
 

 

 
Process and Machinery Automation  

Převodník diferenčního tlaku PD5 
 

  

Keramické čidlo s vysokou korozní 
odolností 

 

Dvouvodičové zapojení s výstupem 
4…20 mA 

 

Parametry programovatelné pomocí 
čtyř tlačítek  

 

Změna rozsahu až 100:1 
 

Výstupní signál úměrný průtoku, 
diferenčnímu tlaku nebo výšce hladiny 

 

Komunikační protokol HART  
 

Ex verze s klasifikací EEx ia IIC 
 
 

VŠEOBECNĚ 
 Převodník PD5 je vhodný pro měření 
přetlaku, vakua nebo diferenčního tlaku, a 
také pro měření průtoku plynů a kapalin, 
případně i pro hydrostatické měření hla-
din. Rozsah je možné zvolit od 25 Pa do 
0,3 Mpa. Čidla jsou vyráběna pro jmeno-
vitý tlak 1 Mpa, 1,6 Mpa a 10 Mpa. 
 Výstupem je standardní signál 
4…20 mA přímo úměrný diferenčnímu 
tlaku nebo průtoku nebo výšce hladiny 
(např. ve vodorovném válcovém zásobní-
ku). Mikroprocesorem řízená elektronika 
pracuje na dvouvodičovém principu, pře-
vodník je napájen z proudové smyčky. 
 
POPIS 
 Převodník PD5 se skládá z měřicího 
čidla, dvou přírub s těsněním pro přive-
dení tlaku a krytu s elektronickými 
obvody. Měřicí čidlo je navrženo jako  

 
jednokomorový systém, jehož těleso a 
obě membrány jsou z keramického mate-
riálu.  
Čtyři varianty měřicích čidel pokrývají 
rozsahy od 25 Pa do 300 kPa. Materiál 
přicházející do styku s měřeným médiem 
lze zvolit z těchto možností: 
- ocel 
- nerez. ocel 
- Hastelloy C 
- PVDF 
 
 Tlak do převodníku je přiveden dvě-
ma otvory s vnitřním závitem ¼-18NPT 
v přírubě. Vzdálenost otvorů je 54 mm, 
což umožňuje přímé připojení např. troj-
cestného ventilu. Hlavice s elektronikou a 
displejem může být vzhledem k měřicímu 
čidlu pootočena až o 320° tak, aby údaj 
na displeji byl dobře čitelný.  

 
Mikroprocesorové řízení převodníku za-
bezpečuje vysoce přesné zpracování 
signálu od čidla až k výstupnímu signálu. 
Vnitřní monitorování měřicího čidla po-
skytuje zvýšenou bezpečnost pro 
průmyslové aplikace. Blok elektroniky a 
připojovací svorky jsou navzájem herme-
ticky odděleny, takže ani při otevření 
krytu svorek nehrozí narušení elektronic-
kého modulu vnějšími vlivy. Všechny 
parametry je možné nastavit pomocí čtyř 
tlačítek nebo externím komunikačním pří-
strojem. Osazení převodníku PD5 
displejem je volitelné.  
 U každé varianty měřicího čidla je 
možné změnit rozsah v poměru až 100:1. 
Např. u čidla 10 kPa je rozsah nastavitel-
ný minimálně na 100 Pa.  
 K dispozici jsou i verze do prostředí  
s nebezpečím výbuchu. 
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Měřicí čidlo 
 Měřicí čidlo se skládá z keramického 
tělesa se dvěma keramickými membrána-
mi. Prostor mezi těmito membránami je 
vyplněn silikonovým nebo inertním ole-
jem. Jakákoli změna diferenčního tlaku 
způsobí průhyb obou membrán a je za-
znamenána jako změna kapacity. Rozdíl 
mezi kapacitami C1 a C2 pak odpovídá 
přivedenému tlaku.  
 
Vnitřní monitorování měřicího čidla 

 Pokud obvod monitorování funkce 
zjistí závadu měřicího čidla, nastaví vý-
stupní signál do předdefinovaného stavu 
(přes rozsah, pod rozsah nebo stav, kdy 
na výstupu udržuje signál odpovídající 
poslední změřené hodnotě).  
 
 
 

 
Rozměry: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

VSTUP 
 

Měřicí čidla (údaje v kPa): 
Měřicí 
čidlo 

1B 2D 3F 3H 

Jmen. 
rozsah 

0…2,5 0…10 0…50 0…300 

Rozsah  
nastavení 

0,025…2,5 0,1…10 0,5…50 3…300 

Začátek  
rozsahu 

-2,5…2,475 -10…9,9 -50…49,5 -300…297 

Přetížení 
na jedné straně 

1 MPa 1,6 MPa 10 Mpa 

Jmenovitý tlak 
PN10 

(1 Mpa) 
PN16 

(1,6 Mpa) 
PN140 (14 Mpa) 

Náplň Silikonový olej* Minerální olej * 

* Příp. fluorolube pro vysokojakostní plyny 

 
 
 
 
Nejnižší hodnota: 3,8 mA  
 (lze zvolit i 4mA) 
Pro alarm lze zvolit:  
 3,6 mA  
 nebo 21,5 mA  
 nebo přídrž poslední změřené hodnoty 
 
Zvlnění: ≤ ± 0,25 % rozsahu 
Protokol HART: Upp < 200 mV  
 (47 Hz…125 kHz) 
a Urms < 2,2 mV (500 Hz…10 kHz) 
 
Charakteristika 
Lze zvolit jednu ze tří možností: 

 
Statický tlak: 
Maximálně do jmenovitého tlaku PN pří-
slušného měřicího čidla. 
Minimální tlak: 10 kPa abs. 
Vliv statického tlaku 
pro symetrickou zátěž: 0,2% při PN na 
začátek rozsahu a na rozsah nastavení. 
Maximální přetížení: PN 
 
Měřená média 
Kapaliny a plyny (pro agresivní a koro-
zivní média nutno zvolit vhodný materiál) 
 
Materiály 
Membrána: keramika 
Těsnění: Viton (FPM) 
  NBR (EPDM) 
  PTFE nebo Hastelloy C 
  KALREZ (pouze s PVDF  
  přírubou) 

 
 
Připojovací příruby: 
 Ocel 1.0460 
 Nerez ocel 1.4435 
 Hastelloy C-276 (#2.4819) 
 PVDF 
 
Šrouby a matky pro připojovací příruby: 
 Nerez ocel 1.4571 
Záslepky: 
 Nerez ocel 1.4401  
 (nutno objednat zvlášť) 
Odvzdušňovací ventil : 
 Nerez ocel 1.4401  
 (nutno objednat zvlášť) 
 
VÝSTUP 
 
Výstupní signál: 
4…20 mA 
Limit výstupního proudu: 20,5 mA 

přímo úměrná tlakové diferenci, 
nebo přímo úměrná průtoku, 
nebo přímo úměrná hladině ve válcové 
nádrži. 
 
Chyba linearity: 
do snížení rozsahu 10:1 : 

≤ 0,1 % vzhledem k přímce procházející 
začátkem a koncem jmenovitého rozsahu 
měřicího čidla 
Hystereze: 

≤ 0,1 % ze zvoleného měřicího rozsahu 
Reprodukovatelnost: 

≤ 0,1 % ze zvoleného měřicího rozsahu 
 

od snížení rozsahu 10:1 do 100:1 : 

 

 
 

Tato chyba zahrnuje i vliv hystereze a re-

produkovatelnosti. 
 

Dlouhodobá stabilita:   ≤ 0,1 % / rok 
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Max. zátěž: 
 
 
 
Rvod. – odpor připojovacích vodičů 
 
Vliv zátěže: < 0,01 % na 100 Ω 
 

Tlumení: 
0…16 s nastavitelné přepínačem, 
až 40 s nastavitelné programově. 
Průměrné zpoždění: v závislosti na měři-
cím čidle od 0,5 do 2 s. 
Doba náběhu: v závislosti na měřicím či-
dle a zvoleném rozsahu od 0,4 do 1,6 s. 
 
Omezení pro nedostatečný průtok 
Přednastaveno na 2,25 %, jiné hodnoty 
lze nastavit programově. 
 
 

NAPÁJENÍ 
 
Napájecí napětí: 
11,5…45 Vss 
11,5…30 Vss pro Eex 
 
Vliv napájecího napětí: 
≤ 0,1 % v rozmezí mezi 11,5…45 V 
 
Zvlnění: 
Bez vlivu pro Ušš ≤ ± 5 % jmenovitého 
rozsahu napájecího napětí. 
 
PROVEDENÍ S JISKROVOU 

BEZPEČNOSTÍ 
 
Třída: Eex ia IIC T4/T6 zóna 1 
Osvědčení: KEMA No.Ex 97.D.2523 X 
Místo montáže: 
Převodníky v provedení s jiskrovou bez-
pečností je možné instalovat v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, zóna 1. 
 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 
Teplotní limity 
Provozní teplota: -38…+85°C 
Teplota skladování: -40…+100°C 
 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 
Teplotní vlivy 
Na začátek a konec rozsahu (včetně teplo-
ty média): 
± 0,02% / 10 K v rozmezí -10…+60°C 
± 0,1% / 10 K v rozmezí  -40…-10°C  

a +60…+85°C 
Maximální teplota média na měřicím či-
dle:  
-40…+85°C, krátkodobě až 120°C, 
v závislosti na použitém těsnění (+70°C 
pro EEx ia IIC T4). 

 
Těsnění Dolní limitní  

teplota 
VITON (FPM) -20°C 
VITON pro kyslík -10°C 
EPDM (NBR) -40°C 
PTFE -40°C 
KALREZ  +5°C 

 
Relativní vlhkost: 
100%, nekondenzující 
 
Klimatická kategorie: třída GPC dle 
DIN 40040 
 
Vliv chvění: 
< 0,1 % (testováno dle DIN IEC 68, část 
2-6, vztaženo na jmenovitý rozsah měři-
cího čidla) 
 
ELEKTROMAGNETICKÁ 
KOMPATIBILITA 
 
Vyhovuje EN 50082-2 a NAMUR 
pro 30V/m 
 
Testováno dle IEC 801-1 až 801-6 
 
Elektromagnetické vyzařování:  
Vyhovuje EN 50081-1 
 
Certifikát CE 
 
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Kryt: 
Hliníková slitina AlSi12 bez příměsí mě-
di, povrch chromátovaný s poly-
esterovým potahem, těsnění NBR. 
 
Třída krytí: 
IP 65 dle DIN 40050 
 
Připojovací šroubení: 
Vnitřní závit ¼-18NPT 
Vzdálenost středů: 
Dle DIN 19213 (54 mm) 
Jiné vzdálenosti jsou možné při použití 
oválných přírub s vnitřním závitem  
½-14NPT. 
 
Elektrické připojení: 
Šroubovací svorky pro vodiče 2,5 mm2 , 
kabelová průchodka Pg 13,5. 
 
Montážní poloha: 
Připojovací příruby svisle. 
(S pomocí montážní sady 9404-290-
01031 na vodorovnou trubku – připojo-
vací příruby vodorovně, vodorovné 
připojení přívodů tlaku, pak musí být 
provedeno nastavení nuly).

Hmotnost: 
cca 5 kg. 
 
Příslušenství: 
Návod k použití, kalibrační protokol. 
 
 
 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
(nutno objednat zvlášť) 
 
 
Montážní sada (pro montáž na stěnu ne-
bo na trubku) 
Šrouby M10 a 7/16-20 UNF, materiál ne-
rez ocel. 
Obj. číslo: 9404 290 01031 
 
 
Záslepka 
2 kusy, materiál nerez ocel 1.4401 
Obj. číslo: 9404 290 00011 
 
 
Odvzdušňovací ventilek 
2 kusy, materiál nerez ocel 1.4401 
Obj. číslo: 9404 290 00021 
 
 
 
Montážní sada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
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Převodník PD5 – INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU 
 

9 4 0 7  2 3 0      1 
 
 

S protokolem HART      
bez displeje,        standartní provedení 5     
bez displeje,        Ex-verze 6     
s LCD-displejem, standartní provedení  7     
s LCD-displejem, Ex-verze 8     

      
Připojovací příruby: materiál / těsnění      
Ocel C22.8 / těsnění Viton (FPM)  0    
Nerez ocel 1.4435 / těsnění Viton (FPM)  1    
Nerez ocel 1.4435 / těsnění Viton; pro měření kyslíku  2    
Ocel C22.8 / těsnění NBR (EP)  3    
Nerez ocel 1.4435 / těsnění NBR (EP)  4    
Hastelloy C / těsnění Viton (FPM)   5    
Hastelloy C / těsnění NBR (EP)   6    
Hastelloy C / těsnění PTFE na Hastelloy C   7    
PVDF / těsnění KALREZ   8    

      
Kalibrace / fyz. jednotky      
Kalibrace od 0 do jmen. tlaku měřící vložky v...      
 mbar / bar , lineární   0   
 kPa / Mpa , lineární   1   
 mm H2O    , lineární   2   
 inch H2O   , lineární   3   
 kgf / cm2   , lineární   4   
 psi           , lineární   5   
Počátek, konec rozsahu a fyz. jednotka dle zadání, průběh lineární / 
s odmocněním / cylindrický 
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Měřící vložka, jmenovitý tlak      
2,5 kPa, PN 10    0  
10  kPa , PN 16    1  
50  kPa , PN 100    2  
300 kPa , PN 100    3  
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