
                

Model EJX430A                    

 

  Snímač pUetlaku 
 
GS 01C25E01-01C                                                                                                   

 

 
 

Vysoce výkonný snímač pUetlaku, model EJX430A 
je vybaven monokrystalickým kUemíkovým 
rezonančním senzorem a je vhodný pro mEUení 
tlaku kapaliny, plynu nebo páry. Výstupní signál od 
4 do 20 mA DC odpovídá namEUenému tlaku. Model 
EJX430A nabízí další charakteristiky jako jsou 
rychlá odezva, dálkové nastavení prostUednictvím 
komunikátoru BRAIN nebo HART a 
autodiagnostika. 
 

Série EJX je standardnE certifikovaná TÜV 
v souladu s bezpečnostními požadavky SIL 2. 
 

g ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
     Viz specifikace výrobku GS 01C25T02-01E pro  
     komunikaci Fieldbus, označení "æ". 
  
 MDTICÍ ROZSAHY 
 

RozpČtí/ 
rozsah 

MPa psi (/D1) bar (/D3) kgf/cm2(/D4) 

rozpČtí 2,5 až 500 
kPa 

10 až 2000 
inH2O 

0,025 až 5 0,025 až 5 

H 
rozsah -100 až 500 

kPa 
-400 až 2000 

inH2O 
-1 až 5 -1 až 5 

rozpČtí 0,0175 až 3,5 2,5 až 500 0,175 až 35 0,175 až 35 
A 

rozsah -0,1 až 3,5 -14,5 až 500 -1 až 35 -1 až 35 

rozpČtí 0,08 až 16 12 až 2300 0,8 až 160 0,8 až 160 
B 

rozsah -0,1 až 16 -14,5 až 2300 -1 až 160 -1 až 160 
 

 ÚDAJE  O  PROVEDENÍ 
    Kalibrované rozpEtí od nuly, lineární výstup,  
    materiál částí stýkajících se s médiem kód „S“ a  
    silikonový olej. 
 

Specifikace shody 
Série EJX se vyznačuje shodou parametr] min.±3σ. 
 

Referenční pUesnost kalibrovaného rozpEtí 
(vč. linearity na bázi svorek, hystereze a 
opakovatelnosti) 
 

MEUicí rozpEtí H 
X ≤ tlak ±0,04% rozpEtí Referenční 

pUesnost X > tlak ±(0,005+0,0049 URL/rozp.) % rozp. 
X 70 kPa (280 inH2O) 

URL(horní hranice rozpČtí) 500 kPa (2000 inH2O) 
 
 

MEUicí rozpEtí A B 
X ≤ tlak ±0,04% rozpEtí Referenční 

pUesnost X > tlak ±(0,005+0,0035 URL/rozp.)% rozp. 

X 
0,35 MPa 
(50 psi) 

1,6 MPa 
(230 psi) 

URL 
(horní hranice rozpEtí) 

3,5 MPa 
(500 psi) 

16 MPa 
(2300 psi) 

 

Vliv okolní teploty 
       Celkový vliv pUi teplotní zmEnE o 28°C (50°F) 
 
Kapsle Vliv 
H 
A, B 

± [0,04% rozpEtí + 0,0125% URL] 
± [0,04% rozpEtí + 0,009% URL] 

 
 

 
 

Stabilita (Za bEžných provozních podmínek) 
   ± 0,1% URL po dobu 10 let 
 

Vliv zmEny napájecího napEtí   
    ± 0,005% na V (od 21,6 po 32 V DC, 350 Ω) 
 

Vliv vibrací 
   MénE než 0,1% URL, pokud je testováno dle  
   požadavk] IEC60770-1 pro rozvádEč nebo  
   potrubí s vysokou úrovní vibrací (10-60 Hz;  
   0,21 mm posun vrcholu/60-2000 Hz 3 g) 
 
Vliv polohy upevnEní 
    Rotace v rovinE membrány nemá žádný vliv.  
    NaklonEní až o 90o zp]sobí posun nuly až  
    0,4 kPa {1,6 inH2O}, což lze upravit opEtovným  
    nastavením nuly. 
 

Doba odezvy (všechny kapsle) "æ" 
   95 ms 
   Když je tlumení zesilovače nastaveno na nulu a  
   zahrnuje mrtvý čas 45 ms (nominální) 
 

 FUNKČNÍ  SPECIFIKACE 
 

Výstup "æ" 
    2-vodičový výstup 4 až 20 mA DC s digitálním  
    pUenosem, lineárnE nebo odmocninovE  
    programovatelný. Protokol BRAIN nebo HART  
    FSK je namodulován na signál 4 až 20 mA. 
    Rozsah výstupu: 3,6 až 21,6 mA 
    Hranice výstupu ve shodE s NAMUR NE43  
    mohou být pUednastaveny v rámci provedení na  
    pUání C2 nebo C3. 
 

Alarm pUi poruše (Výstupní signál kód D a E) 
    Výstup pUi poruše CPU a chybE pUístroje; 
       Nad horní hranicí rozsahu stupnice: 110%,  

21,6 mA DC nebo více (standardnE) 
       Pod spodní hranicí rozsahu stupnice: -5%,  

3,2 mA DC nebo ménE 
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Časová konstanta tlumení (1. Uádu) 
    Časová konstanta zesilovače je nastavitelná od  
    0 do 100 s a pUipočítává se k dobE odezvy.   
        Pozn.: Pro protokol BRAIN, když je tlumení  

zesilovače nastaveno na 0,5 s nebo ménE, m]že  
být komunikace bEhem provozu nedostupná,  
obzvláštE pokud se výstup mEní dynamicky.  
Nastavení tlumení ze závodu umožOuje stabilní  
komunikaci. 
 

Doba aktualizace "æ" 
    Tlak: 45 ms 
 

Hranice nastavení nuly  
    Nula m]že být volnE posunutá nahoru nebo dol],  
    dokud jsou spodní a horní hodnoty rozsahu  
    v mezích mEUicího rozsahu kapsle. 
 

Manuální nastavení nuly   
   Nula je plynule nastavitelná s pUesností 0,01%  
   rozpEtí. RozpEtí lze nastavit místnE použitím  
   digitálního ukazatele pro nastavení rozpEtí  
   tlačítkem. 
 

Zabudovaný ukazatel (LCD displej) "æ" 
    5-místné numerické zobrazení, 6-místné  
    jednotkové zobrazení, sloupcový graf. 
    Ukazatel je konfigurovatelný k zobrazení jedné až  
    tUí následujících promEnných periodicky: 
    Tlak v %, škálovaný tlak, namEUený tlak. 
    Viz „Nastavení pUed expedicí“ pro nastavení ve  
    výrobním závodE. 
 

Hranice tlaku pro roztržení 
    69 MPa (10.000 psi) 
 

Autodiagnostika 
    Selhání CPU, selhání hardwaru, chyba  
    konfigurace, procesní alarm pro tlak nebo teplotu  
    kapsle. 
    Procesní alarm max./min. konfigurovatelný  
    uživatelem pro tlak je také k dispozici a jeho stav  
    m]že být vysílán, je-li specifikován stavový  
    výstup. 
 

Charakterizér (Výstupní signál kód D a E) 
    10-segmentový signální charakterizér  
    konfigurovatelný uživatelem pro výstup 4-20 mA. 
 

Stavový výstup (Na pUání, výstupní signál D a E)  
   jeden tranzistorový kontaktní výstup pro výstup  
   stavu uživatelem konfigurovatelného alarmu max.  
   /min. pro tlak. 
   Zatížení kontakt]: 10,5 až 30 V DC,  
   120 mA DC max. 
   Viz „Konfigurace zapojení“ a „PUíklad zapojení  
   pro analogový a stavový výstup“. 
 

Certifikace SIL 
    Snímače série EJX jsou certifkovány  RWTÜV  
    Systems GmbH shodnE s následujícími  
    standardy: 
    IEC 61508: 2000; část 1 až část 7 
    Funkční bezpečnost elektrických / elektronických  
    / programovatelných elektronických souvisejících  
    systém]; typ B; SIL 2 (samostatné použití  
    snímače), SIL 3 (pro duální použití snímače) 
 

 BDŽNÉ  PROVOZNÍ  PODMÍNKY 
(Možné omezení kódy provedení na pUání nebo 
schválení) 
Hranice teploty okolí  
    -40 až 85°C (-40 až 185°F) 
    -30 až 80°C (-22 až 176°F) s LCD ukazatelem 

Hranice provozní teploty 
    -40 až 120°C (-40 až 248°F) 
 

Hranice okolní vlhkosti 
     0 až 100% RH  
   
 Maximální pUetlak 
 

Kapsle Tlak 
H, A 
B  

16 MPa {2300 psi} 
25 MPa {3600 psi} 

  

Hranice pracovního tlaku (silikonový olej) 
 

   Maximální pracovní tlak 
 

Kapsle Tlak 
H 500 kPa (2000 inH2O) 
A 3,5 MPa {500 psi} 
B 16 MPa {2300 psi} 
 

    Minimální pracovní tlak 
    viz tento graf 
 

 
Obr. 1. Pracovní tlak a provozní teplota 

 

Požadavky na napájení a zatížení   
    (Provedení na pUání a bezpečnostní schválení   
    m]že ovlivnit požadavky na elektrické  
    napájení)  
    PUi napájecím napEtí 24 V DC lze použít zátEž až  
    550 Ω. Viz graf dole. 

 
 

Obr. 2. Vztah mezi napájecím napEtím a 
odporem vnEjší zátEže 
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Napájecí napEtí "æ" 
    10,5 až 42 V DC pro všeobecné použití a  

nevýbušný typ 
    10,5 až 32 V DC pro typ s ochranou proti blesku 
 (provedení na pUání /A) 
    10,5 až 30 pro jiskrovE bezpečný typ a typ n nebo  

nezápalný typ 
    Minimální napEtí je 16,6 V DC pro digitální  

komunikaci BRAIN nebo HART  
 

ZatEžovací odpor (kód pro výstupní signál D a E) 
    0 až 1290 Ω pro analogový pUenos 
    250 až  600 Ω pro digitální pUenos 
 
Komunikační požadavky "æ" 
    (Provedení na pUání a bezpečnostní schválení   
    m]že ovlivnit požadavky na elektrické  
    napájení) 
 

    BRAIN 
    Komunikační vzdálenost 
    Až 2 km (1,25 mil), v pUípadE použití CEV  
    polyetylénem izolovaných PVC-stínEných 
    kabel]. Komunikační vzdálenost kolísá v  
    závislosti na typu kabelu. 
 

    Kapacita zátEže 
    0,22 µF nebo ménE (viz poznámka) 
 

    Indukčnost zátEže: 
    3,3 mH nebo ménE (viz poznámka) 
 

    Vstupní impedance pUipojeného pUijímače: 
    10 kΩ nebo více pUi 2,4 kHz. 
 
    HART 
    Komunikační vzdálenost 
    Až 1,5 km (1 míle) v pUípadE použití propletených  
    párových kabel]. Komunikační vzdálenost kolísá  
    v závislosti na typu kabelu. 
 

    Použijte následující vzorec určující délku kabelu  
    pro konkrétní aplikace: 
 

      
     kde: 
     L = délka v metrech  
     R = odpor  v Ω (vč. odporu bariéry) 
     C = kapacita kabelu v pF/m 
     Cf = maximální kapacita pUijímače proti zemi v pF/m 
 

Shoda se standardy EMC   
    EN61326, AS/NZS 2064 
 

̌ SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁL¥ 
 

Materiál částí stýkajících se s médiem 
 

    Membrána, krycí pUíruba, procesní pUipojení,  
    tEsnEní kapsle a odvzdušOovací / odkalovací  
    zátky 
    Viz „Modelové a dodatkové kódy“ 
 

    TEsnEní procesního pUipojení 
    PTFE teflon 
    Fluorovaná guma pro provedení /N2 a /N3. 
 

Materiál částí nestýkajících se s médiem 
 

    Stahovací šrouby 
    ASTM-B7M uhlíková ocel, 316 SST (ISO A4-70)  
    nerez ocel nebo nerez ocel ASTM stupeO 660. 

    Kryt pUevodníku 
    Slitina mEdi a litého hliníku s polyuretanovým  
    mátovE zeleným nátErem (Munsell 5.6BG3.3/2.9  
    nebo ekvivalent) 
 

    Klasifikace ochrany 
    IP67, NEMA 4X, JIS C0920  
 

    O-kroužky ve víku pUevodníku 
    Buna-N 
 

    Štítek s údaji 
    304 SST 
 

Plnicí kapalina 
    Silikon, fluorovaný olej (na pUání) 
 

Hmotnost 
    [Instalační kód 7, 8 a 9]     
    2,6 kg (5,7 lbs) bez zabudovaného ukazatele,  
    montážní konzoly a procesního pUipojení. 
 
PUipojení 
    Viz „Modelové a dodatkové kódy“ 
 
<Související  zaUízení >  

 

Napájecí zdroj: viz GS 01B04T01-02E nebo  
   GS 01B04T02-00E 

BRAIN TERMINAL: viz GS 01C00A11-00E 
 
<Reference> 
 

1. Teflon; obchodní značka E.I. DuPont de Nemours  
    & Co. 
2. Hastelloy; obchodní značka Haynes  
    International, Inc.  
3. HART; obchodní značka HART Communication  
    Foundation 
4. FOUNDATION Fieldbus; obchodní značka  
    Fieldbus Foundation 
    Ostatní názvy firem a produkt] použité v tomto  
    materiálu jsou registrované obchodní značky  
    jejich vlastník]. 
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p MODELOVÉ  A  DODATKOVÉ  KÓDY 
 

Model Dodatkové kódy Popis 
EJX 430A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Snímač pUetlaku 

Výstupní signál -D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 až 20 mA DC s digitálním pUenosem (BRAIN protokol) 
4 až 20 mA DC s digitálním pUenosem (HART protokol)  
Digitální komunikace (FOUNDATION Fieldbus, viz GS 01C25T02-01E) 

MEUicí rozpEtí 
(kapsle) 

H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,5 až 500 kPa             { 10 až 2000 inH2O} 
0,0175 až 3,5 MPa       { 2,5 až 500 psi} 
0,08 až 16 MPa            { 12 až 2300 psi} 

Materiál částí 
stýkajících  
se s médiem *2 

 
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Viz tabulka „Materiál částí stýkajících se s médiem“ dole 

Procesní pUipojení 
                                         
 
 
 
                                   # 

0 . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bez procesního pUipojení (Rc 1/4 závit na krycí pUírubE) 
VnitUní závit Rc 1/4 pro procesní pUipojení 
VnitUní závit Rc1/2 pro procesní pUipojení 
VnitUní závit 1/4 NPT pro procesní pUipojení 
VnitUní závit 1/2 NPT pro procesní pUipojení 
Bez procesního pUipojení (1/4 NPT závit na krycí pUírubE) 

Materiál šroub] a matic        
# 

  

J . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . . . . . . . . .  
C . . . . . . . . . . . . .  

ASTM-B7M uhlíková ocel 
316 SST (ISO A4-70) nerez ocel 
ASTM stupeO 660 nerez ocel 

Instalace 
 

#  

-7 . . . . . . . . . . . 
-8 . . . . . . . . . . . 
-9 . . . . . . . . . . . 

Vertikální impulsní potrubí, vysoký tlak na levé stranE, procesní pUipojení dole 
Horizontální impulsní potrubí, vysoký tlak na pravé stranE  
Horizontální impulsní potrubí, vysoký tlak na levé stranE  

Kryt zesilovače 1 . . . . . . . . . . Hliníková slitina 
Elektrické pUipojení 

                                               #  
0 . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . 
9 . . . . . . . . 

VnitUní závit G1/2, jedno elektrické pUipojení bez záslepky 
VnitUní závit 1/2NPT, dvE elektrická pUipojení bez záslepky 
VnitUní závit M20, dvE elektrická pUipojení bez záslepky 
VnitUní závit G1/2, dvE elektrická pUipojení se záslepkou 
VnitUní závit 1/2NPT, dvE elektrická pUipojení se záslepkou 
VnitUní závit M20, dvE elektrická pUipojení se záslepkou 

Zabudovaný ukazatel 
  

# 

D . . . . . . 
E . . . . . . 
N . . . . . . 

Digitální ukazatel 
Digitální ukazatel s tlačítkem nastavení rozsahu *1 

(Bez ukazatele) 
Montážní konzola                           # 
 
                                                                 

B . . .  
D . . .  
N . . .  

304 SST     uchycení na 2-palcovou trubku (plochý typ pro horizontální potrubí) 
304 SST     uchycení na 2-palcovou trubku (typ L pro vertikální potrubí) 
(Bez konzoly) 

 
 
Značky # znamenají nejbEžnEjší specifikaci.  
*1:  Není použitelné pro výstupní signál kód F. 

*2:  Uživatelé musí brát v úvahu charakteristiky zvoleného materiálu částí stýkajících se s médiem a vliv  
procesního média. Specifikování nevhodných materiál] m]že mít za následek vážné poškození obsluhy  
i výrobního zaUízení jako d]sledek neočekávaného úniku korozívních procesních médií. 

 
 

Tabulka. Materiál částí stýkajících se s médiem 
 

Kód materiálu částí 
stýkajících se s médiem 

Krycí pUíruba a 
procesní pUipojení 

Kapsle TEsnEní kapsle 
VypouštEcí / odkalovací 

zátky 

S # ASTM CF-8M *1 Hastelloy C-276 *2 (membrána) 
316L SST (ostatní) 

316L SST potažená 
teflonem 

316 SST 

 
 
*1: Odlitek z nerez oceli 316 SST. Ekvivalent SCS14A. 
*2: Hastelloy C-276 nebo N10276. 
Značky # znamenají konstrukční materiály ve shodE s materiálovým doporučením NACE podle MR01-75. Pro 
použití 316 SST jako materiálu jsou jistá omezení pro tlak a teplotu. Pro detaily prosím viz standardy NACE. 
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p ZVLÁŠTNÍ  PROVEDENÍ  (Pro nevýbušné typy ) "æ" 
 

Položka Popis Kód 
Schválená nevýbušnost podle FM *1  

    Nevýbušnost tUídy I, oddíl 1, skupiny B, C a D 
    Prach - nezápalný tUídy II/III, oddíl 1, skupiny E, F a G 
    Riziková (klasifikovaná) umístEní, vevnitU i venku (NEMA 4X) 
   Teplotní klasifikace: T6, Okolní teplota: -40 až 60°C (-40 až 140°F) 

FF1 

Schválená jiskrová bezpečnost podle FM *1 *3 
    JiskrovE bezpečný tUídy I, oddíl 1, skupiny A, B, C a D, tUídy II, oddíl 1, 
    skupiny E, F a G a tUídy III, oddíl 1, zóny 0, rizikové umístEní. 
    AEx ia IIC 
    Nezápalný tUídy I, oddíl 2, skupiny A, B, C a D, tUídy II, oddíl 2, 
    skupiny F a G a tUídy III, oddíl 1, tUídy I, zóny 2, skupiny IIC, rizikové umístEní. 
    Kryt: „NEMA 4X“, teplot. klasifikace: T4, okolní tepl.: -60 až 60°C (-75 až 140°F)       
    Parametry jiskrovE bezpečného pUístroje 
    [Skupiny A, B, C, D, E, F a G] Vmax=30 V, Imax=200 mA, Pmax=1 W, Ci=6 nF, Li=0 µH 
    [Skupiny C, D, E, F a G] Vmax=30 V, Imax=225 mA, Pmax=1 W, Ci=6 nF, Li=0 µH 

FS1 

Factory Mutual (FM) 

Kombinované schválení FF1 a FS1 *1 *3 FU1 
Schválená nevýbušnost podle CENELEC ATEX (KEMA) *1            
    II 2G, 1D EExd IIC T4, T5, T6  
    Okolní teplota pro typ odolný v]či plynu: T4; -50 až 75°C (-57 až 167°F),     
    T5; -50 až 80°C (-57 až 176°F), T6; -50 až 70°C (-57 až 158°F) 
     Max. povrch. teplota: T4; 120°C (248°F), T5; 100°C (212°F), T6; 85°C (185°F) 
     Max. povrch. teplota pro typ odolný v]či prachu: 
     T80°C (okolní tepl. –40 až 40°C, povrch. tepl. 80°C), T100°C (okolní tepl. –40 až 60°C,   
     povrch. tepl. 100°C), T120°C (okolní tepl. –40 až 80°C, povrch. tepl. 120°C) 
     Typ ochrany: IP66 a IP67 

KF2 

Schválená jiskrová bezpečnost podle CENELEC ATEX (KEMA) *1 *3 
     II 1G, 1D EEx ia IIC T4   
     Okolní teplota pro typ odolný v]či plynu: -50 až 60°C (-57 až 140°F) 
     Max. procesní teplota pro typ odolný v]či prachu: 120°C 
     Elektrické údaje: Ui=30 V, Ii=200 mA, Pi=0,9 W, Ci=10 nF, Li=0 mH     
     Max. povrch. teplota pro typ odolný v]či prachu: 
     T85°C (okolní tepl. –40 až 60°C, povrch. tepl. 80°C), T100°C (okolní tepl. –40 až 60°C,   
     povrch. tepl. 100°C), T120°C (okolní tepl. –40 až 60°C, povrch. tepl. 120°C) 
     Typ ochrany: IP66 a IP67 

KS2 

ATEX 

Kombinované schválení KF2, KS2 a typu n *1 *3 
    Typ n: II 3G Ex nL IIC T4, okolní teplota: -50 až 60°C (-50 až 140°F) 
    Ui=30 V DC, Ci=6 nF, Li=0 mH 

KU2 

Schválená nevýbušnost podle CSA *2 *3 

[Pro CSA C22.2] 
     Nevýbušný typ tUídy I, skupiny B, C a D. 
     Prach - nezápalný tUídy II/III, oddíl 1, skupiny E, F a G 
     Je-li instalován v oddílu 2 „Nejsou nutné plomby“, kryt  typ 4x, teplotní klasifikace T6...T4 
[Pro CSA E60079] 
     Nezápalný pro zónu 1, Ex d IIC T6...T4 Kryt: IP66 a IP67 
 
     Max. povrch. teplota: T4; 120°C (248°F), T5; 100°C (212°F), T6; 85°C (185°F) 
     Okolní teplota: -50 až 75°C (-58 až 167°F) pro T4, -50 až 80°C (-58°C až 176°F) pro T5, 
                             -50 až 70°C (-58 až 158°F) pro T6 

CF1 

Schválená jiskrová bezpečnost podle CSA *2  *3 

[Pro CSA C22.2] 
     JiskrovE bezpečný tUídy I, oddíl 1, skupiny A, B, C a D, tUídy II, oddíl 1, skupiny E, F a G,  
     tUídy III, oddíl 1 
     Nezápalný tUídy I, oddíl 2, skupiny A, B, C a D, tUídy II, oddíl 2, skupiny E, F a G,  
     tUídy III, oddíl 1 
     Typ krytu 4x, teplotní klasifikace: T4, teplota okolí: -50 až 60°C (-58 až 140°F) 
     Elektrické parametry:  
             [JiskrovE bezpečný] Vmax=30V, Imax=200mA, Pmax=0,9W, Ci=10nF, Li=0 
             [Nezápalný] Vmax=30V, Ci=10nF, Li=0 
[Pro CSA E60079] 
     Ex ia IIC T4, Ex nL IIC T4 
     Okolní teplota: -50 až 60°C (-58 až 140°F), max. procesní teplota: 120°C (248°F) 
     Typ ochrany: IP66 a IP67 
     Elektrické parametry:  
             [Ex ia] Ui=30V, Ii=200mA, Pi=0,9W, Ci=10nF, Li=0 [Ex nL] Ui=30V, Ci=10nF, Li=0 

CS1 

Canadian Standards 
Association 

(CSA) 

Kombinované schválení CF1 a CS1 *2  *3 CU1 

 
*1:  Použitelné pouze pro elektrické pUipojení kód 2, 4, 7 a 9.  
*2: Použitelné pouze pro elektrické pUipojení kód 2 a 7. 
*3: Není použitelné pro kód provedení na pUání /AL. 
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p PROVEDENÍ  NA  PTÁNÍ 
 

Položka Popis Kód 
Jen kryt zesilovače P ZmEna barvy 
ObE strany krytu zesilovače, Munsell 7.5 R4/14 PR NátEr 

ZmEna nátEru Antikorozní nátEr *1 X2 

Ochrana proti blesku 

Napájecí napEtí snímače: 10,5 až 32 V DC (10,5 až 30 V DC pro jiskrovE 
bezpečný typ), 9 až 32 V DC pro typ s komunikací Fieldbus 
Povolený proud: max. 6000A (1x40 µs), opakovanE 1000A (1x40 µs) 100krát 
Použitelné standardy: IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 

A 

Stavový výstup *2 
Tranzistorový výstup 
Zatížení kontakt]: 10,5 až 30 V DC, 120 mA DC (max.)  
Spodní úroveO: 0 až 2 V DC 

AL 

OdmaštEní K1 
Bezolejové provedení *3 

OdmaštEní a s kapslí naplnEnou fluorovým olejem. 
Provozní teplota -20 až 80°C (-4 až 176°F) 

K2 

OdmaštEní a vysušení  K5 
Bezolejové provedení 
vč. vysušení *3 OdmaštEní a vysušení s kapslí naplnEnou fluorovým olejem.  

Provozní teplota -20 až 80°C (-4 až 176°F) 
K6 

Plnicí kapalina kapsle Fluorový olej v kapsli K3 
P kalibrace (jednotka psi) D1 
bar kalibrace (jednotka bar) D3 Kalibrační jednotky *4 

M kalibrace (jednotka kgf/cm2) 

 

viz tabulka 
rozsah] D4 

Dlouhá zátka *5 Celková délka: 119 mm (standardnE 34 mm); celková délka v kombinaci 
s provedením K1, K2, K5 a K6: 130 mm. Materiál: 316 SST. 

U1 

Hodnoty pod spodní hranicí rozsahu stupnice: Stavový výstup pUi poruše CPU 
a chybE pUístroje je -5%, 3,2mA DC nebo ménE 

C1 

Chybový alarm pod dolním rozsahem stupnice:  
výstup pUi poruše CPU a chybE pUístroje je –5%,  
3,2 mA nebo ménE. 

C2 Hranice výstupu a chybný provoz *6 Hranice výstupního 
signálu ve shodE 
s NAMUR NE43: 
3,8 mA až 20,5 mA 

Chybový alarm nad horním rozsahem stupnice: 
výstup pUi poruše CPU a chybE pUístroje je 110%, 
21,6 mA nebo více. 

C3 

Bez vypouštEcích a odkalovacích zátek N1 
N1 a procesní pUipojení na základE IEC61518 s vnitUním závitem na obou 
stranách krycí pUíruby se zaslepovacími ledvinovými pUírubami vzadu 

N2 Úprava tElesa na 
pUání *7 

 Svorková 
strana 

 

N1, N2 a tovární certifikát pro krycí pUírubu, membránu, tElo kapsle a 
zaslepovací ledvinovou pUírubu 

N3 

Štítek z nerez oceli Štítek z nerez oceli SUS304 pUipojený ke snímači N4 

Konfigurace dat pro typ komunikace HART 
Softwarové tlumení, popisovač, 
hlášení 

CA 
Konfigurace dat ve výrobním závodE *8 

Konfigurace dat pro typ komunikace BRAIN Softwarové tlumení CB 
Krycí pUíruba *10 M01  

Výrobní certifikát *9 

Krycí pUíruba, procesní pUipojení *11 M11 
Zkušební tlak: 500 kPa (2000 inH2O) *12 T11 
Zkušební tlak: 3,5 MPa {500 psi} *13 T01 

Potvrzení tlakové zkoušky/  
zkoušky netEsnosti *16 

Zkušební tlak: 16 MPa {2300 psi} *14 

Plynný dusík (N2) 
*15 

Doba udržení 10 min. 
T12 

 
*1:  Nelze použít s provedením zmEny barvy. 
*2: Nelze použít kontrolní svorky, pokud je specifikováno toto provedení. Nelze použít pro výstupní signál  

kód F. 
*3: Použitelné pro materiál částí stýkajících se s médiem kód S. 
*4: Jednotka MWP (maximální pracovní tlak) na štítku krytu je totožná s jednotkami specifikovanými kódy  

zvláštního provedení D1, D3 a D4. 
*5:  Použitelné jen pro typy s vertikálním impulsním potrubím (instalační kód 7) a materiál částí  

stýkajících se s médiem kód S. 
*6:  Použitelné pro výstupní signál kód D a E. Chyba pUístroje indikuje chybný zesilovač nebo kapsli. 
*7:  Použitelné pro materiál částí stýkajících se s médiem kód S, kódy elektrického pUipojení 3, 4 a 5,  

instalační kód 9 a montážní konzolu kód N. Procesní pUipojení je na opačné stranE než šroub pro  
nastavení nuly. 

*8:  Také viz „Forma objednávky“. 
*9:  Certifikace sledovanosti materiálu dle EN 10204 3.1B. 
*10:  Použitelné pro procesního pUipojení kód 0 a 5. 
*11: Použitelné pro procesní pUipojení kód 1, 2, 3 a 4. 
*12: Použitelné pro kapsli kód H. 
*13: Použitelné pro kapsli kód A. 
*14: Použitelné pro kapsli kód B. 
*15: PUi testu bezolejového provedení se používá čistý plynný dusík (Provedení na pUání K1, K2, K5 a K6) 
*16: Jednotka na certifikátu je vždy Pa bez ohledu na volbu D1, D3 nebo D4. 
 



7 

 

p ROZMDRY 
• Model EJX430A 

 

Typ s vertikálním impulsním potrubím 
Procesní pUipojení nahoUe (INSTALČNÍ KÓD 7) (KÓD 3 viz poznámky dole) 
 

 

Montážní konzola 
(Typ L, dle volby) 

VypouštEcí/ 
odkalovací zátky 

Elektrické pUipojení
vnEjšího ukazatele
(na pUání) 

Elektrické pUipojení 
pro kód 5 a 9. 

Zabudovaný ukazatel
(dle volby) 

Nastavení 
nuly

Zemnicí 
svorka 

Elektrické pUipojení
Procesní pUipojení

(dle volby) 

Strana 
s vysokým 
tlakem

Strana 
s nízkým  
tlakem 

Otvor do atmosféry

VypouštEcí/ 
odkalovací zátka 

2-palcová trubka
OD 60,5 mm 

Jednotka: mm (pUibližnE palce)

 
 

Typ s horizontálním impulsním potrubím (INSTALAČNÍ KÓD 9) (KÓD 8 viz poznámky dole) 
 

 
Elektrické pUipojení 
vnEjšího ukazatele 
(na pUání) 

Elektrické pUipojení 
pro kód 5 a 9. 

Montážní konzola 
(Plochý typ, dle volby)

Elektrické pUipojení
Nastavení 
nuly 

Zabudovaný ukazatel
(dle volby) 

Zemnicí 
svorka

VypouštEcí zátka 

Odkalovací zátka

Procesní 
pUipojení 

Strana 
s vysokým 
tlakem

2-palcová trubka
OD 60,5 mm 

Strana 
s nízkým  
tlakem 

Otvor do atmosféry

17
8

 (
7

.0
1)

 

 
 
*1: V pUípadE výbEru instalačního kódu 8 strany pro nízký a vysoký tlak jsou vymEnEné 
 (tzn. strana pro vysoký tlak bude napravo). 
*2: Je-li zvolen kód provedení na pUání K1, K2, K5 nebo K6, pUičtEte k hodnotám na uvedeným na obrázku  

15 mm (0,59 palce). 
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• Konfigurace svorek 
 

 Svorky pro komunikaci 
(BT200 atd.) 
Svorky 

KONTROLNÍ MDTIDLO
Svorky *1 *2 

 

• Zapojení kabel] 
 

 
Napájecí a výstupní svorka 

 

Svorka vnEjšího ukazatele (ammetru) *1 *2 

nebo svorka stavového kontaktního 
výstupu *2 

(pokud je specifikováno /AL) 

 
Zemnicí svorka 

 

*1:   Použijte vnEjší ukazatel nebo vnEjší kontrolní mEUidlo,  
        jehož vnitUní odpor je 10 Ω nebo ménE. Kontrolní  
        mEUidlo nebo ukazatel nelze pUipojit, je-li  
        specifikováno provedení /AL. 
*2:    Není k dispozici pro typ Fieldbus Foundation. 

• PUíklad zapojení pro analogový výstup a stavový výstup 
 

PUipojení Popis 
Analogový výstup  Elektrická svorka EJX RozvádEč 

 
Analogový a stavový výstup 
(je-li specifikováno /AL) 
 
Není-li použit stínEný kabel, 
komunikace není možná. 

 
Elektrická svorka EJX 

RozvádEč 

StínEný kabel 

Magnetický 
ventil 

Napájecí napEtí AC 

VnEjší napájecí napEtí 
30 V DC, 120 mA max.

Použijte dvoužilové samostatnE 
stínEné kabely. 

 
 
 

<Forma objednávky> "æ" 
 

PUi objednávání specifikujte následovnE: 
1. Modelové a dodatkové kódy a kódy provedení na    
     pUání. 
2. Kalibrační rozsah a jednotky: 

1) Kalibrační rozsah m]že být zadaný se  
specifikací hodnot rozsahu do 5 číselných znak] (vyjma 
desetinných míst) pro spodní  (LRV) nebo horní hranice 
rozsahu (URV) v rozmezí -32000 až 32000. Pokud je 
požadován reverzní rozsah, specifikujte LRV jako vEtší 
než URV. 
2) Z tabulky „Nastavení pUi odeslání“ vyberte jen  
jednu jednotku. 

3. Stupnice a jednotky displeje (jen pro snímače    
    vybavené zabudovaným ukazatelem). 
    Udejte 0 až 100%  nebo stupnici technických  
    jednotek a „Rozsah a jednotku“ pro stupnici  
    technických jednotek: Rozsah stupnice m]že být     
    zadaný se specifikací hranic rozsahu do 5  
    číselných znak] (vyjma desetinných míst) pro  
    spodní anebo horní hranice rozsahu v rozmezí  
    -32000 až 32000. Jednotkový displej je 6-místný,  
    proto pokud specifikujete jednotku stupnice  
    s výjimkou „/“ delší než 6 znak], bude zobrazeno  
    jen prvních 6 znak] této jednotky. 
4. Číselné označení (pokud je požadované). 
    U typu s BRAIN komunikací specifikujte až 16  
    znak]. Vyspecifikované znaky budou zapsány do  
    pamEti zesilovače a číslo okruhu (až 16 znak])  
    budou samostatnE vyryty na štítek.  
    U typu s HART komunikací specifikujte až 8  
    znak]. Vyspecifikované znaky budou zapsány do  
    pamEti zesilovače a číslo okruhu (až 16 znak])  
    budou samostatnE vyryty na štítek.  

5. Ostatní konfigurace z výrobního závodu (pokud je  
    požadováno) 
    Specifikujte kód /CA nebo /CB, aby bylo možné  
    konfiguraci ve výrobním závodE provést. Je  
    možné konfigurovat tyto položky a nastavit tyto  
    rozsahy: 
    [/CA: pro typ s komunikací HART] 

1) Popisovač (až 16 znak]) 
2) Hlášení (až 30 znak]) 
3) Tlumení zesilovače (0,0 až 100,0 s) 
[/CB: pro typ s komunikací BRAIN] 
1) Tlumení zesilovače (0,0 až 100,0 s) 
 

<Nastavení pUi expedici> "æ" 
 

Číslo okruhu Podle objednávky  
Tlumení zesilovače *1 „2 s“, pokud není objednáno jinak 

Kalibrační rozsah 
Spodní hodnota 

rozsahu 
Podle objednávky 

Kalibrační rozsah 
Horní hodnota 

rozsahu 
Podle objednávky 

Jednotky 
kalibračního 

rozsahu 

Vybrané z mmH2O, mmH2O (68°F), 
mmAq *2, mmWG *2, mmHg, Pa, hPa *2, 
kPa, MPa, mbar, bar, gf/cm2, kgf/cm2, 
inH2O, inH2O  (68°F), inHg, ftH2O, ftH2O 
(68°F) nebo psi. (M]že být určena 
pouze jedna jednotka) 

Nastavení displeje 
Určená hodnota specifikovaná 
v objednávce. (% nebo škálovaná 
hodnota uživatele) 

 

*1:  Pro specifikaci tEchto položek z výrobního  
  závodu, je nutný kód /CA nebo /CB. 
*2: Není k dispozici pro protokol HART. 

e-mail: slecka@mahrlo.sk
MAHRLO s.r.o. 
Hudmily Podjavorinskej 535/11 
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313 
tel.:    +421 32 776 03 62
fax:    +421 32 776 21 56 

web: 

e-shop:

www.marweb.sk

www.marweb.sk


