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1. MŰSZAKI LEÍRÁS 

1.1. Rendeltetés és alkalmazási terület 

A KAPACITÍV villamos nyomáskülönbség távadók alkalmasak különböző mérő- és szabályozási 
körökben különböző statikus nyomások mellett nyomáskülönbség mérésére és az azzal arányos 
szabványos villamos egyenáramú jelek továbbítására. A távadók felhasználhatók folyadékok, gázok, 
gőzök olyan fizikai jellemzőinek méréseire, amelyek visszavezethetők a nyomáskülönbség változásra. 

Nyomáskülönbség távadók alkalmazhatók például: mennyiségmérésre, szintérzékelésre, figyelembe 
véve a műszaki adatokban rögzített feltételeket. Ezek figyelembevétele mellett, indikátorok, 
regisztrálók, adattárolók működtethetők az általuk továbbított villamos jelekkel. 

A mérendő közeggel érintkező fém alkatrészek anyaga nem rozsdásodó, saválló acél (KO 36, 
X12 CrNi 177), a felhasznált tömítőgyűrűk anyaga TEFLON, VITON, BUNA N, EPDM. 

Agresszív közegek mérése esetén a közeggel érintkező alkatrészek anyagminőségéből adódó 
korlátozások az irányadók. Ha az anyag minősége nem elégíti ki a szükséges követelményeket, az 
érzékelőt és a közeget célszerű nyomásközlővel (2340-es típus) elválasztani. Nyomásközlőket 
ajánlatos alkalmazni akkor is, ha a mérendő közeg hőmérséklete magas, illetve alacsony, valamint 
erősen viszkózus és könnyen dermedő folyadékok esetén is. 

A távadókhoz ötös, illetve hármas szelepcsoport csatlakoztatható. Ha a távadó a szelepcsoporttal 
összeszerelve kerül kiszállításra, akkor a műszaki adatokban leírt módon kell megrendelni. 

A távadók tokozása megvédi az elektronikus és mechanikus egységeket a különböző légköri és 
mechanikus behatásoktól. 

1.2. Kivitelek 

A nyomáskülönbség távadók (továbbiakban távadók) kétféle tokozással készülnek. 

a. normál kivitel normál és gyújtószikramentes védelmi módú műszerhez. A tokozás IP 65-ös 
védettségű, az MSZ IEC 529:1990 szerinti követelményeket elégíti ki. 

b. nyomásálló tokozással MSZ EN 50018:1992 szerint. 

1.2.1. A távadó lehet a kimenőjel rendszere szerint: 

   Kétvezetékes 4...20 mA 

1.3. A kialakítható mérőkör elrendezése 

1.3.1. A kialakítható mérőkörök védelmi módja a mérőkört alkotó készülékektől függ. A létesítési 
hely veszélyessége szerint a következő mérőköröket lehet alkalmazni: 
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Mérőkör 

 

Védelmi mód 

 

Tokozás 

Helyiség v. 

tér villamos 

besorolása* 

 

Tápfeszült-

ség (max) 

  védettség kivitel   

1 Normál - IP 65 normál A - 5, B - 5 
14 ... 45 V 

1% DC 

2 
Gyújtószik-
ramentes 

EEx ia IIC T5 IP 65 normál A - 1, B - 1 
17 V   

 2% DC 

3 
Gyújtószik-
ramentes 

EEx ib IIC T5 IP 65 normál A - 2 
26 V    

1% DC 

4 Nyomásálló EEx de IIB T6 IP 65 nyomásálló A -1, B - 1 
14 ... 45 V 

 1% DC 

* Az MSZ 1600/8:1977 lap szerint. 

Megjegyzés 

A felhasználó a távadókat a táblázatban megadott feszültségértékektől eltérő feszültségen is 
működtetheti a specifikációs adatoknak megfelelően. A kialakítható mérőkörökhöz az 1.3.2.pontban 
található táblázat foglalja össze a gyártott készülékeket és ezek típusszámait. 

 

Gyújtószikramentes mérőkörök kábelkiválasztása 

1 - tápegység 

2 - kábel 

3 - távadó 

 

1. ábra - Gyújtószikramentes mérőkörök kábelkiválasztása 

 

A gyújtószikramentes mérőkörök elemeinek megválasztásánál az alábbiakat kell betartani: 

Li  L2 + L3      illetve        Ci  C2 + C3 

Ahol Li = a mérőkör elemeinek induktivitása és Ci = a mérőkör elemeinek kapacitása. A kábel 
megválasztásánál vegye figyelembe annak induktivitási és kapacitási értékeit. 

1.4. Ajánlott mérőkörök 

1.4.1. Kétvezetékes rendszerben 

1. Kétcsatornás tápegység 2 x 24 V;   

2. Távadó  

3. Jelfeldolgozás 

4. Robbanásveszélymentes tér 

5. I. csatorna 

6. II. csatorna 

 

 

 
 

2. ábra -  Normál mérőkör (kétvezetékes, Rb védelem nincs) 

 

 

2 
1 3 
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1. Kiszolgáló egység  

2. Távadó 

3. Jelfeldolgozás 

4. Robbanásveszélyes tér 

 Földelhető 

 

 
 
 

3. ábra - Gyújtószikramentes mérőkör EEx ia IIC T5 

 

1. Kétcsatornás tápegység 2 x 24 V 

2. Távadó 

3. Jelfeldolgozás 

4. Zenergát típus: 

5. I. csatorna 

6. II. csatorna 

7. Robbanásveszélyes tér 

 Földelhető 

 

 

4. ábra - Gyújtószikramentes mérőkör EEx ib IIC T5 

1.5. Működés 

A kapacitív nyomáskülönbség érzékelő elvi működését az 5.ábra szemlélteti. 

 

5. ábra - Elvi működési vázlat 
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A villamos mérőátalakító mérőeleme az érzékelő cella, a 6. ábra szerinti felépítésben. 

 

1 Bekötő vezeték 

2 Kondenzátor lemez 

3 Mérőmembrán 

4 Szigetelés 

5 Szilikonolaj 

6 Záróhegesztés 

7 Elválasztó membrán 
 

1.5.1. A mérési tartomány kezdőpontjának szabályozása 

A P1 potenciométer és az R36 ellenállás szolgálnak a mérés kezdőpontjának (nulla) szabályozására. 
Ezek külön szabályozó áramot adnak, amely hozzáadódik a mérőcella áramához. Az R20 és R21 
ellenállásokat előtétként bekapcsolhatjuk az SW1 kapcsolóval. 

Ennek hatására megváltozik a mérőcellából jövő áram, ezzel eltolódik a mérés kezdőpontja és 
szabályozási tartománya. Ez arra ad lehetőséget, hogy nagyobb mértékben eltolhassuk negatív vagy 
pozitív irányba a mérési tartomány kezdőpontját. 

A méréstartomány szabályozása P2 potenciométerrel végezhető el. Ez határozza meg a leolvasott és 
az IC3 kimeneti erősítőhöz visszatérő hurokáramot. 

1.5.2. Áramszabályozás 

A kimeneti erősítő az IC3, T3, T4 alkatrészekből és a hozzátartozó részekből áll. Az integrált 
áramkörök alapfeszültsége az R10 és R13-hoz csatlakozó vezetékeken mérhető - ezekre 
vonatkoztatva van meghatározva. 

Az áram szabályozása a kimeneti erősítő segítségével úgy történik, hogy a vezetékek vizsgálatakor az 
R34 alkatrész jel-visszacsatolást végez. A visszacsatolt jel egyenlő a nullpont áramának és a 
mérőcella váltakozóáramának összegével. 

1.5.3. Áramkorlátozás 

Az áramkorlátozás az R18 és T2 alkatrészek segítségével valósítható meg. Ezek akadályozzák meg, 
hogy a kimeneti jel 30 mA fölé emelkedjék, ami túlnyomás esetén előfordulhat. 

A helytelen polaritású kapcsolás elleni védelem 

A D13 dióda védi az elektronikus egységet a helytelen polaritású kapcsolástól. 

1.6. Felépítés (7., 8. ábra)  

A távadók cellából (3), elektronikából, házból (2) és fedelekből (1), felfogó elemekből és 
szelepcsoportokból állnak az igényeknek megfelelően összeszerelve. A mérőcella menetes összekötő 
csővel csatlakozik a házhoz. A ház és fedél öntött alumínium ötvözetből készül. A távadó típusát, 
illetve tokozását, a mérőcella anyagát, a töltőolaj minőségét az dönti el, milyen közeget kell mérni, 
milyen veszélyességi környezetbe kerül beépítésre. 

1.6.1. Cella 

Ez az egység tartalmazza a mérőcellát (6. ábra), a cellafedeleket (7. és 8. ábra), a csatlakozókat és a 
mérőcellához tartozó kompenzáló kártyát. 

A mérőcellákat a Rosemount cég szállítja.  

A mérőcella anyaga rozsdamentes 316 SS. 

 

6. ábra - Mérőcella felépítése 
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A töltőfolyadék szilikonolaj.  

A távadóknál, celláknál felhasznált tömítőgyűrűk anyaga: 
Fluoroelastomer (Viton) 
Teflon 
BUNA N, EPDM (etilén/propilén) (A hidegálló típusoknál.) 

A cella a házhoz menetes csatlakozó csővel csatlakozik, a házba való becsavarás után rögzítő anyával 
és ragasztással biztosítják. 

A cella fedelek tömítése: 88 x  3. 

A technológiai közeg csatlakoztatása a cellához: 

1/4 - 18 NPT menettel a karimában 

1/2 - 14 NPT a csatlakozóhoz (cellafedélen) 

1.6.2. Tokozás 

A távadók kétféle tokozással készülnek: 

a. Normál tokozás 7. ábra 

b. Nyomásálló 8. ábra 

1.6.3. Normál tokozás  

A normál tokozás a védelmi mód nélküli és a gyújtószikramentes védelmi mód esetén kerül 
alkalmazásra. A fedelek (1) M92 x 1,5-ös menettel csatlakoznak a házhoz (2). A cella (3) menetes 
átvezetővel csatlakozik a házhoz (2). A ház oldalán található a nullázó csavar (4) és a tartományállító 
csavar (5). A kábel bevezetése tömszelencén (6) keresztül történik. A fedelek levétele előtt a 
fedélrögzítőket (7) el kell távolítani. A ház (2) tartalmazza az elektronikát (8). A ház (2) és fedél (1) 
anyaga öAlSi7Mg-T6. 
A távadó fedele áramköri oldalon plombálva van, bekötéskor csak az ellentétes oldali fedél 
nyitható fel. 

1.6.4. Nyomásálló tokozású távadók EEx de (8. ábra) 

A nyomásálló tokozású távadókat 10 bar túlnyomásra méretezték. Ebbe a tokozásba került a távadó 
elektronikája és egyéb villamos elemei. A robbanás elleni védelmet a villamos alkatrészek 
meghibásodása esetén a tokozás biztosítja azáltal, hogy megakadályozza a belső robbanásnak a 
külső robbanásveszélyes térbe való kijutását. 

A távadó házát (2) és fedelét (1) megfelelő résméretezéssel alakították ki, amelyeket a gyártás során 
10 bar-os víznyomás próbával szilárdságilag ellenőriznek. A ház (2) és fedél (1) anyaga öAlSi7Mg-T6, 
a tokozás többi része, a nyomásbevezető anyaga K036, a kábelbevezető (6) anyaga galvanizált acél. 
(Védelmi módja EEx e II.) Ezek az alkatrészek azonosak a gyújtószikramentes kivitellel. 

Szereléskor csak a körvonalrajz szerinti fedelet (1) szabad megbontani a fedélrögzítő eltávolítása után. 
A fedélrögzítő (7) M5-ös belső kulcsnyílású csavar bontása után eltávolítható, majd a jelvezeték 
bekötése után vissza kell szerelni. A külső földvezeték rögzítésére a (9) földelő csavar szolgál. A 
földelő vezeték csatlakoztatása kábelsaruval történik. A kábelsarut az alátét és a rögzítő közé szerelik, 
elfordítás ellen a rögzítővel biztosítják, melyet rugós alátéttel szorítanak le. 

A távadót a mérőkörből kiszerelni, a csatlakozást megbontani csak feszültségmentes 

állapotban szabad. (Az erre vonatkozó utasítás az adattáblán olvasható!) 

1.6.5. Elektronikus egység 

Az elektronikus egység (8) egymásba dugaszolható kártyából áll. Elvi működését az 5. ábra alapján az 
1.5. pont tárgyalja a 7. és 8. ábra felhasználásával. 

Az elektronikus egység az alábbiakat tartalmazza: 
1. Erősítő kártya - 18. ábra 
2. Kalibráló kártya -19. ábra 
3. Kompenzáló kártya 
4. Csatlakozó kártya 

Az elektronika alkalmas 4...20 mA kimenőjelű távadókba való beépítésre. 
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7. ábra - Normál tokozású távadók 
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A felület minősége az EEx de felületeken min.  Ra. 

 

 

8. ábra - EEx de tokozású távadók résméretezett rajza 
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2. MŰSZAKI ADATOK 

2.1. Típusszámok   3     - 0 -    - 0 / X / D 
        

        

          

          

  

Védelmi mód 

  Környezeti 

hőmérséklet-

tartomány (C) 

  
Pontossági 

osztály 
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Nyomásálló EEx de 

 

 
 

 

0 

 
-50 ... +60 

  

1 

 
0,25 
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Normál 
Gyújtószikramentes  

EEx ia IIC T5 **** 
 

 3 -20 ... +60 * 3 0,5  

        

         

      

      

  
 

*** 

Mérőcella 

(mbar) 

Beállított mérési 

tartomány 

(mbar) 

  Statikus 

nyomás 

(bar) 

  Statikus 

nyomás 

(bar) 

 2 0 ... 1,25 / 15* 0 ... 10 01 7   

   0 ... 16 02    

 3 0 ... 12 / 75 0 ... 25 03    

   0 ... 40 04    

   0 ... 60 05    

   0 ...100 06  36  

 4 0 ... 60 / 370 0 ...160 07  37  

   0 ...250 08  38  

   0 ...400 09  39  

 5 0 ... 310 / 1860 0 .. 600 10  40  

   0 ...1000 11 140 41 320 

   0 ...1600 12  42 ** 

   0 ...2500 13  43  

 6 0 ... 1,2 / 7 bar 0 ...4000 14  44  

   0 ...6000 15  45  

 7 0 ... 3,5 / 21 bar 0 ...10000 16  46  

   0 ...16000 17  47  

   0 ...25000 18    

 8 0 ... 12 / 70 bar 0 ...40000 19    

   0 ...60000 20    

 7 bar statikus nyomáson a távadó csak 0,5 osztálypontosságú 

 320 bar statikus nyomású távadó csak 0 ... 100 -tól   0 .... 16000 mbar mérési 
tartományban készül 

 Rosemount cella jelzőszám 

Megjegyzések: 

X: különleges kivitel, pl. eltérő, eltolt méréstartományú, más mértékegységre hitelesített távadó 

D: kijelzős (smart) változat HART protokollal 
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2.2. Névleges adatok 

Mérési tartományok (bemenőjel) 0...10 mbar-tól 0...60000 mbar-ig  
R5-ös sor szerint 

Statikus nyomások 7; 140; 320bar 

Túlterhelhetőség az adott statikus nyomáshatárig 
 (mindkét oldalról) 

Kimenőjel tartomány 4 ... 20 mA egyenáram 

Tápfeszültség 14 ... 45 V egyenfeszültség 

Villamos terhelhetőség  
 

 
R ohm

U V

I A
L

t


 14

max

 

 ahol: Ut = tápfeszültség  
 Imax = bemenőjel max. értéke 

Csillapítás 

Lökettérfogat kisebb, mint 0,15 cm3 

Felbontóképesség folyamatos 

Osztálypontosságok táblázat szerint 

Érzéketlenségi sáv  0,05% 

Nullázhatóság 4 ... 20 mA 0,3 x oszt. pontosság 

Bemenő-kimenőjel összefüggése lineáris 

Mérendő közeg hőmérséklet-tartománya -50 ... +60 °C 
 -20 ... +50 °C 

Védettség IP 65 MSZ IEC 529  

Kiviteli klímajel, ha a  

Tk = -50 ... +60 °C C, EWDr-Sz C = hideg, EWDr = szélsőséges 
meleg,száraz 

Tk = -20...+50 °C WDr, EWDr-Sz  WDr = meleg, száraz, EWDr = 
szélsőséges meleg, száraz Sz = szabadtéri (Az MSZ IEC 721-2-1:1994 besorolása szerint) 
Érintésvédelmi osztály III. (MSZ 171-1:1984 szerint) 
Villamos szilárdság 

 Elektronikus egység 500 Veff, 50 Hz 

 Mérőcella 100 Veff, 50 Hz 

 Összeszerelt állapotban 100 Veff, 50 Hz 
Szigetelési ellenállás 100 Mohm / 100 V egyenfeszültséggel mérve 
Rázásállóság 0 ... 500 Hz, 0,5 g 

Szerelési helyzet függőleges 5° 
Körvonalméretek, csatlakozások, felerősítés körvonalrajz szerint 
Tömeg kb. 5,5 kg 

2.3. Referencia feltételek 

Tápfeszültség 26 V 1% egyenfesz. 
Terhelés 100 ohm (normál ellenállás) 

Környezeti hőmérséklet 20 2 °C 

Mérés közben megengedhető hőm. vált. 1 °C 

Felszerelési helyzet függőleges 2° 

Rezgésmentesség 
Külső mágnestér (kivétel a Föld mágn. tere) nem mérhető érték 

3. JÁRULÉKOS HIBÁK 

Tápfeszültség függőség  0,1% / teljes tartományra 

Villamos terhelés függőség  0,1%/0...RL max 
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Környezeti és közeg hőmérséklet változás hatása: 

Mérőcella 

a.) 0 ... 1,25 / 15 mbar  0,5% / 10 °C 
b.) 0 ... 12 / 75 mbar 

0 ... 60 / 370 mbar  0,4% / 10 °C 
c.) 0 ... 310 / 1860 mbar 

0 ... 1,2 / 7 bar  0,2% / 10 °C 
d.) 0 ... 3,5 / 21 mbar 

0 ... 12 / 70 bar  0,2% / 10 °C 

Hőmérséklet változás hatása a beállítható minimális mérési tartományoknál: 

Mérőcella 

a.) 0 ... 1,25 / 15 mbar  1,2% / 10 °C 
b.) 0 ... 12 / 75 mbar 

0 ... 60 / 370 mbar 

0 ... 310 / 1860 mbar  0,6% / 10 °C 
0 ... 1,2 / 7 bar 
0 ... 3,5 / 21 bar 
0 ... 12 / 70 bar 

 

A 3.0-0-... sorozatú távadók szélsőséges időjárási viszonyok között ajánlottak. Ezeknél a típusoknál  

a. Hőmérséklet hatására -40 C ... -50 C között a járulékos hiba másfélszeres. 

b. Megnő a csillapítás -30 C alatt. 
 

Statikus nyomásfüggőség:  kétoldalú 

Mérőcella 

a.) 0 ... 1,25 / 15 mbar  0,3% / 7 bar /nullpontra  
 0,18% /meredekségre 

b.) 0 ... 12 / 75 mbar 0,5% / 140 bar /nullapontra 
0 ... 60 / 370 mbar -1,6% /meredekségre 

c.)10 ... 310 / 1860 mbar 0,25% / 140 bar /nullpontra 
  -1,25% /meredekségre 

d.) 0 ... 1,2 / 7 mbar  

0 ... 3,5 / 21 bar  0,5% / 140 bar /nullpontra  
0 ... 12 / 70 bar  -1,75% /meredekségre 

Ps = 320 bar statikus nyomású (nagynyomású kivitelűek) mérőcellák statikus 
nyomásfüggősége: 

Mérőcella 

0 ... 60 / 370 mbar 

0 ... 310 / 1860 mbar nullpontra, végértékre vonatkozt. 2% (nullázható) 

0 ... 1,2 / 7 bar meredekségre: 0,25% (70 bar-onként) 

0 ... 3,5 / 21 bar 

A statikus nyomásvált. hatása egyoldalú nullázható! 

Szerelési helyzetváltozás   0,2% / 10° nullázható 

Rezgések 

a. 10 ... 30 Hz között max. 3 g 0,05% / g 

  0,05% / g Mérési tartományra vonatkoztatva 

b. 30 ... 200 Hz között max. 5 g 

Külső mágneses tér hatása (400 A/m): nem mérhető érték 
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3.1. Egyéb jellemzők 

Méréstartomány és beállítása 

 A mérési tartomány kívülről folyamatosan a névleges méréstartomány 1/6-ra 
szűkíthető. 

 A negatív mérési tartomány azonos nagyságú a névleges (pozitív) méréstartománnyal. 

Nullponteltolás, nullpontállítás 

A nullpont állítása folyamatosan végezhető el. A nullpont eltolása az erősítő kártyán végezhető el a 
jumper áthelyezésével: - Sz irányba (Supress zero) -negatív irányba tolható el,   
 + Ez irányba (Elevate zero) - pozitív irányba tolható el. 

A jumper középállása az alaphelyzet, ekkor a zero semmilyen irányba nincs eltolva. 

Nullponteltolás: pozitív irányban a mérési tartomány 83,4%-a   
 negatív irányban a mérési tartomány 100%-a. 

A hőmérséklet és a statikus nyomásváltozás okozta járulékos hibák a méréstartomány leosztásával 
arányosan növekednek, a beállítható minimális mérési tartományra megadott értékekig. 

4. SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS 

A távadókat a gyártó speciálisan kialakított szállító ládákban szállítja. A csomagolás biztosítja, hogy 
max. 2 g ütés, illetve rázás nem okoz károsodást a műszerekben. A csomagolás védelmet biztosít a 
szállítás közben fellépő esetleges nedvesség és csapadék ellen. A szállítás közben gondoskodni kell 

arról, hogy a környezeti hőmérséklet ne lépje túl a -50 ... +60 C-os hőmérséklettartományt. 

A távadók raktározását célszerű a csomagoláson feltüntetett jelek figyelembevételével elvégezni. A 

zárt helyiség hőmérséklettartománya -5...+55 C lehet, 30...80%-os relatív páratartalom mellett. A 
helyiség levegője nem tartalmazhat agresszív gőzöket és gázokat. 

5. FELSZERELÉS 

A távadók felszerelése előtt a gyártmányt a helyszínen ki kell csomagolni. Meg kell vizsgálni, hogy a 
szállítás, raktározás alatt nem érte-e károsodás a készüléket.  
A meglevő műbizonylatok és szerelési utasítások alapján az alábbiakat kell ellenőrizni: 

 A távadó típusa, névleges adatai megfelelnek-e az adott mérőkörhöz. 

 Tokozások EEx lezárók, plombálások, a résméreteket biztosító felületek sértetlenek-e. 
(A résméreteket biztosító felületeken nem lehetnek bemaródások, karcolások, 
rovátkák vagy nem teljes menetek.) (8. ábra) 

 Kábeltömítések, bekötőcsavarok, földelő csavarok meglétét. 

 Gyújtószikramentes kivitel esetén a színjelzés meglétét. (Világoskék színű 
tömszelence) 

 A külön rendelt szelepcsoport meglétét. 

 Tartozékok, szerszámok meglétét. (10.3 fejezet) 

5.1. Felszerelés 

A távadó felszerelése előtt szükséges szemrevételezni a felszerelés helyét, módját. 

A távadót a körvonalrajz szerinti helyzetbe kell felszerelni függőleges csatlakozó csonkokkal, vízszintes 
házzal. A távadó kialakítása lehetővé teszi a készülék vízszintes vagy függőleges csőre történő 
felszerelését, figyelembe véve a körvonalrajzon levő méreteket. A felszerelésnek olyannak kell lennie, 
hogy a távadó üzemszerű működése biztosított legyen. 

5.2. Csatlakozó csővezeték kialakítása 

A vezetékeket - amelyeken a mérendő nyomást vezetik - a kivételi helytől a távadóig megfelelő 
lejtéssel kell kialakítani, ha erre nincs mód, kondenz edényeket, lefúvató csöveket kell közéjük iktatni. 
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A vezetékekben nem lehet éles törés, illetve a csatlakozásokat nem szabad mechanikailag terhelni. A 
mérendő nyomások távadóba történő bevezetése előtt elzáró szelepeket kell beiktatni.  

5.3. A mérővezeték kialakításának szempontjai 

A távadónak a mérővezetékhez viszonyított helyzete függ a mérni kívánt közegtől (9. a, b, c. ábra). 
Ezért az optimális felszerelés céljából célszerű a következőket betartani: 

 Agresszív vagy forró közegnek nem szabad a mérőátalakítóval érintkeznie. 

 A mérővezetékeket úgy kell összeszerelni, hogy ne keletkezzék bennük lerakódás. 

 Folyékony közeg alkalmazásakor a folyadék mindkét mérővezetékben azonos szinten 
legyen. 

  A mérővezetékek a lehető legrövidebbek legyenek. 

  Kerülni kell a hőmérséklet változásokat. 

Folyadékmennyiség mérése 

Folyadékmennyiségek mérésekor a távadót egy szinten kell elhelyezni a nyomáskivételi hellyel, vagy 
az alatt, hogy az esetlegesen keletkező gáz visszatérhessen a rendszerbe.   
A mérővezetékeket emelkedéssel kell a nyomáskivételi helyhez illeszteni. 

Gázmennyiség mérése 

Gázmennyiség mérésekor a távadót azonos szinten kell elhelyezni a nyomáskivételi hellyel, vagy e 
felett, hogy az esetlegesen keletkező kondenzátum lefolyhasson a technológiai vezetékbe.  
A mérővezetékeket lejtéssel kell a távadótól a megcsapolásokhoz illeszteni. Olyan távadóknál, ahol 
oldalt helyezkedik el a leeresztő szelep, ez utóbbi az esetleges kondenzátum leeresztésére szolgál, így 
szükség esetén a távadót 180o-kal el lehet fordítani. 

Gőzmennyiség mérése 

Gőzmennyiség mérésekor a távadót a nyomáskivételi helyek alatt kell elhelyezni, hogy a 
mérővezetékekben legyen a kondenzátum. A nyomáskivételi helyen a bekötések a vízgőz oldalon 
legyenek kiképezve. A mérővezetékek legyenek mindig vízzel feltöltve, hogy ne kerüljön gőz 
közvetlenül a mérőcellába. 

Kondenzvízgyűjtő edényeket nem kell alkalmazni! A vezetéket emelkedéssel kell a nyomás kivételi 
helyhez illeszteni. 

Vigyázat! Gőzök vagy más forró közegek mérésekor a távadó hőmérséklet előírásait nem szabad 
túllépni! 

A rendszer és a távadó közötti mérővezetékeknek közvetíteniük kell a nyomást a mérési ponttól a 
távadóig. Ezen a szakaszon a következő hibák léphetnek fel: 

 Tömítetlenség a mérővezetékekben vagy csatlakozó vezetékekben. 

 Súrlódási veszteség megnő. 

  Folyadék a gázvezetékben (alaphiba). 

 Gázbuborék a folyadék vezetékben (alaphiba). 

 Hőmérséklet változás által okozott tömítés változás a két mérővezetékben (alaphiba). 
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 a; Folyadékmennyiség mérése  b; Gázmennyiség mérése 

 

1.   Légtelenítő szelep 

2.   3 útú szelep 

3.   Záró szelep 

4.   Nagynyomású zárószelep 

5.   Hűtőszakasz 

H   High = Nagynyomású oldal 

L   Low = Kisnyomású oldal 

 

 

 

 

9. a; b; c. ábra - Mérővezetékek elhelyezése 

5.4. Mérővezeték csatlakoztatása a távadókhoz 

A kiépített vezetékek csatlakoztatására - attól függően, hogy a távadó szelepcsoporttal vagy anélkül 
kerül felhasználásra - a következő lehetőségek vannak: 

 Szelepcsoporttal szerelt távadók esetén a szelepcsoporton levő csatlakozó csonkhoz 

 14 x  10 méretű, a felhasználástól függő anyagú csővel. 

 Ha a távadóhoz közvetlenül csatlakozunk, akkor a nyomásközlő vezetékeket a 
cellafedél 1/4-18 NPT meneteihez kell csatlakoztatni. 

 Ha csatlakozó karimát is közbeiktatunk, akkor a karima 1/2 - 14 NPT menetéhez kell 
csatlakozni. 

A csatlakozó karima segítségével a távadó gyorsan kiszerelhető a rendszerből. 

 A nyomás mérésére szolgáló csatlakozó vezetékek távolsága 54 mm. A csatlakozó 
karimák elforgatásával a csatlakozó vezetékek távolsága 50,8-ra vagy 57,2 mm-re 
állítható be. Ettől eltérő méret kívánság szerint lehetséges. 

Abban az esetben, ha a vezetékek vízszintesen egymás mellett helyezkednek el, nem történik nulla 
eltolódás. Ha azonban a vezetékek függőlegesen helyezkednek el, egymás mellett nullkorrekcióra van 
szükség a csatlakozó vezetékek különböző magassága miatt. 

 

c; Gőzmennyiség mérérse 
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5.5. Villamos csatlakozás (7., 8. ábra) 

A távadó csatlakozását a védelmi mód, a távadó típusa határozza meg. A kimenő jel rendszertől 
függően kétvezetékesként lehet a távadókat bekötni. A bekötés módja a kapocslapon elhelyezett 
adattábla jelölése szerint történik. A távadók kábelbevezetését egységesen Pm 13,5 (M20x1,5) 
tömszelence biztosítja, amely lehetőséget ad max. 4 x 1,5 mm

2
-es kábel bekötésére. Ellenőrizze a 

tömítő gumigyűrű és a szorító gyűrűk meglétét! 

Bekötés elvégzése: 

A távadó villamos bekötése előtt a villamos kapcsok oldalán a fedelet (1) el kell távolítani. Normál 
védelmi módú távadók esetén ez a fedél kicsavarásával elvégezhető. Gyújtószikramentes és EEx de 
védelmi módú távadók esetén a felhasználó által engedélyezett kapocsoldali fedélrögzítőt (7) el kell 
távolítani, majd a fedelet kicsavarni. 

Kétvezetékes (4...20 mA-es) kivitelű esetén a villamos átvezető "SIGNAL" feliratú csatlakozóihoz a 
jelvezetéket kell polaritáshelyesen csatlakoztatni. 

A TEST feliratú részen a + és a - csatlakozókhoz az ellenőrző műszer csatlakoztatható. 

A villamos vezetékek bekötése után az (1)-es fedelet vissza kell csavarni EEx de és gyújtó-
szikramentes kivitelűeknél a fedélrögzítőt az M5 belső kulcsnyílású csavarral rögzíteni kell. 

Gyújtószikramentes és EEx de védelmi módú távadókat csak feszültségmentes állapotban 

szabad bekötni. (Lásd a műszer adattábláján lévő figyelmeztető feliratot!) 

A távadók robbanásveszélyes övezetben való üzemelésének feltételeit a mérőkörök kialakítását az 
1.3. és 1.4. pontok tárgyalják. 

Javasolt kábeltípus: 4 x 1,5 mm
2
  

A mérőkörök kiépítésénél be kell tartani a vonatkozószabványok előírásait. 

6. ÜZEMBEHELYEZÉS 

Üzembehelyezés előtt ellenőrizni kell a mérőkör kialakítását, a villamos bekötések helyességét, a 
csatlakozások szakszerűségét és megbízhatóságát. 

7. ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS, GARANCIA, HITELESSÉG 

A távadókat a gyártás során hitelesítik, így az első üzembe helyezéskor legfeljebb csak nullázni kell az 
előbbiek szerint. Ha később a gyári beállítás észrevehetően megváltozik, illetve javítás vagy 
alkatrészcsere történt, a távadó és az elektronikus egység működését ellenőrizni kell a 8. fejezet 
szerint. 

7.1. Rendszeres karbantartás 

Üzemi tapasztalatok szerint - ha közben meghibásodást nem észlelnek - három havonként célszerű 
karbantartást végezni. A távadót célszerű lefúvatni, szemrevételezéssel ellenőrizni a mérőkört, a 
villamos csatlakozókat, az impulzus csővezetéket, a kábelek bekötését, a földelés hibátlanságát, és 
meg kell győződni arról, hogy a távadót nem érte-e mechanikai hatások után egyéb károsodás. 

A karbantartást körültekintéssel kell elvégezni a vonatkozó szabványok figyelembevételével. 

Időszakonként szükségessé válik a cellafedelek levétele után a membránfedelek tisztítása.Ennek 
elvégzését nagy körültekintéssel kell elvégezni, mivel az érzékeny membrán könnyen megsérülhet. 

Karbantartás folyamán figyelembe kell venni az üzemeltetés folyamán a gyújtószikramentességet 
befolyásoló eszközök, készülékek állapotát és ezekre vonatkozó szerelési előírásokat az 1.3.fejezet 
szerint. 

Nyomásálló tokozású távadókat csak a veszélyességi övezeten kívül szabad megbontani, 

karbantartását végezni. 

Nyomásálló tokozású távadók esetén csak az üzemeltető által megbontható (kábeldoboz) felületeket 
szabad megnyitni.Amennyiben szükségessé válik (áthitelesítés) a plomba megbontása, vigyázni kell 
összeszereléskor a robbanásbiztonságot biztosító rések, felületek sérülésére, csak hibátlan 
alkatrészek szerelhetők vissza. 
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7.2. Garancia 

A szállító minden távadóra a szállítástól számított 1 év garanciát vállal. 

Megszűnik a garancia akkor, ha a garanciális időn belül a felhasználó felnyitja a leplombált műszert 
vagy szakszerűtlen üzemeltetést vagy karbantartást végzett. 

7.3. Hitelesség 

A távadókat az ország beépítésre vonatkozó termékszabványa szerinti gyakorisággal hitelesíteni vagy 
kalibrálni kell. 

Ha a hitelesítésre vagy kalibrálásra kötelezett távadót meghibásodás miatt szét kellett szedni vagy 
alkatrészcsere vált szükségessé, a javítás után újra kell bizonylatolni. 

8. BEÁLLÍTÁS, STATIKUS JELLEGGÖRBE ELLENŐRZÉSE 

Ha működés közben olyan rendellenességek lépnek fel, amik karbantartással nem háríthatók el, a 
távadót a mérőkörből ki kell szerelni javítás céljából. 

A javítás lehet: 

 Nullázás 

 Mérési tartomány beállítása 

 Linearitás beállítása 

 Alkatrészcsere. 

8.1.A távadó üzemen kívül helyezése 

A távadót javítás céljából a mérőkörből ki kell szerelni. A szerelés sorrendje a következő: 

 ki kell kapcsolni a tápegységet, 

 le kell zárni az elzáró szelepeket, 

 a távadót ki kell szerelni a mérőkörből. 

8.2. Bemérő eszközök és követelmények 

A beméréshez figyelembe kell venni vonatkozó szabványban foglalt előírásokat. A bemérő eszközök, 
műszerek eredő pontatlansága is feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak. 

Mérőeszközök 

 (2)   Normál ellenállás, 100 ohm ±0,01% 

 (3)   Digitális voltmérő: 5-6 számjegyes ±0,02% 

 (4)   Dekádellenállás: 0...6,8 kohm 

 (5)   Egyenfeszültség tápegység: 16, 26, 36 és 48 V-ra beállítható 

 (6)   Nyomás előállító 
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8.3. Mérőkör 

Ha a távadó beállítása, ellenőrzése szükségessé válik, típustól függően az alábbi mérőkör 
segítségével végezhető el. 

 

11. ábra - Mérési elrendezés 

8.4. Nullázás 

A távadók nullpontját az első üzembehelyezéskor ellenőrizni kell, de 
félévenként célszerű megismételni. Ha a távadó mérési határai 
szűkítettek, akkor gyakrabban kell ellenőrizni a nullpontot. 

 

12. ábra - Nullázás 

 

 

A fedél bontása után a "Nullapontállító" és a "Méréstartomány" állító 
potenciométerekhez lehet hozzáférni. 

Kismérvű nullázás elhanyagolható mértékben befolyásolja a mérési 
tartományt, ekkor a távadón "0" nyomáskülönbség van. 

 A külső nullapont állítóval nem fogható át a műszaki 
adatokban megadott nullpont eltolás teljes 
tartománya, ekkor az erősítő kártyán levő jumpert -Sz, vagy +Sz irányba kell áthelyezni 
(17, 18 ábra). 

8.5. Mérési tartomány beállítása - átállítás 

Helyezzük a távadót a mérőkörbe és adjuk rá a nyomást lépésenként 10%-os lépcsőkben az alsó 
mérési határtól kiindulva a felső mérési határig és közben végezzük el a beállítást. 

 A méréstartomány átállítása a nullpontot kismértékben eltolja, ezért különféle 
átállításokat mindig nullpont állítással kell befejezni. 

Az átállítás végrehajtása 

 A nullpont állítót (12. ábra) az óramutató járásával megegyező irányban addig 
forgatjuk, míg az a méréstartomány 0%-a és 60%-a közé kerül (1-es vonal, 13. ábra). 
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13. ábra - Méréstartomány átállításának menete 

 A méréstartomány szűkítőt (R jelű tengelycsonk) az óramutató járásával megegyezően 
addig kell elfordítani, míg a méréstartomány a névleges méréstartomány 30%-ra 
szűkül le úgy, hogy az alsó méréshatár a névleges méréstartomány 0%-ban, a felső 
méréshatár pedig a +30%-ba kerül (2-es vonal). 

 A nullpont állítót az óramutató járásával megegyezően addig kell forgatni, míg az alsó 
méréshatár a névleges méréstartomány kb. 45%-ba, a felső méréshatár kb. 15%-ba 
kerül. 

 A méréstartomány állító és nullpontállító egymás utáni állításával, több lépcsőben 
iterálva a teljesen pontos értékeket be kell állítani. Az állítások utolsó művelete a 
nullpont állítása. 

8.6. Linearitás beállítása 

A linearitást gyárilag beállítják, de ha a mérési tartományt változtatjuk, akkor az optimális működés 
érdekében linearizálandó a statikus jelleggörbe. 

 

14. ábra - Linearitás beállítása 

A linearitás állítása a 14. ábrán jelölt állítócsavarral történik és nullpont-szimmetrikus. 

A linearitás állítása után az alsó és felső méréshatárt korrigálni kell. 

Végrehajtása 

 A távadót a névleges méréstartományra kell beállítani. 
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 Meg kell határozni az eszményi (pontos) érték és a mért érték közötti eltérést a 
méréstartomány 4 pontjában (25%-ként).  
I (eltérés) = Ipontos - Imért 

 A névleges felső méréshatárnál a linearitást az állítóval az eltérés kb. ötszörösére 
lehet beállítani. 

Pl. ha Ieltérés = 0,1 mA, akkor Iki = 20 - 5 x 0,1 mA = 19,5 mA-t kell beállítani  

ha Ieltérés = -0,1 mA, akkor Iki = 20,5 mA 

Az első esetben pozitív az eltérés, le kell vonni. 

A második esetben negatív az eltérés, hozzá kell adni. 

 Az alsó és felső méréshatárt iterálva kell beállítani, közben a méréshatároknak 
megfelelő nyomást kell a távadóra ráadni. 

8.7. Statikus nyomás okozta járulékos hiba kiküszöbölése 

A statikus nyomásváltozás okozta járulékos hiba szisztematikus és mindig negatív. 

Beállítás végrehajtása 

Az alábbi összefüggés szerinti értéket kell beállítani légköri nyomáson: 

 I K I I P Kk ki ki s    0  

Ahol: 

Kki - a korrigált kimenőáram 

Iki  - légköri nyomásnak megfelelő statikus nyomáson a tetszőleges  

  nyomáskülönbség mellett nyert kimenő áram 

Ps  - statikus nyomás bar-ban 

Io - kimenő áram légköri nyomáson és "0" nyomáskülönbség mellett 

K - korrekciós tényező, melynek értéke 0,000218 a 75 mbar névleges  

  méréstartományú távadó esetén 0,000145 a többi távadónál. 

8.8. Zajfeszültség értékek különböző kapcsolások esetén (15.a, b, c, d.) 

A távadóra jellemző, hogy az elektronikai egység működéséből eredően a kimenő áramban kb. 
50 kHz-es brummkomponens van. Ez a terhelő ellenállással párhuzamosan kötött mikrofarád 
nagyságrend körüli szűrőkondenzátorral csökkenthető. 

Ha a számítógép bemenetet 15a. ábra szerint kapcsolták a tápegységgel, a távadóra a brumm 
elhanyagolható. 

 a. ábra szerinti esetben max. 0,01% 

 b. ábra szerinti esetben 0,016% 

 c. ábra szerinti esetben 0,016% 

 d. ábra szerinti esetben 0,27% (kedvezőtlen elrendezés) 

 
1.   Távadó 

2.   Tápegység 

3.   Terhelés (mérôpontok) 

15. a; b; c; d. ábra - Zajfeszültség különböző kapcsolások esetén 

Figyelem! 

Gyújtószikramentes védelmi módú mérőkörök esetén a fenti kapcsolások nem alkalmazhatók. 
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9. ALKATRÉSZEK CSERÉJE 

Alkatrészcsere vagy javítás esetén a távadót üzemen kívül kell helyezni a 8.1. pont szerint. 

Figyelem: Robbanásveszély esetén a javítást vagy alkatrészcserét csak a "Veszélyességi övezeten" 
kívül szabad elvégezni! 

9.1. Általános tudnivalók 

A távadóval kapcsolatban minden munkálatot, alkatrészcserét, javítást tiszta, pormentes helyiségben 
kell elvégezni. A távadót csak a szükséges mértékig célszerű szétszedni. A szétszedés támpontjául 
szolgáljon a 16. ábra. 

9.2. Csatlakozó karima leszerelése 

A két darab M 10-es csavar kicsavarása után a csatlakozó karima (21) és "O" gyűrű (22) eltávolítható. 
Célszerű a csatlakozó karimát az impulzuscsövön hagyni. Ezzel a távadó kiszerelése a mérőkörből 
megtörtént. 

9.3. Cella 

A cellát alkatrészcsere esetén a következő sorrendben kell szétszedni: 

 Kicsavarjuk az (4 db)  (15) anyákat. 

 Eltávolítjuk az ászokcsavarokat (26). 

 Levesszük a cellafedeleket (25) a mérőmembránról (24) és vigyázunk a 2 db "O" 
gyűrűre (23). 

Vigyázzunk a két elválasztó membránra, nem szabad megsérteni vagy megkarcolni. 

9.4. Elektronikai elemek, kártyák 

A szerelési sorrend a következő: 

 Az elektronikát befoglaló ház (3) fedelét (1) a kártyaoldalon le kell csavarni. Az "O" 
gyűrűket el kell távolítani. 

 A csavarokat (14) kicsavarni és az erősítő kártyát (13) kiemelni a csatlakozósáv (10) 
érintkezői közül. A távtartó csavarok oldása után a többi kártya hasonlóan 
eltávolítható. 

Kalibráló kártya 

A kártya (11) kiemelése előtt a "Z" jelű nullpontállító és "R" jelű méréstartomány szűkítő állító tengelyét 
kívülről csavarhúzóval olyan helyzetbe kell forgatni, hogy a potenciométereket elfedő kártya furatán 
bepillantva a potenciométerrel kapcsolódó tengely hasítéka a kártya síkjára merőlegesen álljon. 

Nullázó tengely 

A (4) tengelyt rögzítő (6) "Seeger" gyűrű eltávolítása után az "O" gyűrű (5) levehető. 

Hőfok kompenzáló kártya 

A hőfok kompenzáló kártyát (16) a ház alsó furatán (3) lehet kihúzni, miután az érzékelőt rögzítő 
ellenanyát (17) az összekötő csavarcsonkról lecsavarjuk. 

Ekkor a ház furatán át kihúzzuk a kártyát, de vigyázzunk, hogy az alkatrészek ne sérüljenek meg. 

Összeszereléskor értelemszerűen a sorrend fordított. 

 

10. JAVÍTÁS 

A készülék - rendeltetésszerű használat, gondos kezelés és megfelelő karbantartás esetén - 
üzembiztosan működik, és csak jelentéktelen rendellenességek léphetnek fel. Ezek valószínű okára és 
az elhárítás módjára a fejezet végén levő 11.3. pont nyújt támpontot. 

Javítás előtt a műszert feszültségmentesített állapotban kell előkészíteni a javításhoz. 
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Figyelem! 

Ha a távadó rendeltetésszerűen -50 C-os közeg nyomását érzékeli, az érzékelőt a javítás utáni újra 

beállításkor nem szabad -50 C-os hőmérsékleten dermedő folyadékkal megnyomatni. Ha a beállítás -

50 C-on dermedő folyadékkal történik, a távadót -50 C hőmérséklet közeg nyomásának érzékelésére 
felhasználni nem lehet. 

10.1 Tisztítás 

A nem elektromos alkatrészek puha, nem szálasodó ronggyal, oldószerrel tisztíthatók. 

Puha szőrecsettel a membrán kivételével minden alaposan lemosható oldószerrel. 

A membránt tisztítás után vízzel kell lemosni, klórt vagy savtartalmú oldatot felhasználni nem 

szabad. 

 Elektromos alkatrészeket olaj és egyéb szennyeződéstől mentes, vizet nem 
tartalmazó, alacsony nyomású levegővel kell lefúvatni. 

 Ellenőrizni kell az alkatrészeket szemrevételezéssel, hogy deformáció, törés, szakadás 
és egyéb elváltozás nem fordul-e elő. 

10.2. Hibák - elhárítás 

Ha meghibásodik az elektronika vagy az érzékelő, célszerű az egész egységet cserélni. Célszerű 
továbbá az egész távadót javításra a gyártó vállalathoz beküldeni. A gyújtószikramentességet biztosító 
alkatrészek nem javíthatók! Ezek meghibásodása esetén a gyártó által szállított újakra kell azokat 
cserélni. 

10.3. Előforduló hibák és azok elhárítása 

10.3.1. Kimenőjel túl nagy 

Eljárás 

 Ellenőrizni kell a beépítés, csatlakoztatás helyességét. 

 Ellenőrizni kell az impulzus csővezetéket (dugulásra, tömítettségre). 

 Meg kell győződni a szelepek helyes beállításáról. 

 Karimák lerakódásmentesek-e? Gőzök, gázok mérése esetén meg kell vizsgálni, hogy 
nincs-e folyadékzárvány? 

 Meg kell győződni arról, hogy az elektronikai kártyák hibátlanul biztosan érintkeznek-e, 
és az összekötő vezetékek épek-e? A 8-as csatlakozó pont földelve van-e? 

 Zavartalan-e az áramellátás? 

10.3.2. Kimenőjel rendellenességek 

Az alábbiakat kell megvizsgálni: 

 Az áramellátást és a vezetékek fő érintkezését, továbbá a rövidzárt, szakadást, 
földelést. 

 Mérőközeg lengéseit, ha szükséges, csillapítani kell. 

 Gáz és gőz esetén folyadékzárványt, folyadék esetén gázbuborékok jelenlétét. 

 Elektromos csatlakozó vezetők, összeköttetések kifogástalan állapotát, földelés 
kialakítását, helyes bekötését. 

10.3.3. Kimenőjel nincs vagy alacsony 

Az alábbiakat kell megvizsgálni: 

 A távadó helyes beépítését és állapotát. 

 Impulzusvezeték tömítettségét, szelepek beállítását, csatlakozó karimák állapotát. 

 Gáz, gőz mérésénél folyadékzárvány mentességet. 

 Az elektronikus elemek állapotát. 

 Interlock dióda (Test feliratú pontok közt) helyesen működik-e? 
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Nullpont eltolás 
Normál üzem: rövidzáró konnektor középen; 

 

17. ábra - Erősítő kártya beültetési rajza 

 

 

18. ábra -  Kalibráló kártya beültetési rajza 

 

rövidzáró konnektor sz irányba eltolva 
(Supress Zero) 

rövidzáró konnektor ez irányba eltolva 
(Elevate Zero) 
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19. ábra - Nyomáskülönbség távadók körvonal méretei 
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Melléklet 

Áramlásmérő távadó külön rendelésre 

Négyzetgyökös kimenetű távadók 

(A típustáblázatban G jellel ellátott távadók) 

Az áramlástávadóként használt nyomáskülönbség távadók speciális elektronikájuk segítségével 
egyszerű számítási feladatra vezetik vissza az áramlásmérést. 

Ennek elve azon alapul, hogy a nyomás/áramlás görbe 0-körüli tartománya lineáris, éspedig az 
áramlási és a nyomástartomány 1%-a alatt a meredeksége=1, a nyomástartomány 1-1,33%-áig pedig 
- ami az áramlástartomány 11,53%-ának felel meg - a meredekség=32. Ez az úgynevezett átmeneti 
pont. Efölött a görbe négyzetgyök függvény szerint növekszik. 

 

A négyzetgyökös kimenetű távadók többiétől eltérő műszaki adatai 

Pontosság = ± 0 2 0 05, , % 










a mé ré sitartomá nyfelsõ hatá ra

a beá llítottmé ré sitartomá ny
 a beállított tartomány %-ában  

kifejezve, a kalibrált folyadékáram tartományra vonatkoztatva. 

Stabilitás 

Csak a 140 bar statikus nyomás esetén a 3...8 tartományokban, vagyis 0 ... 12 / 75 mbar-tól 
0 ... 12 / 70 bar-ig a mérési tartomány felső határának ±0,1%-a, minden más esetben a mérési 
tartomány felső határának ±0,25%-a, hat hónapra. 
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A beállítás megváltoztatása a beépített tartomány- és nulla-pont beállító gombokkal 

A távadó beállítását az elektronika ház áramköri oldalán az elektronika egység előlapján levô 
tartomány- és nulla-pont beállító gombokkal is meg lehet változtatni, amint az alábbi ábrán látható. 

 

Megjegyzés: A felhasználó által választható kapcsolók alap-
méretezett helyzetben vannak feltüntetve. 

 

 

 

Elektronika egység előlapja 

 

 

 

A következô lépéseket kell elvégezni a beállítás megváltoztatásához a beépített tartomány- és nulla-
pont beállító gombokkal: 

 Nyomásforrás segítségével, amelynek a pontossága 3-tól 10-szer jobb, mint a kívánt 
kalibrálási pontosság, a távadó nagynyomású oldalára az alsó kalibrált értékkel 
egyenértékű nyomást adunk. 

 Az áramköri oldal fedelét levesszük, hogy a tartomány- és a nulla-pont beállító gomb 
hozzáférhetővé váljék. A gombokat egyidejűleg lenyomva tartjuk legalább öt 
márodpercig, a beállító gombok aktivizálásához. A gombok aktívak maradnak 15 
percig. 15 perc eltelte után a gombokat újra kell aktivizálni úgy, hogy egyidejűleg 
lenyomjuk és nyomva tartjuk. 

 Nyomjuk le a nulla-pont beállító gombot öt másodpercre - ezzel a 4 mA pontot állítjuk 
be. Ellenôrizzük a kimenôjelet, amelynek 4 mA-nek kell lennie. 

 Adjunk a távadó nagynyomású oldalára a nagyobb kalibrált értéknek megfelelő 
nyomást. 

 Nyomjuk le a tartomány-gombot öt másodpercre - ezzel a 20 mA-es pontot állítjuk be. 
Ellenőrizzük a kimenőjelet, amelynek 20 mA-nek kell lennie. 

Megjegyzés: 

Mind az alsó, mind a felső tartomány értéknek az érzékelő modul alsó és felső mérési határa közé kell 
esnie, valamint teljesítenie kell a távadóra megengedett minimum és maximum skála-tartományra 
vonatkozó követelményeket. 

 

 

 

 


