
Tensometryczny przetwornik ci�nienia 
Do pomiaru ci�nienia absolutnego 
Typ 8262 „Super-TJE” 
Do pomiaru ci�nienia wzgl�dnego 
Typ 8263 „Super TJE” 

Zastosowanie 
Czujnik ten zosta� specjalnie skonstruowany do zastoso-
wa� przemys�owych w urz�dzeniach produkcyjnych, w hy-
draulicznym lub pneumatycznym sprz�cie obs�ugiwanym 
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� wyko-
nany 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 trudnych wa-
runkach �rodowiskowych. 
Media agresywne mog� powodowa� uszkodzenia we-
wn�trz czujnika w obszarze spawów. Zespolony wzmac-
niacz przekszta�ca sygna�y pomiarowe na sygna�y pr�dowe 
lub napi�ciowe. Umo�liwia to przekazywanie 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 porówna-
nie ci�nie�. Tote� atmosfera otaczaj�ca przyrz�d po-
miarowy 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 pomia-
rowego. 
Na membranie znajduj�  si� elementy rezystancyjne 
po��czone w mostek Wheatstone´a. Sygna� analogo-
wy proporcjonalny do ci�nienia jest podawany na 
wzmacniacz. Zastosowano zabezpieczenie przed 
zwarciem sygna�u wyj�ciowego oraz przed zmian� 
polaryzacji przewodu zasilaj�cego. 

• 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 



Zakres pomiarowy Cz�stotliwo�� rezonansowa 
[kHz] 

Ci�nienie absolutne Ci�nienie wzgl�dne 

0 ... 0.7 bar 0.8 - 8263-	0 

0 ... 	.0 bar 	.	 8262-	5 8263-	5 

0 ... 	.7 bar 	.7 8262-25 8263-25 

0 ... 3.4 bar 	.9 8262-50 8263-50 

0 ... 5.2 bar 2.5 8262-75 8263-75 

0 ... 6.9 bar 3.2 8262-	00 8263-	00 

0 ... 	0.3 bar 4.0 8262-	50 8263-	50 

0 ... 	3.8  bar 5.5 8262-200 8263-200 

0 ... 20.7 bar 7.2 8262-300 8263-300 

0 ... 34.5 bar 8.0 8262-500 8263-500 

0 ... 5	.7 bar 	2.0 8262-750 8263-750 

0 ... 58.9 bar 	7.0 8262-	000 8263-	000 

0 ... 	03.4 bar 20.0 8262-	500 8263-	500 

0 ... 	37.8 bar 35.0 8262-2000 8263-2000 

0 ... 206.7 bar 40.0 8262-3000 8263-3000 

0 ... 344.5 bar 40.0 8262-5000 8263-5000 

0 ... 5	6.8 bar 80.0 8262-7500 8263-7500 

Oznaczenie 

Warto�ci elektryczne 
Rezystancja mostka:                  350 
+	,5%, nominalnie 
Rezystancja kalibracji:                59 k
 ± 0,	 % 

Przez zbocznikowanie t� warto�ci� nast�puje przeskalowanie podane 
w protokole bada�. 
Napi�cie zasilania:                     zalecane 5 V = lub ~ 
                                                   mo�liwe 	0 V = 
Warto�� znamionowa:   standardowo 2,0 mV/V ± 0,2 % 
Warunki �rodowiskowe 
U�ytkowy zakres temperatur:                 - 50 °C ...	20 °C 
Znamionowy zakres temperatur:           	5 °C ... 70 °C 
Wp�yw temperatury na sygna� zerowy:   ± 0,0027% zakresu/K. 
Wp�yw temperatury na warto�� znamionow� ± 0,0027 % odczytu./K. 
Warto�ci mechaniczne 
Suma b��dów nieliniowo�ci, histerezy i nieodwracalno�ci: 
                                                   < ± 0,05 % zakresu 
Rodzaj pomiaru:                                                                            
Typ 8262                        
zakres pomiarowy � 0 ... 750 psi pomiar ci�nienia absolutnego 
zakres pomiarowy �0 ... 	000 psi pomiar ci�nienia wzgl�dnego 
Typ 8263                       pomiar ci�nienia wzgl�dem atmosfery 
Przestrze� bierna:                                               2,79 cm³ 
Zmiana obj�to�ci:                                                pomijalnie ma�a 
Przeci��enie:    50 % ponad ci�nienie znamionowe 
Ci�nienie niszcz�ce:      200 % ponad ci�nienie znamionowe  
Obci��alno�� dynamiczna:         
             zalecane 70 % ci�nienia znamionowego 
             mo�liwe 	00 % ci�nienia znamionowego 
Konstrukcja:     czujnik ci�nienia z hermetycznie szczeln� komor� , 
membrana i obudowa s� zespawane  
Materia�:                        stal nierdzewna   	7 - 4 PH (	.4542) 
Pod��czenie ci�nienia:                                                      
zakres pomiarowy � 0 ... 	500 psi gwint zewn�trzny 	/4 - 	8 NPT 
zakres pomiarowy � 0 ... 2000 gwint wewn�trzny 	/4 - 	8 NPT  
Uszczelnienie: czujnik samouszczelniaj�cy, gwint sto�kowy 
Pod��czenie elektryczne: 
6 - nó�kowe z��cze Souriau 85	 07A 	0 - 6P 
Pod��czenie ko�cówek kabli (Standard): 
             A + B                 +zasilanie  
             C + D                -zasilanie  
             E                       -wyj�cie  
             F                       +wyj�cie  
Wtyczka:          typ 9900-V545 
Souriau 85	-06E-C-	0-6S lub Amphenol 62-GB-	6F-	0-6S  
znajduje si� w dostawie  
Wymiary:                                     patrz rysunek 
Masa:                                         ca. 360 g 

Dane techniczne 

Opcje 
Opcja ...x	xxxxxx – zespolony wzmacniacz z wyj�ciem 
napi�ciowym 0...5V = 
Opcja ...x4xxxxxx – zespolony wzmacniacz z wyj�ciem 
pr�dowym 0...20 mA  
Wyposa	enie 
Kabel po��czeniowy do czujników, komplet z wtyczka-
mi, 6-�y�owy, ekranowany, promie� gi�cia > 5 mm,  
izolacja PVC, d�ugo�� 3 m do wszystkich urz�dze� 
burstera w obudowie laboratoryjnej                       
                      typ 99�� = typ 99�4�-545B-0�50030 
do wyswietlacza 9	62                                            
                      typ 99545-564C-0�00030 
z lu�nymi, kodowanymi kolorowo i ocynowanymi ko�-
cówkami                   typ 99545-000A-0�50030 

Zakres  ≤≤≤≤ �03.4 bar 

Zakres  ≥≥≥≥ �37.8 bar 


