
Tensometryczny czujnik ci�nienia 
Typ 820� 
Bauart H 

• Zakresy pomiarowe od 0...30 bar do 0...500 bar 
• Dok�adno�� <0.�% zakresu 
• Sygna� wyj�ciowy 0...5 V, 0...20 mA lub 4...20 mA  
• Do mediów p�ynnych lub gazowych 
• Do pomiarów statycznych i dynamicznych 
• Wykonanie ze stali nierdzewnej 
• Standaryzowane wyj�cie � mV/V 

Zastosowania 
Czujniki ci�nienia serii 820� maj� zwart� i odporn� 
na czynniki zewn�trzne konstrukcj�. Umo�liwiaj� 
dok�adny pomiar zarówno w warunkach laborato-
ryjnych jak i w przemy�le. Tensometryczny ele-
ment pomiarowy i wysoka precyzja wykonania da-
je wysok� stabilno�� i powtarzalno�� pomiarów.  
Czujniki te mog� s�u�y� zarówno do pomiarów 
statycznych jak i dynamicznych ci�nienia w ga-
zach lub cieczach. Wykonane s� z wysokogatun-
kowej stali nierdzewnej, co pozwala na u�ywanie 
ich równie� przy zastosowaniu agresywnych me-
diów. 

Opis 
Czujniki typu 820� posiadaj� komor� w której jest 
umieszczona membrana z naklejonymi elemen-
tami pomiarowymi. Dop�yw medium (gazu lub 
cieczy) poprzez wlot powoduje odpowiednie od-
kszta�cenie membrany skutkuj�ce zmian� rezy-
stancji mostka. Przy odpowiednim zasilaniu rezy-
stancja ta jest przetwarzana na sygna� elektrycz-
ny. 
W przypadku czujników ze zintegrowanym prze-
twornikiem, w obudowie zawarty jest uk�ad daj�cy 
na wyj�ciu proporcjonalne do sygna�u napi�cie 
(0...5 V) lub pr�d (0...20 lub 4...20 mA). 



Dane techniczne 

Parametry elektryczne 
Rezystancja mostka                               nom. 350 Ω 
Zasilanie                                                5 VDC (zalecane), max. �0 VDC 
Wyj�cie                                                   standaryzowane � mV/V 
Rezystor kalibracyjny                             �00 kΩ 
            Napi�cie wyj�ciowe mostka wynikaj�ce z bocznikowania t�  
            warto�ci� jest podane w certyfikacie kalibracji 
 
Warunki �rodowiskowe pracy 
Mo�liwy zakres temperatury                   -30 °C ... +�20 °C 
Zakres temperatury pracy                      0 °C ... 70 °C 
Efekt temperaturowy w zerze                 ≤ ±0.005% zakresu / K 
Efekt temp. na pe�nym zakresie              ≤ +0.005% warto�ci / K 
 
Parametry mechaniczne 
	�czny b��d nieliniowo�ci, histerezy i powtarzalno�ci 
                                                              <±0.�% zakresu 
Przekroczenie zakresu                           50% ponad warto�� nominaln� 
                                                              (25% dla zakresu 500 bar) 
Ci�nienie niszcz�ce:                              >�00% powy�ej wart. nominalnej 
Zakres pracy dynamicznej 
            zalecany                       50% zakresu 
            dopuszczalny                70% zakresu 
Konstrukcja       Czujnik ci�nienia z hermetycznie zamkni�t� komor� 
oddzielon� membran� odpowiednio zespawan�.  
Materia�                                     stal nierdzewna �.4542 
Pod��czenie                              �e
skie, M�6 x �.5 
Uszczelnienie                             
            Zalecane przy pomocy O-ringu. Dla krytycznych zastosowa
 
            uszczelka teflonowa VITON 
Moment przy monta�u              max 3 Nm 
 
 
Pod��czenie elektryczne 
            z��cze 6-nó�kowe                      Souriau 85�-07A�0-6P 
Opis pod��cze
 
            nó�ki A+B                     + zasilanie 
            nó�ki C+D                     - zasilanie 
            nó�ka E                        - sygna� 
            nó�ka F                        + sygna� 
Wtyczka                                    Typ 9900-V545 
            Souriau 85�-06E-C-�0-6S lub Amphenol 62-GB-�6F-�0-6S 
Masa                                         od 420 do 650 g 
Klasa ochrony                           IP65 
Wymiary: 

Opcje 
Opcja 33 – zintegrowany przetwornik, na wyj�ciu 0...5 V 
Opcja 37 – zintegrowany przetwornik, na wyj�ciu 0...20 mA 
Opcja 39 – zintegrowany przetwornik, na wyj�ciu 4...20 mA 
Opcja DKD – Certyfikat kalibracji DKD, �� punktów z krokiem 20-
20% 
 
Dane techniczne przetworników 
Zasilanie                                   �5...30 V 
Max. pr�d                                  65 mA 
Pod��czenie                              3-przewodowe 
Regulacja zakresu                     97.5% do �02.5% 
Regulacja zera                          ±2.5% 
Cz�stotliwo�� graniczna            (-3 dB) 20 Hz 
Temperatura pracy                    0 ... 60°C 
Pod��czenie:                 nó�ka A            + zasilanie 
                                     nó�ka B            masa 
                                     nó�ka C            masa 
                                     nó�ka D            + wyj�cie 
                                     nó�ka E+F        nie pod��czone 
 
Reduktory 
Typ 828�          Gwint zewn�trzny M�6 x �.5 
Typ 8283          Gwint zewn�trzny G �/2” A 
Typ 8285          Gwint zewn�trzny R �/4” 
Typ 8286          Gwint zewn�trzny M20 x �.5 
Typ 82822        Gwint zewn�trzny 3/4 – UNF 
Typ 82825        Gwint zewn�trzny M�4 x �.5 
Typ 82827        Gwint wewn�trzny 3/4 – �6 UNF 
Typ 82829        Gwint wewn�trzny �/4 – �8 NPT 
Typ 829��        Standardowa uszczelka 
Typ 829�0        Uszczelka PTFE do zastosowa
 krytycznych– O-
ring teflonowy VITON  
 
Kabel do pod��czenia elektrycznego 
Kable z zamocowanym wtykiem do czujnika i z drugiej strony od-
powiednim wtykiem do urz�dzenia zasilajacego/odczytowego, 
d�ugo�� 3 m, os�ona PVC, �rednica zagi�cia >5 mm 
Typ 99�4�-545B-0�50030        do urz�dze
 odczytowych burste-
ra w obudowie laboratoryjnej 
Typ 99545-564C-0�00030        do urz�dzenia odczytowego bur-
stera Typ 9�62 
Typ 99545-000A-0�50030         lu�ne przewody kodowane w od-
powiednich kolorach 
Typ 99545-000D-0�60030        lu�ne przewody kodowane w od-
powiednich kolorach, do czujnika z wbudowanym przetwornikiem 
 
Inne d�ugo�ci kabli – na zamówienie. 

Kod Zakres Cz�stotliwo�� 
rezonansowa 

820�-5030-H02�A 0...30 bar 5.0 kHz 

820�-5050-H02�A 0...50 bar 7.0 kHz 

820�-5�00-H02�A 0...�00 bar �0.0 kHz 

820�-5200-H02�A 0...200 bar �2.5 kHz 

820�-5300-H02�A 0...300 bar �5.0 kHz 

820�-5500-H02�A 0...500 bar 20.0 kHz 
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Czujniki ze zintegrowanym przetwornikiem s� o 46 mm d�u�sze. 


