
Tensometryczny czujnik ci�nienia 
Typ 820� 
Bauart N 

• Zakresy pomiarowe od 0 ... 30 bar do 0 ... 500 bar 
• B��d pomiaru < 0,� % 
• Wyj�cie 0 ... 5 V, 0 ... 20 mA lub 4 ... 20 mA 
• Do mediów p�ynnych gazów 
• Do statycznych i dynamicznych pomiarów  
• Ze stali nierdzewnej, niezawodny, mocny  
• Standaryzowane wyj�cie �,0 mV/V 

Zastosowanie 
Wysoko precyzyjne czujniki ci�nienia serii 820� 
maj� ma�e wymiary i s� bardzo trwa�e. 
Sygna� wyj�ciowy nie zale�y od obci��e�. Znajduj� 
zastosowanie nie tylko w laboratoriach badawczo-
rozwojowych ale tak�e w zastosowaniach przemy-
s�owych przy kontroli jako�ci lub jako wyposa�enie 
maszyn. U�yty do konstrukcji materia� i mechanicz-
na konstrukcja gwarantuj� u�ytkownikowi dobr� 
stabilno�� przez  d�ugi czas oraz wysok� niezawod-
no��, a tak�e niewra�liwo�� na dzia�anie agresyw-
nych mediów. Czujnik jest wykonany w ten sposób, 
�e nie posiada �adnych ruchomych cz	�ci i reaguje 
oboj	tnie na uderzenie oraz wibracje. W krytycz-
nych przypadkach dost	pny jest zestaw uszczel-
nie� PTFE do uszczelnienia przy��cza ci�nieniowe-
go. Krytyczne media mog� wyrz�dzi� w elementach 
czujnika szkody w obszarze szwów spawanych. 
Specjalne wykonania s� realizowane na zapytanie.  

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). 



Oznaczenie Zakres Cz	stotliwo��  
rezonansowa 

820�-5005-N02�A 0...5 bar �.5 

820�-5005-N02�A 0...�0 bar 3.0 

820�-5005-N02�A 0...20 bar 3.5 

820�-5005-N02�A 0...50 bar �0.0 

820�-5005-N02�A 0...�0 bar �5.0 

820�-5005-N02�A 0...200 bar 20.0 

820�-5005-N02�A 0...300 bar 20.0 

820�-5005-N02�A 0...500 bar 20.0 

820�-5005-N02�A 0...800 bar 20.0 

820�-5005-N02�A 0...�000 bar 20.0 

Dane techniczne 

Warto�ci elektryczne 
Rezystancja mostka:            350 
, nominalnie 
Rezystor kalibracyjny:          �00 k
 
Przez zbocznikowanie t� warto�ci� nast	puje  
Napi	cie zasilania:               zalecane 5 V DC 
                                             dopuszczalne �0 V DCV = 
Sygna�:                      standardowo �,0 mV/V±0,25 % 
Warunki �rodowiskowe 
U�ytkowy zakres temperatur:           - 30 °C ...�20 °C 
Znamionowy zakres temperatur:     0 °C ... 70 °C 
Wp�yw temperatury na zero: � ± 0,005% zakresu./K. 
Wp�yw temperatury na zakres:� ± 0,005% v.S./K. 
Warto�ci mechaniczne 
Suma b�	dów nieliniowo�ci, histerezy i nieodwracalno�ci:
            < ± 0,� % v.E. 
Rodzaj pomiaru:        pomiar ci�nienia wzgl	dem atmosfery 
Przestrze� bierna:     5,8 cm3 
Zmiana obj	to�ci:     pomijalnie ma�a 
Przeci��enie:            Zakres pomiarowy � 0 ... 300 bar 50 % 
                                  ponad ci�nienie znamionowe 
                                  Zakres pomiarowy � 0 ... 500 bar 25 %
                                  ponad ci�nienie znamionowe  
Ci�nienie niszcz�ce:  >�00 % ponad ci�nienie znamionowe  
Obci��alno�� dynamiczna: 
                       zalecane 50 % ci�nienia znamionowego 
                       mo�liwe 70 % ci�nienia znamionowego 
Konstrukcja:   Membranowy czujnik ci�nienia z hermetycznie 
szczeln� komora ci�nieniow� bez wewn	trznych elementów 
uszczelniaj�cych 
Materia�:         nierdzewna  stal; �.4542 
Pod��czenie ci�nienia:         gwint wewn	trzny M �6 x �,5 
Uszczelnienie: 

Uszczelnienie czujnika gwarantuj� pier�cie� oporo-
wy i o-ring znajduj�ce si	 w dostawie. Dla ci�nie� 
dynamicznych powy�ej  200 bar zalecana jest za-
budowa pier�cienia oporowego. Dla krytycznych 
przypadków jest do dyspozycji o-ring powlekany te-
flonem wraz z pier�cieniem oporowym. Patrz wypo-
sa�enie 

Monta�owy moment obrotowy:        max. 3 Nm 
Pod��czenie elektryczne      6-nózkowe gniazdo              
                                             Souriau 85� 07A �0 - 6P 
Pod��czenie ko�cówek kabli (Standard): 
Wtyki              A + B             +zasilanie                   
Wtyki              C + D             -zasilanie                    
Wtyk               E                    -wyj�cie                                 
Wtyk               F                    +wyj�cie  
Wymiary:                              patrz rysunek 
Masa:                                   ca. 420 g ... 650 g 
Klasa ochrony:                     wg DIN 40050 IP 65 
Wtyczka:                              typ 9900-V545 Souriau 85�-
06E-C-�0-6S lub Amphenol 62-GB-�6F-�0-6S znajduje si	 
w dostawie  

Opcje 
Opcja 33 zespolony wzmacniacz z wyj�ciem napi	cio-
wym 0...5V 
Opcja 37 zespolony wzmacniacz z wyj�ciem pr�dowym 
0...20 mA 
Opcja 39 zespolony wzmacniacz z wyj�ciem pr�dowym 
4...20 mA 
Opcja DKD Protokó� kalibracji (DKD) z �� punktami w 
krokach co 20 % zakresu dla wzrastaj�cego i spadaj�ce-
go ci�nienia 

Dane techniczne zespolonego wzmacniacza 
Napi	cie zasilania:               �5 ... 30 V 
Pobór pr�du:                         max. 65 mA 
Sposób pod��czenia:            3-przewodowy 
Zakres ustawie� wzmocnienia:        97,5 % ... �02,5 % 
Zakres ustawie� punktu zerowego:            ± 2,5 % 
Cz	stotliwo�� graniczna:                 (- 3 dB) 20 Hz 
U�ytkowy zakres temperatur:          0°C ... 60°C 
Pod��czenie ko�cówek kabli: 
Wtyk              A +                 +zasilanie  
Wtyki             B                     masa               
Wtyk              C                    masa                                      
Wtyk              D+                  +wyj�cie                     
Wtyk              E + F 
Wymiary: 
Czujniki zespolone ze wzmacniaczem s� d�u�sze o 50 mm. 
Wyposa�enie 
Przystawki gwintowane, materia� �.457�, z nast	puj�cymi 
gwintami 
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 M 20 x �,5 
Typ 82822 gwint zewn	trzny 3/4 - �6 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* 
*dopuszczone tylko do 500 bar  
Typ 829�� standard zestaw pier�cieni uszczelniaj�cych 
(znajduje si	 w dostawie) 
Typ 829�0 zestaw pier�cieni uszczelniaj�cych PTFE dla 
przypadków krytycznych. O-ring powlekany teflonem VI-
TON® i pier�cie� oporowy 
Kable po��czeniowe  
Do czujników  po��czeniem wtykowym i mostkowym kom-
plet z wtyczkami, 6-�y�ow, promie� gi	cia > 5 mm, ekrano-
wany, izolacja PVC, d�ugo�� 3 m  
Typ 99�4� - 545B - 0�50030 do wszystkich urz�dze� bur-
stera 
Typ 99545 - 564C - 0�00030 do czytnika 9�62 
Typ 99545 - 000A - 0�50030 z lu�nymi, kodowanymi kolo-
rowo i ocynkowanymi ko�cówkami 
Typ 99545 - 000D - 0�60030 z lu�nymi, kodowanymi kolo-
rowo i ocynkowanymi ko�cówkami; dla czujników z zespo-
lonym wzmacniaczem ró�ne d�ugo�ci kabla lub kable spe-
cjalne na zapytanie 


