Tryck- och differenstryckstransmitter PTE200
Elektronisk transmitter med olika processanslutningar.
Helt rostfri kapsling.

EUROTHERMAB
Lundavägen 143,
SE-212 24 MALMÖ.
Tfn +46 (0)40 38 45 00
Fax +46 (0)40 38 45 45.
Box 664,
SE-645 59 STRÄNGNÄS.
Nordfeldts väg 9,
Tfn +46 (0)152 241 30
Fax +46 (0)152 241 38.
Bangårdsvägen 8,
SE-428 36 KÅLLERED.
Tfn +46 (0)31 23 54 80
Fax +46 (0)31 22 40 83.

PTE200
en trycktransmitterserie med
stor flexibilitet.
Trycktransmittern PTE200 är
flexibelt moduluppbyggd. Anslutningen mot mediet och elektroniken finns i ett flertal varianter.
Hygieniskt utförande
i rostfritt, slätt stål utan smutssamlande fickor. Lätt att hålla ren
och ingen risk för korrosion.
Konstruerad för att klara
spolning med högtryckstvättar.
IP67 klassad kapsling.
Finns med 17 olika direkta
anslutningsvarianter för både
tryck och differenstryck.

Onoggrannhetsklass 0,1 %.

EUROTHERM DANMARK A/S
Østmarken 7
DK-2860 SØBORG
Tfn +45 70 23 46 70
Fax +45 70 23 46 60

EMC tålig konstruktion.
Kapsling i rostfritt stål med rejäl
skärmning.

Enghavevej 11,
DK-7100 VEJLE.
Tfn +45 76 40 07 14
Fax +45 70 20 13 12.

Elektroniken finns i flera
olika utföranden.
- Analog, 4-20 mA
- HART, 4-20 mA
- Profibus PA
- FOUNDATION fieldbus (kommer 2005)

EUROTHERMAS
Postboks 227,
N-1326 LYSAKER.
Vollsveien 13 D,
Tfn +47 67 59 21 70
Fax +47 67 11 83 01.

150°C mediatemperatur kontinuerligt (kortvarigt upp till 200°C ).

EUROTHERMFINLAND
Aurakatu 12 A,
FIN-20100 TURKU.
Tfn +358 22 50 60 30
Fax +358 22 50 32 01.

Givartyper, beteckningar:
Transmitterns typbeteckning för olika konfigurationer kan fås ur nedanstående tabell. Alla
kombinationer är inte möjliga att tillverka, se texten på nästa sida för undantag.

PTE200 x x x - x x x x x
Be s krivning
Ele ktronik

D e s ign

M e mbran

Ans lutning

Span min.-max.

Suffix

Analog 4-20 mA

A

HART 4-20 mA

H

Profibus PA

PA

Foundation Fie ldbus

FF

D e s ign

Ege ns äke rt utförande (1)

E

Inbyggt ås ks kydd

L

Siffra 1

R F Stål 1.44621 (5)

3

Has te lloy C-276 (5)

4

Tantal (5)

5

Siffra 2 Siffra 3 Siffra 4

R 1/2" Utv.

1

N PT 1/2" Utv.

2

R 1 1/2" Utv.

3

Fläns 80 mm/3"

4

Fläns 50 mm/2"

5

Bytbar

6

D IN 11851/40 mm

7

SM S R d60-6

8

Klamp 38

9

Klamp 51

A

R JT 1 1/2"

C

D R D fläns

D

D IN 11851/50 mm

E

Varive nt

V

D iffe re ns tryck, gängad (3)

G

D iffe re ns tryck, fläns (3)

H

D P me d kapillärrör (3)

T

Givare me d kapillärrör (3)

N

0,24-7 kPa

1

1,2-35 kPa

2

6,7-200 kPa

4

0,067-2 M Pa

6

0,14-4 M Pa

7

0,27-8 M Pa (4)

7

0,5-15 M Pa

8

Utförande

Atmos färs tryck

0

Abs oluttryck

2

Fyllolja

Silikonolja (2)
Olje fritt utförande (6)

Inge t
H

Beställningsxempel: Gängad transmitter med utvändig R1/2” anslutning, mätområde 0-90 kPa relativt
lufttrycket och HART elektronik (med silikonoljefyllning, Hastelloy-membran och ej egensäkert utförd) får
beställningskoden: PTE200H-4140 och kalibrerat mätområde 0-90 kPa.
(1) Gäller ej för analog elektronik, A.
(2) Livsmedelsgodkänd (FDA approval) silikonolja.
(3) Typ G med anslutning 1/4” NPT gänga inv. Typ H med fläns 80 mm/3”. Typ T se Beskrivningar på nästa sida.
(4) Gäller endast anslutning 8 (SMS Rd60-6) med HM mutter.
(5) Se texten på nästa sida för tillåtna kombinationer.
(6) Avfettad och fylld med halocarbon.

Givartyper, beskrivning:
Gängad givare R 1/2" och NPT 1/
2”. (1 och 2)
Den gängade givaren med
anslutning R ½” gänga är avsedd
för rena medier. Vid mediatemperaturer högre än +90 °C
används vattensäcksrör eller
liknande för att förhindra för hög
temperatur.
Normalt är den gängade
anslutningen tillräcklig för att
hålla givaren på plats. Vid
särskilda krav och vid montering
på vägg kan givaren stagas med
en monteringssats.
(Undantag:
Tillverkas normalt ej med Tantal
membran.)
Gängad givare R 11/2” med
framskjutet membran. (3)
Denna givare med anslutning
R1½” gänga är avsedd för
fiberhaltiga och trögflytande
medier. Det framskjutna
frontmembranet har direktkontakt med mediet utan ficka.
Adapter för anslutning till 2"
gänga samt svetshylsa för R1½”
finns som tillbehör. Ingen extra
montering behövs. Givaren kan
även anslutas i invändigt gängat
hål R1½”, t ex rörmuff eller
avstängningsventil.
(Undantag:
Givare av denna typ med Tantalmembran tillverkas endast i
tryckområden högre än 35 kPa.
Högsta tryckområde för denna typ
är 4 MPa)

Hygienisk klampansluten givare.
Klamp38, Klamp51 och Varivent. (9,
A och V)
En klampansluten givare
används där särskilda
hygienkrav föreligger, t ex inom
läkemedelsindustrin. Givaren är
utförd enligt ISO 2852 och lätt att
montera och demontera.
Om klamp 38-anslutning saknas
kan fastspänningsring,
kopplingsända och tätningsring
beställas som tillbehör. Även
anslutningsdetaljer för klamp 51
och Varivent kan beställas men
lagerförs ej.
(Undantag:
Givare av denna typ tillverkas
normalt ej med RF eller
Tantalmembran.
Högsta tryckområde för klamp 38/
51 och Varivent är 2 MPa.
OBS begränsningen sätts av val av
fastspänningsring.)

Hygienisk skruvansluten
givare.
DIN11851/40 mm, SMS Rd60-6,
DIN11851/50 mm. (7, 8, C, E)
En skruvansluten givare ger
hygienisk anslutning för tex.
livsmedel. Det mot mediet frilagda
membranet gör att mätning kan
ske även på trögflytande medier
utan risk för igensättning.
Givaren monteras via Rd 60-6
anslutning enligt SMS 1146, DIN
405 och DIN 11851. Givaren
skruvas fast i anslutningen.
(Undantag:
Givare av denna typ tillverkas
Flänsansluten givare.
normalt ej med RF eller TantalFläns 80 mm/3”, Fläns 50 mm/ membran.
2” och DRD fläns. (4, 5 och D)
Högsta tryckområde för DIN11851/
En flänsansluten givare är avsedd 40 är 2 MPa. Högsta tryckområde
för nivåmätning i öppna och
för SMS Rd60-6 är 8 MPa.)
slutna tankar med flytande
medier även om de är fiberhaltiga Givare utbytbar under drift
eller trögflytande. Risken för
Denna givare är avsedd för
igensättning är eliminerad av det flytande medier, även trögstora frilagda membranet.
flytande eller fiberhaltiga. Det
Givaren monteras mellan
framskjutna frontmembranet har
standardiserade flänsringar.
direktkontakt med mediet utan
Givaren passar för lösflänsar av
ficka.
ANSI- eller DIN-typ.
Givaren kan bytas under drift och
Om fläns önskas levererad måste består av tre delar; givare,
flänstyp anges vid beställning (se kulventil och svetshylsa/klämTillbehör).
fläns. Klämfläns passar för 80 mm
PTE200 med fläns 50 mm/2" med
lösflänsar av ANSI- eller DIN-typ
sex hål som passar motfläns
och kan då installeras för
MWP10 offereras på begäran.
nivåmätning i tankar enligt
(Undantag:
hydrostatprincipen.
Givare av denna typ med Tantal(Undantag:
membran tillverkas endast i
Givare av denna typ tillverkas
tryckområden högre än 35 kPa.
endast i tryckområden högre än 35
Högsta tryckområde för denna typ
kPa. Högsta tryckområde för denna
är 4 MPa. OBS begränsningen
typ är 2 MPa)
sätts av flänsval.)

Differenstryckgivare.
(G, H och T)
Differenstrycksgivare används
för att mäta skillnadstryck.
Givartypen G och H kan arbeta
med höga statiska tryck, både
enkel-och dubbelsidiga (upp till 15
MPa). Anslutningstypen G har
gängad anslutning och typ H ena
sidan gängad och den andra med
fläns 80 mm/3”. Typ G och H
används tex. för nivåmätning i
trycksatta kärl samt för
flödesmätning på gas, vätska och
ånga. Andra
användningsområden är
differenstryckmätning över filter
eller värmeväxlare samt
tryckmätning med snäva
mätomfång där det finns risk för
stora ensidiga övertrycksbelastningar.
Differenstrycksvarianten T kan
tillverkas med processanslutningarna 3-9, A, C, D, E och V.
Ena sidan är då direktansluten
och andra sidan via ett kapillärrör (normal längd 2000 mm,
annan längd anges vid
beställning.)
(Undantag:
Differenstrycksvarianterna G och
H: Gängad anslutning tillverkas
endast med Hastelloy membran.
Flänsansluten givare tillverkas ej
med Tantal membran
Differenstrycksvarianten T: Max
statiskt tryck är lika med max
överbelastning för tryckområdet. I
övrigt samma undantag som för
vald processanslutning.)
Givare med kapillärrör. (N)
Denna variant av PTE200 är
utförd så att processanslutningen
(med mätmembranet) är skild
från transmitterelektroniken med
ett kapillärrör (ange längd vid
beställning). Varianten kan
tillverkas med processanslutningarna 3-9, A, C, D, E och V.
Varianten är framtagen för att
bättre klara applikationer där det
finns risk för kraftiga vibrationer
eller hög omgivningstemperatur.
Klarar extremt höga mediatemperaturer.
(Undantag: Samma undantag som
för vald processanslutning.)

Funktion:
Givare för tryck och nivå
PTE200 har en piezoresistiv
sensor förbunden med processtrycket via ett kapillärrör och
membran. Mediets tryck verkar
på membranet och överförs till
sensorn via en tryckförmedlande
vätska. Eftersom vätskan
fullständigt fyller utrymmet i
sensor, kapillärrör och över
membranet, så rör sig
membranet endast obetydligt vid
tryckförändringar. Kapillärröret
skyddar sensorn vid kortvariga

Till transmitter
elektronik
Elektronik
Referensrör
Sensor
Referensspalt
mot atmosfärstrycket

Kapillärrör

Membran
Mediets tryck påverkar
membranet som i sin tur överför
trycket till sensorn
via en tryckförmedlande vätska.

tryckstötar.
För att sensorn ska få rätt
referenstryck är dess baksida
ansluten till omgivande atmosfär
via ett rör. Röret är konstruerat
så att luften passerar förbi ”kalla
ytor” närmast givarens tryckanslutning. Fukt kondenserar då
på ytorna, kondensatet rinner ut
och luften i röret förblir torr.
Dessutom är referenstryckanslutningen utförd så att
spolvatten inte kan tränga in.
PTE200 har en mikrodator-baserad
elektronik. PTE200H kommunicerar
med omvärlden både med 4–
20 mA-signal och HARTkommunikation. Elektroniken mäter
sensor-bryggans utsignal för tryckberoende och omvandlar till digitala
värden. Vidare mäts sensorbryggans totalmotstånd och dessa
värden omvandlas till digitala
temperaturvärden.
Elektroniken utför kompensering för

sensorns temperaturdrift med hjälp
av kompenseringsvärden inlagda
vid fabrikskalibrering. Även
temperaturmätningen kalibreras.
På samma sätt kompenseras för
olinjäritet i sensorn.
Olika överföringsfunktioner, som
linjär, kvadratrot, kurvor etc,
kan väljas. Elektroniken utför
beräkning för vald överföringsfunktion och omvandlar det
digitala värdet till analogt för
strömslingan 4-20 mA. Det digitala
värdet kan också läsas via HARTkommunikation (PTE200H) i valfri
ingenjörsstorhet, procent eller
ström.
PTE200 kan konfigureras/
kalibreras till viss del med hjälp
av tangenter och omkopplare i
kopplingsutrymmet. PTE200H kan
även konfigureras med hjälp av
handterminal eller PC via HARTkommunikation.
Givare för differenstryck
Givaren har en central piezoresistiv sensor förbunden med
membrankamrarna via två
kapillärrör.
Mediets tryck verkar på två
mätmembran som har liten
fjäderkonstant. Ett överbelastningsmembran med
anpassad fjäderkonstant är
placerat mellan de båda mätmembranen. Membrankamrarna
och sensorn är fyllda med

Till transmitter
elektronik

Elektronik

Sensor

Membran

Överbelastningsmembran

Mediets tryck påverkar
mätmembranen som i sin tur
överför trycket till sensorn
via en tryckförmedlande vätska.

tryckförmedlande vätska. Trycket på
båda sidor om överbelastningsmembranet överförs till sensorn
med hjälp av den tryckförmedlande vätskan.
Vid en tryckskillnad mellan de
båda mätmembranen inom
givarens mätområden, kommer
alla tre membranen att röra sig
fritt. Vid överbelastning över
mätområdet kommer dock det ena
mätmembranet att lägga sig mot
den profilerade ytan medan
överbelastningsmembranet
fortfarande kan röra sig fritt.
Differenstrycket över sensorn
kan därmed inte öka ytterligare
även om tryckskillnaden mellan
mätmembranen blir högre. Detta
skyddar sensorn mot överbelastning och kortvariga
tryckstötar.
Elektroniken utför kompensering
för sensorns temperaturdrift med
hjälp av kompenseringsvärden
inlagda vid fabrikskalibrering.
Även temperaturmätningen
kalibreras. På samma sätt
kompenseras för olinjäritet i
sensorn.
Olika överföringsfunktioner, som
linjär, kvadratrot, kurvor etc, kan
väljas. Elektroniken utför beräkning
för vald överförings-funktion och
omvandlar det digitala värdet till
analogt för strömslingan 4-20 mA.
Det digitala värdet kan också läsas
via HART-kommunikation
(PTE200H) i valfri ingenjörsstorhet,
procent eller ström.
PTE200 kan konfigureras/
kalibreras till viss del med hjälp av
tangenter och omkopplare i
kopplingsutrymmet. PTE200H kan
även konfigureras med hjälp av
handterminal eller PC via HARTkommunikation.
PI2000
PI2000 är ett verktyg för
konfigurering, kalibrering och
dokumentation av PTE200H.
PI2000 levereras på CD-ROM för
Windows 95/98/2000 och
Windows NT.
PI2000 innehåller en databas med
tillgängliga givartyper och
programmet kan konfigurera
givarspecifika värden samt
utföra underhålls- och utsignalskalibrering och ”autozero”.
Dessutom utför PI2000 kopiering
av befintlig konfiguration,
backup på hårddisk, sändning/
mottagning via standard HARTkommunikation och självtest med
larmfunktion.

PI2000 innehåller onlinepresentation av hjälpfunktioner,
datablad och användar-beskrivning.
Handterminal
För parameterinställning av
PTE200H kan en handterminal av
HART-typ användas, se utförligare
beskrivning i PTE200 Manual.
Godkännanden
PTE200 med anslutningarna 7, 8,
9, A, D, E och V är godkända för
3A.
PTE200 är godkänd för användning
i explosions-farliga miljöer, EExia
IIC T4 (ATEX), av NEMKO.
PTE200 är CE märkt enligt direktiven
för EMC och direktivet för
tryckbärande anordningar, PED.

Att tänka på
För att uppnå lång och felfri drift
med PTE200 finns en del viktiga
faktorer som man bör tänka på
vid val av givartyp och vid
installation.
Alla typer
Givare med piezoresistiva
sensorer är dimensionerade för
att tåla ett visst övertryck (se
data). Om en givare utsätts för
tryck som överskrider dessa
gränser, oavsett om det är under
en längre tid eller endast en kort
tid , går sensorn definitivt sönder.
Tänk på om det kan uppstå
sådana övertryck i anläggningen
och dimensionera givaren för
detta. Om det tex. finns ventiler
som stängs relativt snabbt i
anslutning till givarens placering
kan höga tryckstötar uppstå.

Kan det tex. förekomma ångstötar ?
Mätmembranet är den mest
utsatta och känsligaste delen av
givaren.
Om mediet är korrosivt tänk på
att välja rätt membran. Om det
råder osäkerhet vid val av
membran kontakta oss för rådgivning.
Om de befintliga membrantyperna inte räcker till kan vi
leverera givare med olika
beläggningar på membranen, tex.
teflon, epoxi mm. Kontakta oss för
information.
Även om ett membran fungerar
bra mot ett korrosivt media
kommer det ändå att korrodera
till en viss del. Detta innebär på
sikt att givarens mätning
kommer att förskjutas (framför
allt påverkas nollpunkten). Detta
kan kompenseras med en underhållskalibrering eller
omkalibrering.
Givarnas elektronik- och
kopplingsutrymmen är klassade
för IP67. Se dock alltid till att
använda rundmantlad kabel och att
dra åt kabelgenomföringen
ordentligt.
Om givarna är monterade i en
smutsig miljö, se till så att
referensspalten mot atmosfärstrycket (se bild föregående sida)
inte blir igensatt.
I anläggningar med mycket
vibrationer eller som vibrerar
kraftig periodvis bör det
undersökas om givarens
prestanda räcker till. Det bästa är
att mäta vibrationernas amplitud
resp. acceleration.

Givarna är dimensionerade och
testade för:
3-25 Hz, amplitud 1,6 mm
25-60 Hz, amplitud 0,21 mm
60-100 Hz, accel. 19,6 m/s2
(Normer som gäller är IEC770 och
DNV Certification note 2.4
location class B.)
Om vibrationerna överstiger
dessa värden kan problemet
eventuellt lösas med givartypen N
(se Beskrivningar).
Bytbar givare (anslutning 6)
För denna typ av givare finns
vissa speciella hänsynstaganden
som måste göras. Eftersom
givaren skjuts in/ut är dess
membran extra utsatt.
Tänk på att ventilen inte får vara
igensatt eller stängd när givaren
ska skjutas in. Sensorn kan då i
värsta fall utsättas för övertryck
och sprängas.
Denna givartyp har relativt små
membran varför deformerade
eller korroderade membran lätt
förändrar givarens mätning. En
underhållskalibrering/omkalibrering kan behöva göras
relativt ofta.

Varning:
Bytbar givare kan inte
demonteras/monteras vid höga
tryck. Den kraft som processtrycket påverkar givaren med
kan skjuta ut givaren med väldig
kraft. Ytan som påverkas av
processtrycket är ca 7,5 cm ².
Givaren får inte skjutas in när
kulventilen är stängd.
Givaren ska vara fullt utdragen
innan kulventilen stängs.

Tillbehör:
Be s krivning:

Tillhör givartyp:

Be te ckning:

Be s krivning:

Tillhör givartyp:

Be te ckning:

M onte rings s ats

1, 2

P110301

Tätnings ring klamp 38

9

K380002

Gängad s ve ts hyls a

3

P130201

Fas ts pännings ring klamp 51

A

K380003

Adapte r 2" utv. till R 11/2"

3

P130301

Kopplings ända klamp 51

A

K380004

Lös fläns 80 mm PN40 DIN2656 RF

4

P130401

Tätnings ring klamp 51

A

K380005

Lös fläns 80 mm PN10 DIN2656 RF

4

P130402

Sve ts hyls a 60 mm

6

P122901

Lös fläns 50 mm PN40 316L/1.4404

5

P103602

Klämfläns DN80

6

P123101

Lös fläns 50 mm PN10 316L/1.4404

5

P103601

Kulve ntil PN63, DN32

6

P123001

Lös fläns 50 mm PN6 316L/1.4404

5

P103603

Dis play

Alla type r

P130501

Lös fläns 50 mm "s lip on" 150 lb

5

P109801

Konfigure rings program för PC (Win.)

PTE200H

PI2000

Lös fläns 50 mm "s lip on" 300 lb

5

P109802

Hygie nis k me d frams kjute t me mbr. 38

9

P112201

Lös fläns 50 mm "s lip on" 600 lb

5

P109803

Ele ktropole ring av me diabe rörda de lar

4-9, A, C, D, E, V 102511

Fas ts pännings ring klamp 38

9

K380000

M ate rialce rtifikat (3.1.B ce rtifikat)

Alla type r

102512

Kopplings ända klamp 38

9

K380001

Kalibre rings be vis

Alla type r

102510

Anslutning
Anslut så här (se bilden nedan):
1.
Avlägsna givarens lock för att frilägga kopplingsutrymmet.
2.
Dra givarledningen genom kabelgenomföringen Pg 11. Använd rund kabel och dra åt
genomföringen ordentligt.
3.
Anslut givarledningarna till plintarna märkta S+ och S–. Max. ledningsarea är 2,5 mm 2.
Anslut eventuell skärm till plinten märkt med jordsymbol.
(Givaren är skyddad för felaktig polarisering. Om + och - förväxlas fås ingen utsignal.)

PTE200A/H, inkoppling och inställning
Anslutning av
handterminal/modem

Testuttag

Ry, min 250 ohm

9-55 V DC

Skärmplint

T

A

D

FG

Minus tangent

E

BC

S

Omkopplare
Plus tangent

Inställning PTE200A/H
Justering av givarens mätområden sker direkt på givaren med hjälp av tryckknappar och omkopplare. Den första
knappnedtryckningen aktiverar funktionen. Se figur och tabellen på nästa sida.
I alla lägen utom B och G sparas de nya värdena efter 30 sekunder och normal mätning startar, oavsett
omkopplarens läge.
Läge B är normalläge i drift.
Justering
Givaren är vid leverans justerad för det mätområde som beställts. Justering kan behövas efter reparation eller för
kontroll av givaren. Justering av tidskonstant, överföringsfunktion och låsning av ström sker direkt på givaren med
hjälp av tryckknappar och omkopplare.
Observera att vid nyinstallation justeras endast nollpunkten enligt punkt 3 nedan.
1.
2.
3.
4.

Anslut givaren till spänningsmatning.
Anslut en lågohmig (R < 6 ohm) amperemeter till testuttaget för att mäta utsignalen.
Anslut det tryck som skall vara det lägsta mätvärdet. Justera undre gränsvärdet med omkopplarläge C.
Alternativt använd Autozero funktionen i läge H.
Anslut det tryck som skall vara det högsta mätvärdet. Justera övre gränsvärdet med omkopplarläge D.

Inställning via HART kommunikation (PTE200H)
Inställning av alla givarens parametrar kan även göras med handterminal eller PC programmet PI2000 via HART
modem. Dessa inkopplas enligt fig. ovan. För handhavande se PTE200 Manual.

Omkopplarens lägen PTE200A
Läge Funktion

minus tange nt (-)

plus tange nt (+)

Övrigt

Självte s t aktive ras

B ägge s amtidgt i mins t 10 s e k.
åte rs tälle r givare n till
fabriks ins tällningar.

A

Självte s t 30 s e k/
Factory re s e tt.

Självte s t aktive ras

B

N ormal mätning

Inge n

Inge n

C

N ollpunkt

M ins kar mA

Ökar mA

B åda s amtidigt ge r 4 mA

D

M ätomfång

M ins ka mA

Ökar mA

B åda s amtidgt ge r 20 mA

E

Tids kons tant

M ins kar tid (0,1-10 s ) Ökar tid (0,1-10 s )

F

Öve rförings funktion

Linjär

G

H

B åda s amtidigt ge r 0,1 s . Tide n indike ras
via s trömme n me d 10mA+1mA/1s

R otutdragning

Lås ning av s tröm/
Strömkalibre ring.

Ställe r fas t 4 mA

Ställe r fas t 20 mA

Vid ne dtryckning av plus mins t 5 s e k.
öve rgår funktione n till s trömkalibre ring
av 20 mA (s te gas me d +/- knapparna).
Vid ne dtryckning av minus mins t 5 s e k.
öve rgår funktione n till s trömkalibre ring
av 4 mA (s te gas me d +/- knapparna).

Autoze ro

Inge n

Inge n

B ägge s amtidigt s tälle r pålagt tryck s om
0 ut.

Omkopplarens lägen PTE200H
Läge Funktion

minus tange nt (-)

plus tange nt (+)

A

Självte s t 30
s e kunde r

Aktive ras

Aktive ras

Övrigt

B

N ormal mätning

Inge n

Inge n

C

N ollpunkt

M ins kar mA

Ökar mA

B åda s amtidigt ge r 4 mA

D

M ätomfång

M ins ka mA

Ökar mA

B åda s amtidgt ge r 20 mA

E

Tids kons tant

B åda s amtidigt ge r 0,1 s .
Tide n indike ras via
s trömme n me d
10mA+1mA/1s

M ins kar tid (0,1-10 s ) Ökar tid (0,1-10 s )

F

Öve rförings funktion

Linjär

R otutdragning

G

Lås ning av s tröm

Ställe r fas t 4 mA

Ställe r fas t 20 mA

H

Autoze ro

Inge n

Inge n

B ägge s amtidigt s tälle r
pålagt tryck s om 0 ut.

Knappfunktion PTE200A/H
I läge C och D ger en tangenttryckning 0,1 mA. Kontinuerligt nedtryckt tangent ändrar utsignalen 0,1 mA/0,5 s. Efter
5 s ökas ändringen till 1 mA/1 s.
I läge E ger en tangenttryckning 0,1 s mellan 0,1-3 s och 1 s mellan
3-10 s. Utsignalen visar tidskonstanten enligt 10 mA+1 mA/1 s.
PTE200PA och PTE200FF
Dessa elektronikversioner är inte
utrustade med justeringsmöjligheter direkt på givarna.
För konfigurering av dessa
elektronikversioner måste ett
generiskt PC konfigureringsprogram användas.
Se manual till PTE200PA (PTE200FF
kommer 2005).

Mått:

Underhåll och reparationer
PTE200 kan behöva visst
periodiskt underhåll.
Periodiciteten beror på typ av
anslutning, typ av media,
miljöbetingelser mm. (Så kan tex.
korrosiva medier eller medier
med fasta partiklar göra att
mätmembranet påverkas och
därför kräva tätare justeringar.)
Generellt bör dock givarna
kontrolleras/justeras om minst
årligen.
PTE200A justeras om mot

spårbart tryck enligt instruktionen på föregående sida.
PTE200H/PA/FF kalibreras
genom att en undehållskalibrering utförs via HART
kommunikationen och PC
programmet PI2000. (Alternativt
görs en justering enligt
instruktion på föregående sida)
Till PTE200 kan utvalda
reservdelar levereras.
Reparationer hanteras via ett
utbytessystem och fasta
reparationspriser.

(mm)
R11/2” utv,

Fläns 50/80

Bytbar

92,5

170/172

181

267

diam. 70

Mått huvud
R 11/2”
17/19
diam. 72/90
diam. 96/127

diam. 40

R1/2”utv.

SMS Rd60-6

152

diam. 60

Klamp 38/51

DP (typ G)

166

171

178,5

1/4” NPT

M 10
R 1/2”
41,3
41,5
35

diam. 50,5/64
diam. 55

54

Tekniska data PTE200H/PA/FF (avvikande data för A inom parentes) * 4 :
Elektronisk
processtryckgivare med
mikrodatorbaserad
elektronik
Direktansluten givare utan
tryckförmedlare,
Piezoresistiv sensor med
kapillärrör.
Från - 100% till 100% av
tryckområdets högsta
värde

Typ:

Funktion:

Arbe ts område :

Yttre s e rie re s is tans :

R kohm =
(Matningsspänning- 11)/20.
För HART kommunikation minst 250 ohm

Se rie re s is tans be roe nde :

Bättre än +/- 0,1%

M atnings s pännings be roe nde :

Bättre än 0,1 %

M ätomfång:

Justerbart mellan
tryckområdets högsta
värde och 1/30 av detta.

Te mpe raturbe roe nde :

N ollpunkt:

Justerbar mellan - 100%
och 100% av
tryckområdets högsta
värde.

Arbe ts tryckbe roe nde : *1

Max 15 MPa (statiskt
tryck)

Långtids s tabilite t:

Max 100 kPa

Vibrations be roe nde :

Arbe ts tryck:

*1

Öve rbe las tning:*3 7 kPa:

35 kPa: Max 250 kPa

Parallellt med membranet: Max +0,02 kPa/G

2 MPa: Max 6 MPa

Vibrations prov:

4/8/15 MPa: Max 30 MPa

Membran:

Bättre än 0,08 % per år.

Vinkelrätt mot membranet: Max +0,3 kPa/G

200 kPa: Max 600 kPa

M ate rial:

Bättre än +/- 0,1%
(0,25%) av max mätomfång. (Inom området - 10
till 70 grader C.)
Max 0,06% per MPa vid
max mätomfång 200 kPa
och 2 MPa
Max 0,2% per MPa vid
max mätomfång 7/35 kPa.

R e pe te rbarhe t:

Rostfritt/Hastelloy/Tantal
(vissa specialbeläggningar
på begäran)

Ö vriga mediaberörda
RF SS2343/SS2353
delar:
K åpa: RF SS2333

Onoggrannhe t:

M onte ring:
Elans lutning:

Omgivnings te mpe ratur:

- 20 till +80 grader C

Tids kons tant:

Valbar 0,1- 10 s. Vid
leverans 0,1 s.

M e diate mpe ratur:

150 grader C

*5

Har genomgåt prov enl.
IEC770 och DN V B
Bättre än +/- 0,1 % av
mätomfånget.
Bättre än +/- 0,1 % av
mätomfånget (inkluderar
linjäritet, hysteres och
repeterbarhet).*2
Direkt på
processanslutningar.
Invändig
klämkopplingsplint.

Max ledningsarea: 2,5 mm2
K abelförskruvning:

Pg11 för rund kabel 5- 12
mm.

Kaps lings klas s :

IP67

Uts ignal:

4- 20 mA,
tvåledaranslutning,
signalen proportionell mot
trycket. Max ström vid
överbelastning 22,5 mA.
HART , Profibus PA eller
FF kommunikation

Els äke rhe t:

Uppfyller EN 60204- 1

M atnings s pänning:

11- 55 V DC

Ele ktris ka s törningar:

Uppfyller EN 50081- 2 och
EN 50082- 2

Fyllme de l:
Vikt:

AK 100, livsmedelsgodkänd silikonolja (FDA Ege ns äke rhe t (ATEX):
approval)
ca 700- 1500 g beroende
PED :
på anslutning.

EExia IIC T4 (N EMK O )
Enligt direktiv 97/23/EG

*1 Endast för differenstryck.
*2 Onoggrannhet 0,05% på beställning.
*3 Gäller sensorns överbelastningstålighet. För de olika processanslutningarna finns andra
mekaniska begränsningar..
*4 För Profibus PA och Foundation Fieldbus avviker vissa uppgifter.
*5 Kortvarigt 200 grader C. Vissa typer på beställning max 275 grader C.
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