
Tensometryczne czujniki i przetworniki ci�nienia 
Typ 8�03, 8�06, 8�07 

Zastosowania 
W zwi�zku z ma�ymi wymiarami przedstawione 
czujniki maj� uniwersalne zastosowanie. Dzi�ki 
zasadzie konstrukcji – czo�owa membrana – 
nadaj� si� szczególnie do zastosowania w przy-
padku, tam gdzie potrzebny jest czujnik z ma�� 
obj�to�ci� biern�. 
Inny obszar zastosowa� znajduje si� tam, gdzie 
ze wzgl�du na w�a�ciwo�ci medium jest nieko-
rzystna komora pomiarowa, np. w przemy�le 
spo�ywczym lub chemicznym. Zakres zastoso-
wa� mo�e by� jeszcze poszerzony wraz ze 
wszystkimi oferowanymi przystawkami gwinto-
wanymi lub do spawania. 

Opis 
Czujniki ci�nienia s� zbudowane w ca�o�ci z ty-
tanu. Membrana s�u��ca jako element pomiaro-
wy wykonana jest z pe�nego materia�u a na jej 
stronie wewn�trznej s� naklejone rezystory. 
Przetwarzaj� one wywo�ane przez ci�nienie od-
kszta�cenie na zmiany rezystancji elektrycznej, 
które przez pod��czon� lub wbudowan� elektro-
nik� s� mierzone i mog� by� dalej opracowywa-
ne. 
Czujniki s� dost�pne przy zakresach 0 ... 20 bar 
w wykonaniu otwartym do atmosfery (gage), od 
zakresu pomiarowego 0 ... 50 bar w zamkni�-
tym do atmosfery (sealed). Ich widocznymi w�a-
�ciwo�ciami oprócz wspania�ej odporno�ci na 
korozj� i bardzo ma�ej histerezy s� równie� bar-
dzo dobry d�ugi okres stabilno�ci, niska cena i 
wysoka dynamiczna zdolno�� przenoszenia ob-
ci��e� do 	0 8 zmian obci��enia. 

• Zakresy pomiarowe od 0...2 bary do 0...�000 bar 
• Dok�adno�� <0.5% zakresu 
• Sygna� wyj�ciowy 4...20 mA  
• Wykonanie z tytanu 

Typ 8	03 

Typ 8	06, 8	07 



Dane techniczne 

Zakres Cz�stotliwo�� 
rezonansowa 

[kHz] 

0...2 bar 22 

0...5 bar 28 

0...	0 bar 28 

0...20 bar 36 

0...50 bar 54 

Zakres Cz�stotliwo�� 
rezonansowa 

[kHz] 

0...	00 bar 77 

0...200 bar 	08 

0...500 bar 	60 

0...	000 bar 229 

Warto�ci elektryczne – typ 8�03 
Rezystancja mostka: foliowy DMS                     	000
+0,5%    
                          
Napi�cie zasilania                                  5 V, max. 	0 V = lub ~ 
Warto�ci znamionowe: 
            Zakres pomiarowy � 0 ... 5 bar  	 mV/V, nominalnie 
            Zakres pomiarowy � 0 ... 	0 bar 2 mV/V, nominalnie 
 
Warto�ci elektryczne typ 8�06 i typ 8�07 
Napi�cie zasilania:                                             	4 V ... 30 V 
Pobór pr�du:                                                      70 mA, max. 
Sposób pod��czenia:                                          2-przewodowy 
Zakres ustawie� wzmocnienia:                          75 % ... 	25 % 
Zakres ustawie� pozycji zerowej:                       ± 25 % 
Cz�stotliwo�� graniczna:                                    (-3 dB) 7 Hz 
Rezystancja wewn�trzna:          przy napi�ciu 24 V max. 500  
Warunki �rodowiskowe 
U�ytkowy i znamionowy zakres temperatur: 

Typ 8	03                                            - 55 °C ...	20 °C 
Typ 8	06, 8	07                                  - 20 °C ... 70 °C 

Wp�yw temperatury na sygna� zerowy: 
            Zakres pomiarowy � 0 ... 5 bar < ± 0,04 % zakresu/K 
            Zakres pomiarowy � 0 ... 	0 bar  < ± 0,02 % zakresu/K 
Wp�yw temperatury na warto�� znamionow�:     
                                                              < ± 0,02 % zakresu/K 
Warto�ci mechaniczne 
Suma b��dów spowodowanych nieliniowo�ci�, histerez� i powta-
rzalno�ci�:                                             ± 0,5 % zakresu 
Metoda pomiaru: 
            Zakres pomiarowy � 0 ... 20 bar pomiar ci�nienia wzgl.  
            otwartej  atmosfery 
            Zakres pomiarowy � 0 ... 50 bar pomiar ci�nienia wzgl.  
            zamkni�tej atmosfery 
Przeci��enie:                300 % ci�nienia znamionowego 
Obci��alno�� dynamiczna: 
zalecana 70 % ci�nienia znamionowego 
mo�liwa 	00 % ci�nienia znamionowego 
Konstrukcja:      czujnik ci�nienia z czo�ow�, wspawan� membran� 
Materia�:            membrana i obudowa z tytanu (materia� 3.7	65) 
Pod��czenie:     patrz wyposa�enie, przystawki gwintowane i do 
spawania 
Uszczelnienie:  
Uszczelnienie czujnika gwarantuje O-ring 	8.77 x 	.78 (Shore 90) 
znajduj�cy si� w dostawie. 
Dla ci�nie� dynamicznych powy�ej  200 bar zalecana jest zabudo-
wa pier�cienia oporowego. 
Monta�owy moment obrotowy:               2 Nm 
Pod��czenie elektryczne: 
Typ 8	03, 8	06 ekranowane, teflonowe, kodowane kolorami prze-
wody z ko�cówkami do lutowania, promie� gi�cia < 	0 mm, d�u-
go�� 2 m 
Typ 8	07 6- polowe gniazdo Souriau 85	 07A - 	0 - 6P 
Pod��czenie ko�cówek kabli: 
Typ 8	03           czerwony          zasilanie           (dodatni) 
                         niebieski           zasilanie           (ujemny) 
                         zielony              wyj�cie             (dodatni) 
                         �ó�ty                 wyj�cie             (ujemny) 
Typ 8	06, 8	07             A / czerwony     przy��cze          (dodatni) 
                                     B / czarny         przy��cze          (ujemny) 
Wtyczka:           typ 9900-V545 Souriau 85	-06E-C-	0-6S lub Am-
phenol 62 GB-	6F-	0-6S znajduj�ca si� w dostawie .przy typie 
8	07 
Wymiary:          patrz rysunek 
Masa:                Typ 8	03          40 g 
                         Typ 8	06, 8	07             	00 g 
Klasa ochrony:  Typ 8	03                       IP 67 
                         Typ 8	06, 8	07             IP 65 

Oznaczenie na zamówieniu 
Czujnik ci�nienia z kablem przy��czeniowym     Typ 8�03-...bar 
Czujnik ci�nienia z kablem przy��czeniowym   
i wbudowanym wzmacniaczem  4 ... 20 mA       Typ 8�06-...bar 
Czujnik ci�nienia z po��czeniem wtykowym 
i wbudowanym wzmacniaczem  4 ... 20 mA       Typ 8�07-...bar 

Czujniki typów 8	06 i 8	07 s� d�u�sze o 64 mm 
 
Pod��czenie ci�nienia 

Wyposa�enie 
Przystawka gwintowana  z O-ringiem, 
materia� Sandviken 	802 (SIS 2382) 
z gwintem po��czeniowym  T                             patrz rysunek 
Gwint zewn�trzny M 	2 x 	,5                             typ 82992 
Gwint zewn�trzny G 	/2"                                    typ 82993 
Gwint zewn�trzny M 	0 x 	,0                             typ 82994 
Gwint zewn�trzny M 	2 x 	,0                             typ 82995 
Przystawka do spawania z O-ringiem,               typ 82997 
materia� Sandviken 	802 (SIS 2382), 
patrz rysunek 
O-ring, Shore 90 A, Nitril Butadin                       typ 8�03-Z00� 
Pier�cie� oporowy Polycarbonat                        typ 8�03-Z002 
Przystawka 	/4" NPT gwint zewn�trzny (tytan)  typ 8�03-Z003 
O-ring PTFE (Teflon)                                         typ 8�03-Z004 
Przystawka do spawania z O-ringiem,               typ 82997 
materia� Sandviken 	802 (SIS 2382), 
patrz rysunek 
Zamontowana wtyczka                                       typ 9904 
na przewodzie czujnika 

Reduktor gwintowany Reduktor spawany 


