
Czujniki ró�nicy ci�nienia 
Typ 83�0, 83�� 
Typ 83�3, 83�4 
Typ 83�5, 83�6 

Zastosowanie 
Przedstawionymi czujnikami ci�nienia mierzona 
jest ró�nica ci�nie� pomi�dzy dwa przy��czami 
elementu pomiarowego. Ró�nice ci�nie� mog� 
by� zmierzone przez porównanie wzgl�dem ci-
�nienia porównawczego np. atmosfery lub ci�nie-
nia panuj�cego uk�adzie regulacyjnym. Tym sa-
mym jest te� mo�liwe wykrycie ró�nic ci�nie� w 
uk�adzie, w którym panuje wysokie ci�nienie sta-
tyczne. Praktycznym przyk�adem jest pomiar 
przep�ywu przez okre�lenie straty ci�nienia na 
kryzie pomiarowej.  
Czujniki ró�nicy ci�nie� mierz� w obu kierunkach 
i mog� np. by� zastosowane w cylindrach hy-
draulicznych dzia�aj�cych dwustronnie. Ich budo-
wa pozwala na u�ycie do mediów w postaci p�yn-
nej lub gazowej. Otwory odpowietrzaj�ce u�atwia-
j� instalacj�. Mocna konstrukcja i zastosowanie 
nierdzewnej stali 
pozwala na u�ycie czujników ró�nicy ci�nie� w 
trudnych warunkach.  

Opis 
Czujniki ró�nicy ci�nie� posiadaj� dla ka�dego 
ci�nienia osobna komor� z membran�. Obydwie 
membrany, tak samo jak wszystkie cz��ci styka-
j�ce si� z medium, wykonane s� ze stali nie-
rdzewnej 
i przyspawane wewn�trz urz�dzenia pomiarowe-
go hermetycznie szczelnie. Taka konstrukcja 
czujników pozwala na bezpo�redni pomiar ró�ni-
cy ci�nie� w mediach w postaci p�ynnej i gazo-
wej. Czujniki ró�nicy ci�nie� wykazuj� tez inna 
interesuj�c� w�a�ciwo��: pracuj� one dwukierun-
kowo, tzn., �e jest oboj�tne, na którym wej�ciu 
pod��czono wy�sze ci�nienie. Przekszta�cenie 
wielko�ci fizycznej ci�nienia w wielko�� elek-
tryczn� nast�puje przez wbudowany mostek 
Wheatstone’a, który tworz� 4 folie (paski do pomiaru 
odkszta�ce�). Jako opcja oferowane s� zintegro-
wane wzmacniacze ±5 V lub 4 ... 20 mA, przez co 
zwi�ksza si� wysoko�� czujnika o 29 mm. 

• Zakresy pomiarowe  od 0 ... ± 35 mbar do 0 ... ± 500 
bar  

• Odchy�ka pomiaru < 0,25 % lub < 0,5 % 
• Mo�liwo�� stosowania do ci�nienia w uk�adzie do 

345 bar  
• Do mediów p�ynnych i w postaci gazowej 
• Ze stali nierdzewnej, niezawodne, mocne 



Dane techniczne – Typ 83�0, 83�� 

Typ Kod Zakres B��d pomia-
rowy  

[% zakresu 

Czu�o�� 
[mV/V] 

 
 
 
 
 

83	0 

83	0-35 0 ... ± 35 mbar < ±0.25 	 

83	0-	00 0 ... ± 	00 mbar < ±0.25 	.5 

83	0-200 0 ... ± 200 mbar < ±0.25 2 

83	0-500 0 ... ± 500 mbar < ±0.25 2 

83	0-	000 0 ... ± 	000 mbar < ±0.25 2 

830-2000 0 ... ± 2000 mbar < ±0.25 2 

83		-35 0 ... ± 35 mbar < ±0.5 	 

83		-	00 0 ... ± 	00 mbar < ±0.5 	.5 

83		-200 0 ... ± 200 mbar < ±0.5 2 

83		-500 0 ... ± 500 mbar < ±0.5 2 

83		-	000 0 ... ± 	000 mbar < ±0.5 2 

83		-2000 0 ... ± 2000 mbar < ±0.5 2 

 
 
 
 
 

83		 

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

Napi�cie wyj�ciowe mostka wywo�ane przez zbocznikowanie t� 
warto�ci� jest podane w protokole bada�. 
Napi�cie zasilania:                     	0 V = lub ~ 
Warto�� znamionowa:               patrz tabela 
Rezystancja izolacji:                  5 G
 �przy 50 V = 
Warunki �rodiskowe 
U�ytkowy zakres temperatur:     0 °C ... 90 °C 
Znamionowy zakres temperatur:            0 °C ... 55 °C 
Wp�yw temperatury na sygna� zerowy: 
            typ 83	0 < ±0,5 % zakresu/55K 
            typ 83		 < ±0,75% zakresu/55K 
Wp�yw temperatury na warto�� znamionow� 
            typ 83	0 < ±0,5 % v.S./55K 
            typ 83		 < ±0,75% v.S./55K 
Warto�ci mechaniczne 
Rodzaj pomiaru:           pomiar ró�nicy ci�nie�  
Przestrze� bierna:         z obu stron ca. 6,6 cm³ 
Zmiana obj�to�ci:         dla zakresu pomiarowego 0 ... ± 200 mbar 
ca. 0,	7 cm3 
Ci�nienie w uk�adzie¹)                maksymalnie 	00 bar 
Przeci��enie²):                           jedna strona maksymalnie 	00 bar 
Cz�stotliwo�� rezonansowa: 
dla zakresu pomiarowego 0 ... ± 200 mbar          
            media p�ynne 5 Hz 
            media gazowe	0 Hz 
Obci��alno�� dynamiczna:        zalecane 70 % zakresu 

                                  mo�liwe 	00 % zakresu 
Konstrukcja:      obydwie komory ci�nienia z przyspawanymi mem-
branami s� hermetycznie szczelne. Zewn�trzne pokrywy komór 
ci�nienia przykr�cane i uszczelnione o-ringiem z Vitonu. 
Wszystkie czujniki ró�nicy ci�nie� na niskie zakresy s� wype�nione 
mi�dzy membranami olejem silikonowym. Dlatego temperatura 
pracy i sk�adowania jest ograniczona do 90 °C 
 
Materia�: nierdzewna  stal 3	6SS (	.457	) 
 
Pod��czenie ci�nienia:               gwint wewn�trzny 	/8 - 27 NPT 
Otwory odpowietrzaj�ce: przy dostawie zamkni�te gwint wewn�trz-
ny 	/8 - 27 NPT 
Pod��czenie elektryczne: 6 - nó�kowe z��cze wtykowe Amphenol 
62GB-	6F-	0-6S 
Pod��czenie ko�cówek kabli (Standard): 
Wtyki                A + B                zasilanie (dodatnie)                    
Wtyki                C + D                zasilanie (ujemne)                      
Wtyk                 E                       wyj�cie (ujemny)                        
Wtyk                 F                       wyj�cie (dodatni)                        
Wtyczka: typ 9900-V545 Souriau 85	-06E-C-	0-6S lub  Amphenol 
62-GB-	6F-	0-6S w dostawie 

Wymiary:                        patrz rysunek 
Mocowanie: 
Po obydwu stronach czujnika ró�nicy ci�nie� jest przygotowany 
po�rodku otwór monta�owy z gwintem 	/4-28 UNFo g��boko�ci 
8 mm  
Masa:                            ca. 3,8 kg 
 
¹) Czujniki ró�nicy ci�nie� dla niskich zakresów ci�nienia mog� 
by� stosowane do pomiarów w uk�adach o ci�nieniu do 	00 bar 
(wzgl. z opcj� do 345 bar). Ci�nieniem uk�adu jest maksymalne 
ci�nienie statyczne, które równocze�nie mo�e powsta� po oby-
dwu stronach czujnika ró�nicy ci�nie�. Warto�� otrzymana po 
dodaniu ci�nienia statycznego i zmierzonego ci�nienia nie mo-
�e przekroczy� jednak maksymalnego ci�nienia uk�adu. Na 
przyk�ad czujnik o zakresie pomiarowym 0 ... ± 	00 mbar mo�e 
mie� 	00 bar na jednym przy��czu i na drugim 99,9 bar lub 0 
bar na jednym i 0,	 bar na drugim. Przy czym nale�y zwróci� 
uwag�, �e przy zmianie ci�nienia systemu przesuwany jest 
punkt zerowy. Przesuniecie punktu zerowego jest odwracalne. 
Jest to normalne i w systemie ci�nieniowym jest kompensowa-
ne. 
 
²) Wszystkie czujniki ró�nicy ci�nie� maj� mechaniczne zabez-
pieczenie przed przeci��eniem. Je�eli zakres pomiarowy zosta-
nie przekroczony o wi�cej ni� 50%, to membrana naciska na 
zderzak. Poniewa� zderzak ten mocno napiera na membran�, 
nale�y o ile to mo�liwe ca�kiem unika� przeci��e�. Je�eli mimo 
to przeci��enie pojawia si�, przesuwa si� punkt zerowy, ale za-
pobiega si� zmianie dok�adno�ci lub zniszczeniu. Tylko przy 
cz�stych i uderzeniowych przeci��eniach nast�puj� uszkodze-
nia. 

Opcje 
Opcja V2xxxxxx 
Zespolony wzmacniacz z wyj�ciem napi�ciowym -5 V...+5V= 
Dane techniczne patrz karta katalogowa 83-IMV 
Opcja V4xxxxxx 
Zespolony wzmacniacz z wyj�ciem pr�dowym 4 ... 20 mA 
 p = 0 bar = 4 mA;  p = dodatnie pe�ne wychylenie  = 20 mA 
Dane techniczne patrz karta katalogowa 83-IMV 
Opcja Vxx	xxxx 
Zwi�kszenie maksymalnego ci�nienia w uk�adzie do 200 bar; 
Przeci��enie dla jednej strony max. 	00 bar 
Opcja Vxx2xxxx 
Zwi�kszenie maksymalnego ci�nienia w uk�adzie do 345 bar; 
Przeci��enie dla jednej strony max. 	00 bar, 
Mo�liwe tylko dla zakresów pomiarowych > 0 ... ± 500 mbar 



Dane techniczne – Typ 83�3, 83�4 

Typ Model Zakres B��d pomiarowy 
[% zakresu] 

 
 

83	3 

83	3-5 0 ... ±5 bar < ±0.25 

83	3-	0 0 ... ±	0 bar < ±0.25 

83	3-20 0 ... ±20 bar < ±0.25 

83	3-50 0 ... ±50 bar < ±0.25 

83	4-5 0 ... ±5 bar < ±0.50 

83	4-	0 0 ... ±	0 bar < ±0.50 

83	4-20 0 ... ±20 bar < ±0.50 

83	4-50 0 ... ±50 bar < ±0.50 

 
 

83	4 

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

Napi�cie wyj�ciowe mostka wywo�ane przez zbocznikowanie t� 
warto�ci� jest podane w protokole bada�. 
Napi�cie zasilania:                    zalecane 	0 V = lub ~ 
                                                  mo�liwe 	5 V = lub ~ 
Warto�� znamionowa:               2 mV/V, nominalnie 
Warunki �rodowiskowe 
U�ytkowy zakres temperatur:    -55 °C ... 	20 °C 
Znamionowy zakres temperatur:            	5 °C ... 70 °C 
Wp�yw temperatury na sygna� zerowy:                                          
             typ 83	3 < ±0,5 % zakresu/55K 
             typ 83	4 < ±0,75% zakresu/55K 
Wp�yw temperatury na warto�� znamionow�                                
             typ 83	3 < ±0,5 % warto�ci/55K 
             typ 83	4 < ±	,0% warto�ci//55K 
Warto�ci mechaniczne 
Rodzaj pomiaru:            pomiar ró�nicy ci�nie�  
B��d pomiaru: 
Typ 83	3           
             nieliniowo��                  < ± 0,	5 % zakresu 
             histereza                       < ± 0,	0 % zakresu 
             powtarzalno��               < ± 0,05 % zakresu 
Typ 83	4                        
             nieliniowo��                  < ± 0,25 % zakresu 
             histereza                       < ± 0,	3 % zakresu 
             nieodwracalno��           < ± 0,07 % zakresu 
Przestrze� bierna:                     z obu stron ca. 4,	 cm³ 
Zmiana obj�to�ci:           
             dla zakresu pomiarowego 0 ... ± 20 bar  ca. 0,	 cm³ 
Ci�nienie w uk�adzie      maksymalnie 	00 bar 
Przeci��enie:                 jedna strona maksymalnie 	00 bar 
Cz�stotliwo�� rezonansowa: 
             dla zakresu pomiarowego 0 ... ± 20 bar               
             media p�ynne   	0 Hz 
             media gazowe 20 Hz 
Obci��alno�� dynamiczna:  
             zalecane 70 % ci�nienia znamionowego 
             mo�liwe 	00 % ci�nienia znamionowego 
Konstrukcja:      
obydwie komory ci�nienia z przyspawanymi membranami s� her-
metycznie szczelne. Zewn�trzne pokrywy komór ci�nienia przykr�-
cane i uszczelnione o-ringiem z Vitonu. 
Mocowanie: 
Po obydwu stronach czujnika ró�nicy ci�nie� jest przygotowany 
po�rodku otwór monta�owy z gwintem 	/4-28 UNFo g��boko�ci 8 
mm  
Materia�:           nierdzewna  stal 	7 - 4 PH,  (podobnie 	.4542) 
Pod��czenie ci�nienia:               gwint wewn�trzny 	/8 - 27 NPT  
Otwory odpowietrzaj�ce:  
przy dostawie zamkni�te           gwint wewn�trzny 	/8 - 27 NPT 

Pod��czenie elektryczne: 
6 - polowe z��cze wtykowe                    Souriau 85	-07A-	0-5P 
Pod��czenie ko�cówek kabli (Standard): 
Wtyki                A + B                zasilanie (dodatnie) 
Wtyki                C + D                zasilanie (ujemne) 
Wtyk                 E                       wyj�cie  (ujemny) 
Wtyk                 F                       wyj�cie  (dodatni) 
Wtyczka:                                                            typ 9900-V545 
Souriau 85	-06E-C-	0-6S         lub       Amphenol 62-GB-	6F-
	0-6S w dostawie 
Wymiary:                        patrz rysunek 
Masa:                            ca. 2,3 kg 

Czujniki ró�nicy ci�nie� dla �rednich zakresów ci�nienia mog� 
by� stosowane do pomiarów w uk�adach o ci�nieniu od 	00 bar. 
Ci�nieniem uk�adu jest maksymalne ci�nienie statyczne, które 
równocze�nie mo�e powsta� po obydwu stronach czujnika ró�-
nicy ci�nie�. Warto�� otrzymana po dodaniu ci�nienia statycz-
nego i zmierzonego ci�nienia nie mo�e przekroczy� jednak 
maksymalnego ci�nienia uk�adu. Na przyk�ad czujnik o zakresie 
± 	0 bar mo�e mie� 	00 bar na jednym przy��czu i na drugim 
90bar lub 0 bar na jednym i 	0 bar na drugim. Przy czym nale-
�y zwróci� uwag�, �e przy zmianie ci�nienia systemu przesu-
wany jest punkt zerowy. Przesuniecie punktu zerowego jest od-
wracalne. Jest to normalne i w systemie ci�nieniowym od 	00 
bar jest kompensowane. 
 
Opcje 
Opcja V2xxxxxx 
Zespolony wzmacniacz z wyj�ciem napi�ciowym -5 V...+5V= 
Dane techniczne patrz karta katalogowa 83-IMV 
Opcja V4xxxxxx 
Zespolony wzmacniacz z wyj�ciem pr�dowym 4 ... 20 mA 
 p = 0 bar = 4 mA;  p = dodatnie pe�ne wychylenie  = 20 mA 
Dane techniczne patrz karta katalogowa 83-IMV 



Dane techniczne – Typ 83�5, 83�6 

Typ Model Zakres B��d pomiarowy 
[% zakresu] 

Maksymalne ci�nie-
nie w uk�adzie [bar] 

Maksymalne prze-
ci��enie po jednej 

stronie [bar] 

 
83	5 

83	5-	00 0 ... ±	00 bar < ±0.25 240 200 

83	5-200 0 ... ±200 bar < ±0.25 340 400 

83	5-500 0 ... ±500 bar < ±0.25 640 750 

83	6-	00 0 ... ±	00 bar < ±0.5 240 200 

83	6-200 0 ... ±200 bar < ±0.5 340 400 

83	6-500 0 ... ±500 bar < ±0.5 640 750 

 
83	6 

Czujniki ró�nicy ci�nie� s� przeznaczone do uk�adów o ci�nieniu 
do 	40 bar i stosuje si� je do du�ych ró�nic ci�nie�, jakie panuj� 
w dwustronnie dzia�aj�cych cylindrach hydraulicznych maszyn 
budowlanych lub w urz�dzeniach do prób materia�owych. Mo�li-
we jest dolne ograniczenie zakresu pomiarowego po stronie do-
datniej, gdy czujniki stosowane s� w uk�adzie wysokiego ci�nie-
nia – do maksymalnej warto�ci podanej w tabeli. Czujnik pracuje 
w zakresie pomiarowym ± 	00 bar, pod��czony do uk�adu o ci-
�nieniu 0 bar w zakresie - 	00 ... + 	00 bar (rys. 	) i pod��czony 
do uk�adu o ci�nieniu 	40 bar w zakresie 40 ... 240  bar (rys. 2). 
Je�eli ten sam czujnik zasilany jest ci�nieniem uk�adu 240 bar, to 
do dyspozycji jest tylko zakres pomiaru 	40 bar do 240 bar  

Przy ka�dym zastosowaniu czujników ró�nicy ci�nie� nale�y zwró-
ci� uwag�, �eby warto�� “przeci��enia jednej strony“ nie by�a 
przekroczona. Przy zmianie ci�nienia uk�adu przesuwa si� punkt 
zerowy czujnika. Przesuniecie punktu zerowego jest odwracalne i 
wynosi wed�ug wszystkich regu� mniej ni� 2% zakresu. Jest to 
normalne i przy dwustronnym  ci�nieniu statycznym 	40 bar jest 
kompensowane. 
Wyposa�enie 
Kabel po��czeniowy od czujników z wyj�ciem mostkowym, kom-
plet z wtyczkami, 6-przewodowy, ekranowany, promie� gi�cia > 5 
mm,  izolacja PVC, d�ugo�� 3 m   
typ 99��  
wszystkich urz�dze� burstera w obudowie sto�owej                      
typ 99545-564C-0�00030 

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

Napi�cie wyj�ciowe mostka wywo�ane przez zbocznikowanie t� 
warto�ci� jest podane w protokole bada�. 
Napi�cie zasilania:                    	0 V = lub~ 
Warto�� znamionowa:               2 mV/V, nominalnie 
Warunki �rodowiskowe 
U�ytkowy zakres temperatur:    -50 °C ...	20 °C 
Znamionowy zakres temperatur:            	5 °C ... 70 °C 
Wp�yw temperatury na sygna� zerowy:                            
            typ 83	5 � ±0,5 % zakresu/55K 
            typ 83	6 � ±0,75% zakresu/55K 
Wp�yw temperatury na warto�� znamionow�                  
            typ 83	5 � ±0,5 % warto�ci/55K 
            typ 83	6 � ±	,0% warto�ci/55K 
Warto�ci mechaniczne 
Rodzaj pomiaru:                                                              
            pomiar ró�nicy ci�nie�  
B��d pomiaru: 
Typ 83	5                        
            nieliniowo��                  < ± 0,	5 % zakresu 
            histereza                       < ± 0,	0 % zakresu 
            powtarzalno��              < ± 0,05 % zakresu 
Typ 83	6                        
            nieliniowo��                  < ± 0,25 % zakresu 
            histereza                       < ± 0,	3 % zakresu 
            powtarzalno��              < ± 0,07 % zakresu 
Obci��alno�� dynamiczna:                     
            zalecane 70 % ci�nienia znamionowego 
            mo�liwe 	00 % ci�nienia znamionowego 
Konstrukcja:       
obydwie komory ci�nienia z przyspawanymi membranami s� her-
metycznie szczelne. Zewn�trzne pokrywy komór ci�nienia przy-
kr�cane i uszczelnione metalowym o-ringiem. 
Mocowanie: 
Po obydwu stronach czujnika ró�nicy ci�nie� jest przygotowany 
po�rodku otwór monta�owy z gwintem 	0 - 32 UNF o g��boko�ci 
9,5 mm 
Materia�:            nierdzewna  stal 	7 - 4 PH,  (podobnie 	.4542) 
Pod��czenie ci�nienia:              gwint wewn�trzny 	/8 - 27 NPT  
Pod��czenie elektryczne: 
6 - polowe z��cze wtykowe Souriau 85	-07A-	0-5P 
Pod��czenie ko�cówek kabli (Standard): 
Wtyki                 A + B                zasilanie (dodatnie)        
Wtyki                 C + D               zasilanie (ujemne)                      
Wtyk                 E                      wyj�cie  (ujemny)                         
Wtyk                 F                      wyj�cie  (dodatni)                        
Wtyczka: typ 9900-V545 Souriau 85	-06E-C-	0-6S lub  Amphe-
nol 62-GB-	6F-	0-6S w dostawie 
Wymiary:                      patrz rysunek 
Masa:                            ca. 	,8 kg 
Opcje 
Opcja V2xxxxxx 
Zespolony wzmacniacz z wyj�ciem napi�ciowym -5 V...+5V= 
Opcja V4xxxxxx 
Zespolony wzmacniacz z wyj�ciem pr�dowym 4 ... 20 mA 
p = 0 bar = 4 mA;  p = dodatnie pe�ne wychylenie  = 20 mA 


