdnieniem histerezy) w zale¿noœci od wybranego zakresu pomiarowego

Próg nieczu³oœci < 0,25% lub < ±0,5% w zale¿noœci od wybranego zakresu pomiarowego

Wp³yw ciœnienia statycznego < 0,03 %/1 bar

Wp³yw temperatury otoczenia
w zakresie od –20 do +70°C
na punkt zerowy
na zakres

< ±0,2 %/10 K
< ±0,2 %/10 K

Wy³¹czniki krañcowe
2 dowolnie programowane programoe wy³¹czniki krañcowe

lub jeden programowy wy³¹cznik krañcowy zgodnie z norm¹ EN 60947-5-6 i wyjœcie impulsowe 5)

Pr¹dowy obwód steruj¹cy,
mo¿liwoœæ nastawy w krokach 1%

wartoœci w zale¿noœci od do³¹czonego wzmacniacza przekaŸnikowego 3)

Histereza 1% wartoœci MCN lub SCN 4)

Wyjœcie impulsowe 5) maks. mo¿liwa czêstotliwoœæ zliczania: 120 imp./min. lub 7200 imp./min.

Obszar nieczu³oœci, oko³o < 0,6%

Stopieñ ochrony
zgodnie z DIN 40050

IP 65

Ciê¿ar bez bloku zaworowego: oko³o 3,0 kg · z blokiem zaworowym: oko³o 5,0 kg

Wykonania 5006-... 0 ... 5006-1

Pod³¹czenie w technice
dwuprzewodowej

wyjœcie 4 do 20 mA

Dopuszcz. obci¹¿enie wtórne
RB w W

RB =
U -12 V

0,020 A

B

Pr¹dowy obwód wyjœciowy - iskrobezpieczny zgodnie z PTB 00ATEX 2074

Napiêcie zasilaj¹ce UB

dla przetwornika pomiarowego
w technice dwuprzewodowej

12 do 36 V DC
12 do 28 V DC – tylko we wspó³pracy

z iskrobezpiecznym obwodem pr¹dowym –

Zasilanie bateryjne 6)

napiêcie zasilaj¹ce
9 V DC (6 x 1,5 V, baterie alkaliczne typu LR6)

Zastosowanie przetworników po-
miarowych typu Media 6 dla tlenu
w postaci gazu

maks. temperatura: +60°C · maks. ciœnienie tlenu: 30 bar

Dop. zakres temperatury otoczenia –40°C do +70°C T6; –20°C do +60°C · T5; –20°C do +70°C

Dop. zakres temperatury sk³adowania –40°C do +80°C
1) W tych zakresach pomiarowych przy szerokoœci zakresu £ 100% do ³ 50% mo¿na liczyæ siê z klas¹ dok³adnoœci 0,6%.
2) Przy spadku poni¿ej dolnej wartoœci tego zakresu pomiarowego dok³adnoœæ klasy Kl. 2,5 mo¿e zostaæ przekroczona.
3) Na przyk³ad KFA6-SR2-Ex2.W zgodnie z norm¹ EN 60947-5-6
4) MCN = maks. pojemnoœæ zbiornika; SCN = pojemnoœæ zbiornika do przelewu
5) Wyjœcie impulsowe: tylko przetworniki pomiarowe Media 6 Z
6) Zasilane bateryjne jest mo¿liwe tylko w przypadku pracy w trybie „pomiaru poziomu nape³nienia” i „pomiaru stanu nape³nienia pojazdu transportowego” .
Wy³¹czniki krañcowe A1 i A2 s¹ wy³¹czone.

Wskazówki!

– Wszystkie wartoœci ciœnienia podano jako nadciœnienie.

– Wszystkie wartoœci b³êdów i odchy³ek w % nastawionego zakresu pomiarowego!

– Przetwornik pomiarowy Media 6 nie jest dopuszczony do prowadzenia pomiarów palnych gazów i cieczy w strefie 0!

– Zastosowanie dla tlenu · W przypadku wszystkich zastosowañ dla tlenu upewniæ siê, ¿e komora pomiarowa i wszystkie elementy
wyposa¿enia dodatkowego firmy SAMSON, jak np. blok zaworowy, bêd¹ mia³y stycznoœæ tylko z tlenem w postaci gazu.

– Wiêcej informacji patrz 4EB 9527-3.
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Rys. 4 · Przesyłanie danych
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–

Rys. 5 · Podłączenie elektryczne, przyporządkowanie przyłączy

~

1+

2–

1

3

2

pod³¹czenie w technice 2-przewodowej/pod³¹czenie baterii

Przy³¹cze A

1

3

2

4

1+

2–

3+

4–

programowe wy³¹czniki krañcowe dla wzmacniacza
przekaŸnikowego zgodnie z norm¹ EN 60947-5-6, programowe
wyjœcie impulsowe do pod³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia
zliczaj¹cego, zestyki 3 i 4 (tylko przetworniki Media 6 Z).

Przy³¹cze B

Tabela 3 · Zestawienie funkcji obu programowych wyłączników krańcowych A1 i A2 w przyłączu B

Czujnik dla ... 1 wy³. dla wart. min./1 wy³. dla wart. maks.
(pobór gazu/nape³nianie zbiornika)

2 wy³¹czniki dla wartoœci min.
(pobór gazu)

2 wy³¹czniki dla wartoœci maks.
(nape³nianie zbiornika)

Zestyk alarmowy A1 A2 A1 A2 A1 A2

Spadek poni¿ej
wartoœci krañcowej

wysoka
rezystancja

niska
rezystancja

wysoka
rezystancja

wysoka
rezystancja

niska
rezystancja

niska
rezystancja

Wzrost powy¿ej
wartoœci krañcowej

niska
rezystancja

wysoka
rezystancja

niska
rezystancja

niska
rezystancja

wysoka
rezystancja

wysoka
rezystancja

Oba wy³¹czniki krañcowe A1/A2 mo¿na niezale¿nie od siebie skonfigurowaæ do sygnalizacji wartoœci min. lub maks..

Zestyk o niskiej opornoœci

Sygna³ prze³¹czaj¹cy „ZA£.” · Funkcja: zestyk zwarty lub wyjœcie wysterowane; pobór pr¹du ³ 3 mA

Zestyk o wysokiej opornoœci

Sygna³ prze³¹czaj¹cy „WY£.” · Funkcja: zestyk rozwarty lub wyjœcie zablokowane; pobór pr¹du £ 1 mA

Przyporz¹dkowanie przy³¹czy

Przetwornik pomiarowy Media 6 wykonany jest w technice dwuprze-
wodowej. Sygna³ pomiarowy z zakresu 4 do 20 mA oraz wymagane
przez przetwornik napiêcie zasilaj¹ce UB = 12 do 36 V DC dopro-
wadzone s¹ t¹ sam¹ par¹ przewodów.

Przewody pod³¹czone s¹ do przetwornika Media 6 za pomoc¹
4-pinowej wtyczki o konstrukcji 1 zgodnie z norm¹ DIN 43650.

Przy³¹cze A · pod³¹czenie w technice 2-przewodowej znormalizo-
wanego sygna³u pr¹dowego z zakresu 4 do 20 mA

Dop. obci¹¿enie wtórne w Ω: RB =
U -12 V

0,020 A

B
w W

Nominalne napiêcie zasilaj¹ce UB = 24 V DC

Dopuszczalny zakres napiêcia na wtyczce przetwornika Media 6
przy uwzglêdnieniu opornoœci przewodów doprowadzaj¹cych wy-
nosi od 12 V do 36 V DC.

Opcjonalnie: zasilanie bateryjne · napiêcie zasilaj¹ce: 9 V DC

Przy³¹cze B · programowe wy³¹czniki krañcowe/wyjœcie impulsowe

Przy³¹cze dla dwóch programowych wy³¹czników krañcowych do
pod³¹czenia do wzmacniacza przekaŸnikowego zgodnie z zalece-
niami NAMUR i norm¹ EN 60947-5-6 lub wyjœcie impulsowe (zesty-
ki 3 i 4) do pod³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia zliczaj¹cego.

Praca w technice dwuprzewodowej
z transmisj¹ danych do pomieszcze-
nia rozdzielni

Instalacja zbiornikowa Rozdzielnia

wzmacniacz
przekaŸnikowy
zgodny z
EN 60947-5-6

zasilacz, np.
typu 5024

Ar, N2, O2,
CO2, etc.

Pod³¹czenie elektryczne

Po wyposa¿eniu w odpowiedni zasilacz (np. typu 5024
firmy SAMSON) poziom nape³nienia zbiornika mo¿e zo-
staæ wyœwietlony lub przes³any za pomoc¹ sygna³u
pr¹dowego z zakresu 4 do 20 mA. Ponadto nadzorowa-
ne i przesy³ane s¹ wartoœci graniczne.

Dane mog¹ zostaæ przes³ane bezpoœrednio do pomiesz-
czenia rozdzielni.

Tabela 2 · Materia³y

Przetwornik pomiarowy Media 6

Komora pomiarowa CW617N (mosi¹dz) lub stal CrNi

Membrana pomiarowa i uszczelnienia ECO, NBR, FPM, EPDM

Sprê¿yny pomiarowe, p³ytki membrany
i elementy robocze, dŸwignia

stal CrNi

Obudowa wyœwietlacza poliwêglan



Monta¿

W trakcie monta¿u nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zaleceñ

– przetwornik pomiarowy Media 6 mocowaæ na przewodzie
rurowym, na œcianie lub blasze monta¿owej przeprowadziæ
w taki sposób, aby wykluczyæ powstawanie wibracji,

– do monta¿u na przewodzie rurowym wykorzystaæ element
mocuj¹cy i obejmê dla pionowych lub poziomych prze-
wodów rurowych;

– do monta¿u naœciennego wykorzystaæ element mocuj¹cy
bez obejmy, w wypadku monta¿u tablicowego patrz rys. 6.

– Firma SAMSON zaleca zamontowanie w ka¿dym przewo-
dzie pomiarowym zaworu odcinaj¹cego i dodatkowo za-
woru wyrównawczego. Do tego celu firma SAMSON oferu-
je jako wyposa¿enie dodatkowe kompaktowy blok zaworo-
wy (patrz4T 9555), który za pomoc¹ ko³nierza mo¿na
pod³¹czyæ bezpoœrednio do przetwornika Media 6.

5 T 9527 PL
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Rys. 6 · Rysunek wymiarowy
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dwa otwory Ø 8,5 mm do mocowania
na tylnej œciance komory pomiarowej dla œrub M8

dwa otwory Ø 8,5 mm
do mocowania na bloku zaworowym dla œrub M8

manometr, wykonania
ró¿nych producentów

Przy³¹cza manometrów:
Manometr NG 100 · gwint zewnêtrzny G ½ B-LH
ze z³¹czk¹ œci¹gaj¹c¹ G ½ DIN 16283
i pierœcieniem uszczelniaj¹cym 12x2
Manometr NG 63 · gwint wewnêtrzny G ¼
z pierœcieniem uszczelniaj¹cym

tablica
sterownicza

czujnik
ciœnieniowy

Sposoby monta¿u

Monta¿ naœcienny/tablicowy z wykorzystaniem dwóch gwinto-
wanych otworów M 8 w tylnej œciance komory pomiarowej
lub dwóch otworów Ø 8,3 mm w bloku zaworów.

Monta¿ na rurze z wykorzystaniem elementu mocuj¹cego i obejmy do
monta¿u na pionowych lub poziomych przewodach rurowych o œrednicy
2".

Przy³¹cze pomiarowe: otwór gwintowany G 3/8 zgodnie z  ISO 228 .

Tabela 4 · Dane techniczne programowych wyłączników
krańcowych (przyłącze B) w wykonaniu iskrobezpiecznym
EEx ia IIc T6

Ui 20 V

Ii 60 mA

Pi 250 mW

Ci 5,3 mF

Li ∼ 8 mH

Wartoœci maksymalne dotycz¹ tylko pod³¹czenia sieciowego
do poœwiadczonego iskrobezpiecznego obwodu pr¹dowego.

szablon otworów dla mon-
ta¿u naœciennego/zabu-
dowy tablicowej

Wymiary w mm



Rejestrowanie danych

Na potrzeby nastawy fabrycznej, dla wyœwietlania na wyœwie-
tlaczu ciek³okrystalicznym wartoœci proporcjonalnych do po-
ziomu nape³nienia i przep³ywu dla sygna³u 4 do 20 mA prze-
sy³anego w technice 2-przewodowej wymagane s¹ dane do-
tycz¹ce charakterystyki zbiornika i magazynowanych gazów.

Dane te mo¿na zapisaæ w arkuszu 4T 9527-9 „Parametryzo-
wanie przetwornika pomiarowego Media 6”.

Do zapisywania wa¿nych parametrów dotycz¹cych pomiaru
przep³ywu firma SAMSON oferuje 4T 9500-9 „Kwestiona-
riusz do pomiaru przep³ywu metod¹ mierniczego spadku ciœ-
nienia”.

Wyposa¿enie dodatkowe · Elementy wyposa¿enia dodatko-
wego i szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa
4T 9555

Atesty/dopuszczenia

– Zgodnoœæ CE

– Atest ochrony przeciwwybuchowej dla stref zagro¿onych
wybuchem

– Wpis w rosyjskim pañstwowym rejestrze urz¹dzeñ pomia-
rowych, Rosja

– Zastosowanie dla tlenu, raport z testu: nr 2012/R249a
zgodnie z norm¹ DIN EN ISO 7291

Tekst zamówienia

Przetwornik pomiarowy Media 6/6 Z

Nr katalogowy: typ 5006- ... ... ... ... ... ... ... ... (patrz tabela 5)

Wykonanie specjalne ...

Zmiany techniczne zastrze¿one

T 9527 PL
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Tabela 3 · Numer katalogowy urządzenia w zależności od konfiguracji

Numery katalogowe uzupe³niæ zgodnie z wymagan¹ konfiguracj¹ urz¹dzenia (cyfry, kolejnoœæ cyfr)

Nr katalogowy typ 5006- ... ... ... ... ... ... ... ...

Urz¹dzenia
Media 6 1

Media 6Z 2

Ochrona
przeciwwybuchowa

brak 0

Ex ia IIC T6 1

Wyœwietlacz i wyjœcie wyœwietlacz ciek³okrystaliczny, wyjœcie 4 do 20 mA 1

Materia³
mosi¹dz 0

nierdzewna stal szlachetna 1

Zakres pomiarowy

100 mbar 03

160 mbar 1) 04

250 mbar 05

400 mbar 1) 06

600 mbar 1) 07

1000 mbar 08

1600 mbar 1) 09

2500 mbar 1) 10

3600 mbar 1) 11

Membrana
kauczuk ECO (–40°C do +80°C) 0

NBR (–30°C do +80°C) 2

Wykonanie zgodnie
z przepisami
TD 1010-4300

standardowe 00

dla gazów kriogenicznych (odolejone i odt³uszczone dla tlenu) 10

wersja dla lakiernictwa i przemys³u tytoniowego 50

Wykonanie specjalne 000
1) Tylko przetworniki pomiarowe Media 6


