
Miniaturowy tensometryczny czujnik ci�nienia 
Typ 8�530 

• Zakresy pomiarowe od 0 ... � bar do 0 ... �000 bar 
• Przednia membrana 
• Zakres temperatur do 200 °C 
• Do statycznych i dynamicznych pomiarów 
• Wykonanie ze stali nierdzewnej  
• Niezawodny, mocny 

Zastosowanie 
Czujnik miniaturowy w zwi�zku z ma�ymi wy-
miarami i swoj� mocn� konstrukcj� z przedni� 
membran� ma uniwersalne zastosowanie. Wy-
konany jest ze stali nierdzewnej, hermetycznie 
mocno zespawany 
Nadaje si� dzi�ki temu szczególnie do zastosowa� 
w trudnych warunkach do korozyjnych, lepkich, p�yn-
nych i gazowych mediów, jak równie�  do pomiarów 
w systemach hydraulicznych zarówno w wilgotnym, 
jak te� w mokrym otoczeniu. 
Wysoka cz�stotliwo�� rezonansowa czujnika pozwa-
la na u�ycie go pod najwi�kszymi obci��eniami, np. 
test eksplozji, jak równie� w lotnictwie i kosmosie. 
Instalacja czujnika jest bardzo prosta, a wynik po-
miaru nie jest zafa�szowany przez obj�to�� biern�. 
Do zabudowy oferowane s� mufy do przyspawania. 

Opis 
W tym miniaturowym czujniku ci�nienia membrana, 
obudowa i gniazdo tworz� jedn� ca�o��. 
Membrana wytworzona z pier�cieniem napinaj�cym 
z jednego kawa�ka oraz gniazdo przy��czeniowe s� 
hermetycznie szczelnie przyspawane do obudowy 
czujnika. Na tylnej cz��ci membrany, która jest ele-
mentem pomiarowym czujnika znajduje si� czterora-
mienny mostek z folii DMS. Pomiar odbywa si� 
wzgl�dem zamkni�tej przestrzeni o ci�nieniu wzorco-
wym ok. 	 bar. Gwint mocuj�cy czujnika pomiarowe-
go uszczelniony jest o-ringiem znajduj�cym si� w 
rowku. Od strony przestrzeni ci�nieniowej i od me-
dium jest uszczelniony gumowym, plastikowym lub 
metalowym o-ringiem. Uszczelka bezpo�rednio przy 
le��cej z przodu membranie jest niedopuszczalna. 
Wewn�trz elektrycznego gniazda znajduje si� o-ring. 
Przy zastosowaniu specjalnego wodoodpornego z��-
cza czujnik mo�e by� u�ywany w otoczeniu wilgot-
nym i mokrym. 



Dane techniczne 

Oznaczenie Zakres pomiarowy Sygna� (nominalnie) Wsp. temp.w zerze Wsp. temp. dla zakresu 

8	530-	 0...	 bar 	.5 mV/bar <±0.	8 % odczytu/K <±0.24% zakresu/K 

8	530-2 0...2 bar 	.5 mV/bar <±0.	0 % odczytu/K <±0.	4% zakresu/K 

8	530-5 0...5 bar 	.5 mV/bar <±0.04 % odczytu/K <±0.05% zakresu/K 

8	530-	0 0...	0 bar 	.5 mV/V <±0.02 % odczytu/K <±0.04% zakresu/K 

8	530-20 0...20 bar 	.5 mV/V <±0.02 % odczytu/K <±0.04% zakresu/K 

8	530-50 0...50 bar 	.5 mV/V <±0.02 % odczytu/K <±0.04% zakresu/K 

8	530-	00 0...	00 bar 	.5 mV/V <±0.02 % odczytu/K <±0.04% zakresu/K 

8	530-200 0...200 bar 	.5 mV/V <±0.02 % odczytu/K <±0.04% zakresu/K 

8	530-500 0...500 bar 	.5 mV/V <±0.02 % odczytu/K <±0.04% zakresu/K 

8	530-	000 0...	000 bar 	.5 mV/V <±0.02 % odczytu/K <±0.04% zakresu/K 

Warto�ci elektryczne 
Rezystancja wyj�cia:            folia DMS, 350 
, nominalnie           
Znamionowe napi�cie zasilaj�ce:               5 V = lub ~ 
Sygna� wyj�ciowy:                                       patrz tabela 
Warunki �rodowiskowe 
Graniczny zakres temperatur:                    - 55 °C ... 200 °C 
Znamionowy zakres temperatur:                	5 °C ... 	50 °C 
Wp�yw temperatury na sygna� zerowy :                 patrz tabela 
Wp�yw temperatury na warto�� znamionow�:       patrz tabela 
Warto�ci mechaniczne 
Rodzaj pomiaru: Pomiar ci�nienia absolutnego (Wzorzec 	 bar) 
B��d nieliniowo�ci i histerezy: 
Zakres pomiarowy � 0 ... 5 bar        < ± 	,3 % zakresu. 
Zakres pomiarowy � 0 ... 	0 bar      < ± 	,0 % zakresu. 
B��d niepowtarzalno�ci: 
Zakres pomiarowy � 0 ... 5 bar        < ± 0,3 % zakresu. 
Zakres pomiarowy � 0 ... 	0 bar      < ± 0,	 % zakresu. 
Zmiana obj�to�ci:                            pomijalnie ma�a  
Przeci��enie:            50 % ponad zakres 
Ci�nienie niszcz�ce:              400 % ponad zakres 
Cz�stotliwo�� rezonansowa: 
Zakres 0 ... 5 bar                  35 kHz 
Zakres  0 ... 50 bar                	00 kHz 
Zakres 0 ...500 bar               200 kHz 
Dynamiczna obci��alno��: 
zalecana                   70 % ci�nienia znamionowego 
mo�liwa                    	00 % ci�nienia znamionowego 
Konstrukcja:             czo�owa, przyspawana membrana 
Materia�:                    nierdzewna  stal 	7-4 PH (	.4542) 
Pod��czenie ci�nienia:          gwint zewn�trzny M 	2 x 	,75 
Monta�owy moment obrotowy:        max. 5 Nm 
Rozmiar klucza:                               	9 mm 
Pod��czenie elektryczne: 
6 –nózkowe gniazdo         Souriau 85	 07A 	0 - 6P 
Pod��czenie ko�cówek kabli 
Wtyki            A + B             + zasilanie  
Wtyki            C + D            - zasilanie               
Wtyk            E                   + wyj�cie                            
Wtyk            F                   - wyj�cie  
Wtyczka:      typ 9900-V545 
Souriau 85	-06E-C-	0-6S stosowana do 	20 °C, znajduje 
si� w dostawie 
Wymiary:               patrz rysunek 
Masa:                     ca. 40 g 
Klasa ochrony:       IP68 
Wtyczka:                typ 9900-V545 
Souriau 85	-06E-C-	0-6S lub Amphenol 62 GB-	6F-	0-
6S, znajduje si� w dostawie 

Wyposa�enie 
Mufa do spawania z rowkiem na O-ring, 
Materia� 	7 - 4 PH, d�ugo�� 20 mm                       
                      typ 82996 
Wtyczka stosowana do 	75 °C, 
jako gniazdo, 6-nó�kowa odlewane                       
                      typ 9900-V544 
Kabel po��czeniowy stosowany do 	75 °C, 
do wszystkich urz�dze� burstera, d�ugo�� 3 m     
                      typ 9990 
Kabel przy��czeniowy stosowany do 	75 °C, 
wolne, kodowane kolorami i ocynkowane 
ko�cówki przewodu, d�ugo�� 3 m                          
           typ 99544-000A-0�70030 
O-Ring 	2,8 x 	,8, stosowany do 200 °C, 
jedna szt. znajduje si� w dostawie                        
           typ 8�530-Z00� 
Przyrz�dy do opracowana danych, wzmacniacze i 
przyrz�dy kontroluj�ce proces                               
                      patrz w katalogu sekcja 9  

Mufa do spawania 

Wlot 


