
Tensometryczny czujnik do wysokich ci�nie� 
Typ 822� 

• Zakresy pomiarowe od 0 ... �000 bar do 0 ... 5000 bar 
• B��d pomiaru < 0,5 % 
• Do mediów p�ynnych i gazów 
• Do statycznych i dynamicznych pomiarów  
• Wykonany ze stali nierdzewnej,  
• Standaryzowane wyj�cie 2,0 mV/V 

Zastosowanie 
Czujnik ci�nienia o uniwersalnym zastosowaniu wyró�-
nia si�  kombinacj� dok�adno�ci, niezawodno�ci, trwa-
�o�ci i dobrej d�ugoletniej stabilno�ci. Jego konstrukcja 
oparta jest na tensometrze naklejonym na metalow� 
membran�. 
Czujnik mo�e by� stosowany do pomiarów statycznych 
i dynamicznych mediów p�ynnych lub gazowych.  
Obszar zastosowania to laboratoria, produkcja, techni-
ka do�wiadczalna, automatyka, marynarka, lotnictwo. 
Standaryzowane wyj�cie umo�liwia prost� wymian� w 
przypadku takiej konieczno�ci. 

Opis 
Czujnik wysokoci�nieniowy wykonany jest z elektro-
nicznych komponentów oraz z testowanych ultrad�wi�-
kowo materia�ów. Wyklucza to defekty mechaniczne 
oraz gwarantuje niezawodno�� i wielostronno�� w za-
stosowaniach przemys�owych. Element pomiarowy wy-
konany jest z jednego kawa�ka. Podnosi to bezpie-
cze	stwo pracy poniewa� medium nie dotyka �adnych 
spawów. Po��czenie pomi�dzy korpusem czujnika a 
przy��czem ci�nieniowym wykonane jest technik� spa-
walnicz� za pomoc� wi�zki elektronowej. Dzi�ki temu 
mechaniczne w�a�ciwo�ci stali szlachetnej nie s� naru-
szone. 
Czu�o�� czujnika wysokoci�nieniowego 2.0 mV/V  
jest standaryzowana w celu zachowania mo�liwo�ci 
wymiany bez konieczno�ci kompensacji od nowa elek-
troniki.  
Czujnik mo�e by� opcjonalnie dostarczony ze zintegro-
wanym wzmacniaczem przetwarzaj�cym sygna� na 
4...20 mA, 0 ... 5 V lub 0 ... 
0 V. W takim wypadku 
wyj�cie jest zabezpieczone przed zwarciem i zamian� 
biegunowo�ci. 
W celu u�atwienia kalibracji i sprawdzenia pod��czonej 
elektroniki czujnik wyposa�ony jest we wbudowany re-
zystor bocznikowy. 



Dane techniczne 

Oznaczenie Zakres 

822
-600
 0 ... 
000 bar 

822
-6002 0 ... 2000 bar 

822
-6003 0 ... 3500 bar 

822
-6005 0 ... 5000 bar 

Warto�ci elektryczne 
Rezystancja mostka:            nominalnie 350 � 
Rezystor kalibracyjny:          wbudowany w czujniku 
(aktywowanie przez zmostkowanie styków E i F we wtycz-
ce; wywo�ane przez zmostkowanie napi�cie podane jest w 
protokole kalibracji i wynosi 80 % zakresu ± 
 %) 
Napi�cie zasilania:               
0 V = lub ~ 
Warto�� znamionowa:         standardowo; 2,0 mV/V±
% 
Warunki �rodowiskowe 
U�ytkowy zakres temperatur:          - 30 °C ...
20 °C 
Znamionowy zakres temperatur:     0 °C ... 
00 °C 
Wp�yw temperatury na sygna� zerowy: 
                                                        ± 0,02 % zakresu/K. 
Wp�yw temperatury na warto�� znamionow�: 
                                                        ± 0,02 % warto�ci/K. 
Warto�ci mechaniczne 
B��d pomiaru:                       <  0,5 % zakresu 
Rodzaj pomiaru:                   wzgl�dem atmosfery 
Zakres pomiarowy:               patrz tabela  
Przestrze	 bierna:                74 mm³ 
Przeci��enie:                       
00 % zakresu 
Ci�nienie niszcz�ce:             300 % zakresu, max 
5 kbar  
Cz�stotliwo�� rezonansowa:           2 kHz 
Obci��alno�� dynamiczna: 
           zalecane 70 % ci�nienia znamionowego 
           mo�liwe 
00 % ci�nienia znamionowego 
Materia�: 
           element pomiarowy nierdzewna stal 
7-4PH  
           obudowa AISI 304 
Pod��czenie ci�nienia: gwint wewn�trzny 9/
6 -
8 UNF 
Monta�owy moment obrotowy:       max. 
00Nm 
Uszczelnienie: metalowe poprzez sto�ek uszczelniaj�cy 
Pod��czenie elektryczne: 
           6-nó�kowe gniazdo VPT07RA 
0-6PT2 
Klasa ochrony:          wg DIN 40050 IP 65 
Pod��czenie ko	cówek kabli (Standard): 
                       A                    +wyj�cie                     
                       B                    -wyj�cie                      
                       C                    +zasilanie 
                       D                    -zasilanie 
                       E+F                rezystor bocznikowy 
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 (w dostawie) 
Wymiary:                              patrz rysunek 
Masa:                                    ca.350 g 
Dane techniczne zespolonego wzmacniacza 
Napi�cie zasilania:    
5 ... 30 VDC 
Pobór pr�du:             max. 33 mA 
Zakres ustawie	 wzmocnienia:                   ± 5 % 
Zakres ustawie	 punktu zerowego:             ± 5 % 
U�ytkowy zakres temperatur:          - 30 °C ... 85 °C 
Znamionowy zakres temperatur:     0 °C ... 70 °C 
Maksymalny czas reakcji dla 0 ... 90 % zakresu:   8 ms  
Pod��czenie ko	cówek kabli: 
Opcja V
03:   A         zasilanie i wyj�cie      (dodatni) 
                       B         zasilanie i wyj�cie      (ujemny)          
Zasilanie i wyj�cie: 
Opcja V
06 i V
07 jak standardzie, patrz powy�ej 

Wymiary 

Opcje 
V�03 zespolony wzmacniacz z wyj�ciem pr�dowym 
4 ... 20 m A, pod��czenie 2-przewodowe  
V�06 zespolony wzmacniacz z wyj�ciem napi�ciowym 
0 ... 5V 
V�07 zespolony wzmacniacz z wyj�ciem napi�ciowym 
0 ... 
0V 
Czujniki ze zespolonym wzmacniaczem s� d�u�sze o 

0 mm . 
Wyposa�enie 
Kabel przy��czeniowy z wtyczk� do czujnika, promie	 
gi�cia > 5 mm; izolacja PVC, ekranowany, d�ugo�� 3 m 
- do urz�dzenia 9
62 w obudowie sto�owej dla czujni-
ków  bez wzmacniacza lub ze wzmacniaczem V
06 i 
V
0, z przeskalowaniem            99�4�-545G-0�50030 
- do wszystkich innych urz�dze	 w obudowie laborato-
ryjnej dla czujników bez  wzmacniacza                      
                                                   99�4�-545H-0�60030 
- do urz�dzenia 9
62 w obudowie laboratoryjnej dla 
czujników ze wzmacniaczem V
03, z przeskalowaniem
                                                   99�4�-545I-0�50030 
- do urz�dzenia 97
4 w obudowie laboratoryjnej  dla 
czujników ze wzmacniaczem V
03  
                                                   99�4�-545K-0�50030 
- do urz�dzenia 9
80 w obudowie laboratoryjnej  dla 
czujników ze wzmacniaczem V
03  
                                                   99�4�-545L-0�50030 
- z lu�nymi, kodowanymi kolorami i ocynowanymi ko	-
cówkami                                     99�4�-000G-0�60030 

Wykres pokazuje opty-
maln� zale�no�� mi�dzy 
obci��eniem i napi�-
ciem zasilaj�cym 
wzmacniacza opcja 
V
03  

Napi�cie zasilania [V]  

Rezystancja [Ω]  

900  

200  


2  25  30  


