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JUMO

Przetwornik pomiarowy ci
�
nienia

JUMO dTRANS p01 CAN
Typ 404381

Ogólne zastosowanie
Przetworniki pomiarowe ci � nienia s � przeznaczone do pomiarów ci � nie � bezwzgl � dnych i
wzgl � dnych w � rodowiskach płynnych i gazowych. Przetwornik pomiarowy ci � nienia pracuje
wg piezorezystywnej lub cienkowarstwowej (DMS) zasady pomiaru. Warto ��� mierzona
ci � nienia zostanie zapisana cyfrowo i poprzez szeregowy Busprotokoll „CANopen“ b � dzie
oddana do dalszego przetwarzania (CAN-Slave).

Przetwornik pomiarowy ci � nienia posiada nast � puj 	 ce funkcje:

Dane techniczne
Warunki wzorcowe
wg DIN 16 086 i DIN IEC 770/5.3

Zakresy pomiarowe
patrz zamówienie

Przeci 	�
 alno ���
zakresy pomiarowe
0...25 bar 3x ko � c. wart. mierz.
(jednak max. 70 bar)
zakresy pomiarowe
0-40...0-250 bar 2x ko � c. wart. mierz.
zakresy pomiarowe
0-400...0-600 bar 1,5x ko � c. wart. mierz.

Ci � nienie rozrywaj 	 ce
zakresy pom. 0...25 bar ≥ 4x ko  c.wart.mierz.

(jednak max. 100 bar)
zakresy pomiarowe
0-40...0-100 bar 8x ko � c. wart. mierz.
zakresy pomiarowe
0-160...0-400 bar 5x ko � c. wart. mierz.
zakresy pomiarowe
0-600 bar 3x ko � c. wart. mierz.

Cz ��� ci maj 	 ce po � r. styczno ��� z ci � n.
seryjnie: stal szlachetna, mat.-nr: 1.4571 /

1.4435
przy zakresie pom.≥ 60 bar, mat.-nr: 1.4571 /

1.4542

Wyj � cie
CANopen-Protokoll

rozdzielczo ��� wart. mierz. 12 bit

odchylenie sygnału zerowego
(dokładno ��� ustawienia )
≤ 0,3% v. EW

Histereza termiczna
≤ ± 0,5% v. EW
(w kompensowanym zakresie temperatur)
≤ ± 1% dla zakresów pom. 0...250 mbar

0...400 mbar
0...600 mbar

Wpływ temp. otoczenia
W zakresie 0...+100°C
(kompensowany zakres temperatur)
dla zakresu pom.250 und 400 mbar
punkt zerowy: ≤ 0,02%/K typowy,

≤ 0,04%/K max.
rozpi � to ��� pom.:≤ 0,02%/K typowa,

≤ 0,04%/K max.
dla zakresów pom. od 600 mbar
punkt zerowy: ≤ 0,01%/K typowy,

≤ 0,03%/K max.
rozpi � to ��� pom.:≤ 0,01%/K typowa,

≤ 0,03%/K max.

Odchylenie charakterystyki
≤ 0,5% v. EW(nastawienie punktu granicznego)

Histereza
≤ 0,1% v. EW

Powtarzalno ���
≤ 0,1% v. EW

Czas uspokojenia
≤ 20 ms

Stabilno ��� roczna
≤ 0,5% v. EW ( nominalny zakres pom. przy
warunkach wzorcowych)

Napi � cie
DC 18...36 V
max. pobór pr � du ca. 45 mA
CAN-Bus i elektronika przetwornik a s �
oddzielone galwanicznie.

Okablowanie
osłoni � ty 5-przewod. z drutu.
W systemach Bus z wi � cej ni � dwoma
urz � dzeniami musz � by � ona podł � czone
paralelnie. Kabel Bus musi by � rozło � ony
bezprzerwowo.

Zamkni � cie przewodu
Na ko � cu przewodu opornikiem obci ��� enia
120 W.

dop. temperatura otoczenia
-20...+85°C

temperatura przechowywania
-40...+85°C

dop.temperatura medium
-40...+120°C

zgodno ��� elektromagnetyczna
wyładowanie elektrostatyczne:
IEC 1000-4-2 / EN 61000-4-2
±4 kV zestyk; ±8 kV wyładow. powietrza;
±6 kV wyładowanie zestyku wg NAMUR
pola elektromagnetyczne :
IEC 1000-4-3 / EN 61000-4-3
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CAN-Bus
Protokoll
CANopen Slave (wg CiA DS 301)

Profil
Analogue Input Module
(wg CiA DSP 401)

Szybko ��� transmisji
10 kbd bis 1 Mbd

Moduł-ID
1...127

PDO
0 Rx, 1 Tx

SDO
1 Rx, 1 Tx

Emergency
tak

Node Guarding
tak

Obsługa i projektowanie
– Wszystkie parametry s � dost � pne w

spisie obiektów CANopen (EDS) i ustaw-
ialne przez zwyczajowe narz � dzia soft-
ware CANopen.

– Szybko ��� transmisji i Moduł-ID s � ustaw-
ialne przez wł� cznik DIP

zakres cz � stotliwo � ci 80...10000 MHz,
nat ��� enie pola kontrolnego 10 V/m, 80%
AM (1 kHz)
ENV 50204) 900 MHz ±5 MHz, 10 V/m, 50%
PM (200 Hz)
( granica bł� du sygnału wyj � cia przetw.
pom. ci � nienia podczas oddziaływania
wielko � ci zakłócaj � cej wynosi ±0,5%)
przej � ciowe wielko � ci zakłócaj � ce(Burst):
IEC 1000-4-4 / EN 61000-4-4
±2 kV, 1 minuta wg NAMUR; 2 minuty przez
pojemno � ciowy odcinek ł� cz � cy
(sygnałwyj � cia przetw. pom. ci � nienia pod-
czas oddziaływania wielko � ci zakłócaj � cej
mo � e przekroczy � granic � bł� du do max.
±1,0%)
odporno ��� na zakłócenia przez napi � cia
udarowe(Surge):
IEC 1000-4-5 / EN 61000-4-5
±500 V symetrycznie
(sygnałwyj � cia przetw. pom. ci � nienia pod-
czas oddziaływania wielko � ci zakłócaj � cej
mo � e przekroczy � swoj � granic � bł� du.
Urz � dzenie nie zostanie trwale uszkodzone
ani zniszczone i nie straci te � swoich
wła � ciwo � ci pomiarowych).
odporno ��� na zakłócenia indukowane
przez pola wielkiej cz � stotliwo ��� i:
IEC 1000-4-6 / ENV 50141
zakres cz � stotliwo � ci 0,15...80 MHz,
napi � cie probiercze10 V, 80% AM (1 kHz)
zakres cz � stotliwo � ci 0,009...80 MHz wg
NAMUR
( granica bł� du sygnału wyj � cia przetw.
pom. ci � nienia podczas oddziaływania
wielko � ci zakłócaj � cej wynosi ±1,0%).
Przetwornik pomiarowy ci � nienia spełnia
wszystkie wymogi EN 50 082-2 (znak CE) i
mo � e by � stosowany w przemy � le.

Emisja zakłóce �
EN 55011, klasa B, odległ. pom.10 m
zakres cz � stotliwo � ci
030...0230 MHz, 30 dBµV/m
230...1000 MHz, 40 dBµV/m pseudowarto ���
szczytowa

Szok mechaniczny
100 g/1 ms

Mechaniczne wahania
max. 10 g przy 15-2000 Hz

Pozycja nominalna
pionowo stoj � co (przył. ci � n. do dołu), pozy-
cja u � ytkowa - dowolna

Rodzaj ochrony
IP 65 wg EN 60 529

Obudowa
stal szlachetna, mat.-nr: 1.4301
Polycarbonat GF

Rezystancja isolacji
100 MΩ; DC 50 V

Wytrzymało ��� na przebicie
(podł� czenie elektryczne wzgl � dem obu-
dowy)
≥ 500 Veff

Przył� cze ci � nienia
patrz zamówienie ;
inne przył� cza na � yczenie

Ci ��� ar
200 g

Strukturalny schemat poł� cze �

Funkcje
Sygnałanalogowy celi pomiarowej ci � nienia zostanie zapisany cyfrowo (rozdzielczo ��� 12
bit)(1). Sygnałci � nienia jest fabrycznie cyfrowo wyregulowany (2).Poprzez ustawialn � stał�
czasow � filtra (3) mog � zosta � powstrzymane niepo ��� dane wahania sygnału. Sygnałwyj � -
cia przetwornika pomiarowego ci � nienia mo � na ustawi � na dowoln � jednostk � miary (lub
% zakresu pomiarowego) (4). Za pomoc � przerzutnika (5) mo � liwe jest sterowanie wyj � ci-
em sygnału.Przerzutnik reaguje przy nast � puj � cych, ustawialnych kryteriach
wyzwalaj � cych:
– delta: przy ustawialnej zmianie ci � nienia
– KO (komparator ograniczaj � cy):przy przekroczeniu ustawionej dolnej lub górnej granicy
– test sensoru: przy defekcie celi pomiarowej ci � nienia
– sygnały „ komparator ograniczaj � cy“ i „test sensoru“ wł� czaj � Emergency-Telegramm.
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Podł� czenie elektryczne

Wtyczka okr � gła
M12 x 1; 5-biegun. wg IEC 60 947-5-2

wtyczka puszka

podł� czenie schemat
poł� cze  

napi ! cie
DC 18...36 V
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Wymiary

Uwaga:
Urz � dzenie uziemi ( przy
pzrył� czu ci " nienia !
CAN-Bus i elektronika przet-
wornika s � oddzielone galwanic-

znie.
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Zamówienie
Typ podstawowy Preis

404381 Przetwornik pomiarowy ci ) nienia JUMO dTRANS p01 CAN z sensorem w technologii piezorezy-
stywnej lub cienkowarstwowej.

396,00

Wej * cie
451 0 ... 0,25 bar ci ) .wzgl. 0,00
452 0 ... 0,4 bar ci ) .wzgl. 0,00
453 0 ... 0,6 bar ci ) .wzgl. 0,00
454 0 ... 1,0 bar ci ) .wzgl. 0,00

455 0 ... 1,6 bar ci ) .wzgl. 0,00
456 0 ... 2,5 bar ci ) .wzgl. 0,00
457 0 ... 4 bar ci ) .wzgl. 0,00
458 0 ... 6 bar ci ) .wzgl. 0,00
459 0 ... 10 bar ci ) .wzgl. 0,00
460 0 ... 16 bar ci ) .wzgl. 0,00
461 0 ... 25 bar ci ) .wzgl. 0,00
462 0 ... 40 bar ci ) .wzgl. 0,00
463 0 ... 60 bar ci ) .wzgl. 30,00
464 0 ... 100 bar ci ) .wzgl. 30,00
465 0 ... 160 bar ci ) .wzgl. 30,00
466 0 ... 250 bar ci ) .wzgl. 30,00

467 0 ... 400 bar ci ) .wzgl. 30,00
468 0 ... 600 bar ci ) .wzgl. 30,00
487 0 ... 0,6 bar ci ) .bezwzgl. 0,00
488 0 ... 1,0 bar ci ) .bezwzgl. 0,00
489 0 ... 1,6 bar ci ) .bezwzgl. 0,00
490 0 ... 2,5 bar ci ) .bezwzgl. 0,00
491 0 ... 4 bar ci ) .bezwzgl. 0,00
492 0 ... 6 bar ci ) .bezwzgl. 0,00
493 0 ... 10 bar ci ) .bezwzgl. 0,00
494 0 ... 16 bar ci ) .bezwzgl. 0,00
495 0 ... 25 bar ci ) .bezwzgl. 0,00
999 specjalny zakres pomiarowy

Wyj * cie
450 CANopen (digital) 24,00

Przył+ cze procesowe
502 przył, cze ci ) nienia G 1/4 wgDIN EN 837 0,00
504 przył, cze ci ) nienia G 1/2 wg DIN EN 837 0,00
511 przył, cze ci ) nienia 1/4-18 NPT wg DIN 837 7,50
512 przył, cze ci ) nienia 1/2-14 NPT wg DIN 837 7,50
521 przył, cze ci ) nienia G 1/4 wg DIN 3852 T11 9,60
523 przył, cze ci ) nienia G 1/2 wg DIN 3852 T11 9,60
562 przył, cze ci ) nienia 7/16-20 UNF 9,60

Mat. przył+ cze procesowe
20 stal szlachetna 0,00

Podł+ czenie elektryczne
36 z okr , głym ł, cznikiem wtykowym M 12 x 1 wg IEC 60 947-5-20,00

404381 / - 450 - - 20 - 36 Kod zamówienia Preis DM


