
Tensometryczny przetwornik ci�nienia 
Typ 8227 

• Zakresy pomiarowe od 0 ... 7 bar do 0 ... 500 bar 
• Szczególnie przyst�pny cenowo 
• B��d pomiaru  0,5 % 
• Wyj�cie 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V lub 0 ... �0 V 
• Do mediów p�ynnych i gazowych 

Zastosowanie 
Czujnik ten zosta� specjalnie skonstruowany do zasto-
sowa� przemys�owych w urz�dzeniach produkcyjnych, 
w hydraulicznym lub pneumatycznym sprz�cie obs�ugi-
wanym r�cznie, do kontroli ci�nienia w systemie, jak 
równie� do pomiaru ci�nienia roboczego w uk�adach 
ch�odniczych lub klimatyzacyjnych. 
Ze wzgl�du na du�� produkcje czujnik ten mo�e by� 
wykonany i zaoferowany szczególnie tanio. 
Czujnik wyposa�ony w mocn� obudow�, pewne z��cze 
wtykowe, element pomiarowy ze stali uszlachetnionej 
jest szczególnie odporny i mo�e by� u�ywany w trud-
nych warunkach �rodowiskowych. 
Media agresywne mog� powodowa� uszkodzenia we-
wn�trz czujnika w obszarze spawów. Zespolony 
wzmacniacz przekszta�ca sygna�y pomiarowe na sy-
gna�y pr�dowe lub napi�ciowe. Umo�liwia to przekazy-
wanie sygna�u na du�e odleg�o�ci w sposób odporny 
na zak�ócenia. 

Opis 
Znajduj�cy si� wewn�trz czujnika element pomiarowy 
sk�ada si� z membrany, która mierzy dane ci�nienie 
wzgl�dem ci�nienia otoczenia. Na �ciance tylnej czuj-
nika znajduje si� ma�y otwór umo�liwiaj�cy porównanie 
ci�nie�. Tote� atmosfera otaczaj�ca przyrz�d pomiaro-
wy powinna by� sucha i czysta. 
Znormalizowana wtyczka umo�liwia wyprowadzenie 
kabla pod k�tem prostym i mo�e by� przestawiana 
promieniowo w czterech pozycjach. Pasuje ona do 
wszystkich przekrojów kabla mi�dzy 4,5 mm, a 	4 mm. 
Gwint zewn�trzny G 	/4" stanowi przy��cze ci�nienio-
we, przez które medium dociera do elementu pomiaro-
wego. 
Na membranie znajduj�  si� elementy rezystancyjne 
po��czone w mostek Wheatstone´a. Sygna� analogowy 
proporcjonalny do ci�nienia jest podawany na wzmac-
niacz. Zastosowano zabezpieczenie przed zwarciem 
sygna�u wyj�ciowego oraz przed zmian� polaryzacji 
przewodu zasilaj�cego. 



Dane techniczne 

Wymiary 
Oznaczenie Zakres 

8227-5007-V033 0 ... 7 bar 

8227-50	0-V033 0 ... 	0 bar 

8227-5030-V033 0 ... 30 bar 

8227-5050-V033 0 ... 50 bar 

8227-5	00-V033 0 ... 	00 bar 

8227-5200-V033 0 ... 200 bar 

8227-5350-V033 0 ... 350 bar 

8227-5500-V033 0 ... 500 bar 

Oznaczenie katalogowe;  Zakres pomiarowy;   
Warto�ci elektryczne 
Napi�cie zasilania:    
           Wyj�cie napi�ciowe              	5 ... 30 V= 
           Wyj�cie pr�dowe                  	0 ... 30 V= 
Pobór pr�du: 
           Wyj�cie napi�ciowe              	2 mA 
           Wyj�cie pr�dowe                  32 mA 
Rezystancja izolacji: przy 50 V=      > 	000 M
 

Rezystancja obci��enia: przy 30 V= zasilania max.          
                                                        750
  
Wyj�cie sygna�u: 
Zespolony wzmacniacz z napi�ciem wyj�cia         0 ... 5 V 
Cz�stotliwo�� graniczna:                            (-3dB) 250 Hz 
Warunki �rodowiskowe 
U�ytkowy zakres temperatur:                     - 20 °C ... 80 °C 
Znamionowy zakres temperatur:                - 	0 °C ... 70 °C 
Zakres temperatur sk�adowania:                - 30 °C ... 85 °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 
Suma b��dów nieliniowo�ci, histerezy i nieodwracalno�ci:  
                                                                   < 0,5 % zakresu 
Zakresy pomiarowe:                                    patrz tabela 
Obj�to�� bierna:                                         0,5 cm3 
Przeci��enie:                                              50 % zakresu 
Ci�nienie niszcz�ce:                                    200 % zakresu  
Dynamiczna obci��alno��: 
                      zalecana 70 % ci�nienia znamionowego 
                      mo�liwa 	00 % ci�nienia znamionowego  
Konstrukcja:                                                            
Czujnik ci�nienia z hermetyczn� komor� ci�nieniow�,  
membrana i obudowa zespawane. 
Materia�: 
           membrana     nierdzewna stal 	.4540 i 	.40	6  
           obudowa        nierdzewna stal AISI 304  
                                 i 66GF35 VO-Nylon 
Pod��czenie ci�nienia:          gwint zewn�trzny G 	/4" 
Monta�owy moment obrotowy:        max. 3 Nm 
Pod��czenie elektryczne: 
4-nó�kowe DIN 43650 – z��cze wtykowe, wodoszczelne,  
dla przekrojów kabla od 4,5 mm do 	4 mm. 
Pod��czenie ko�cówek kabli (standard): 
Wyj�cie napi�ciowe               Wyj�cie pr�dowe 
	         +wyj�cie                    	         +zasilanie  
2         -wyj�cie                     2         -wyj�cie           
3         +zasilanie                  3         wolne 
�         -zasilanie                   �         wolne 
Wtyczka: 
W dostawie znajduje si�       typ 9900-V654 
Wymiary:                  patrz rysunek 
Masa:                        	60 g 
Klasa ochrony:          wg DIN 40050 IP 60 

Opcje 
Zespolony wzmacniacz z wyj�ciem napi�ciowym 
0 ... 	0 V                                         ... - V034 
Zespolony wzmacniacz z wyj�ciem pr�dowym 
4 ... 20 mA (2-przewodowy)             ... - V038 
Fabryczny protokó� kalibracji. 
Fabryczny protokó� kalibracji z 5 punktami z krokiem 50 % 
dla ci�nienia wzrastaj�cego i spadaj�cego  
 
Wyposa�enie 
Kabel przy��czeniowy z wtyczk� do czujnika, ekranowany, 
promie� gi�cia > 5 mm; izolacja PVC, d�ugo�� 3 m, z lu�-
nymi, kodowanymi kolorami i ocynowanymi ko�cówkami  
 
Wyj�cie napi�ciowe    (opcja...-V034):          
                                  Typ 99654 - 000B - 0090030 
Wyj�cie pr�dowe       (opcja...-V038):                                
                                  Typ 99654 - 000A - 0090030 

Wykres pokazuje optymaln� zale�no�� pomi�dzy obci�-
�eniem i napi�ciem zasilania wzmacniacza typu V038. 
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