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KOMUNIKA NÍ PROTOKOLY HART®

A FOUNDATION™ FIELDBUS

• Nejlepší parametry, s p esností m ení 0,04 %

• První pr myslový p evodník tlaku s p tiletou 
stabilitou v provozních podmínkách

• Nep ekonatelné dynamické parametry

• Konstruk ní platforma Coplanar™, založená 
na ploché p írub , umož uje integrovaná ešení 
pro m ení tlaku, pr toku a hladiny

• Pokro ilé funkce PlantWeb® zlepšují 
využitelnost provozu a zkracují as odstávek

Rosemount 3051 - P evodník tlaku
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Nastavení standardu pro m ení tlaku
Nejlepší dosahovaná celková p esnost pro pr myslové použití, flexibilní koplanární platforma a garantovaná 
p tiletá stabilita d lají z ady p evodník  Rosemount 3051 standard pro m ení tlaku.

Nejlepší dosahovaná celková p esnost 
pro pr myslové použití ±0,15 %
Pravdivým obrazem o parametrech p evodníku 
v reálném provozu je celková p esnost. Za použití 
vynikající snímací technologie a s konstrukcí 
zam enou na optimalizaci parametr , nabízí ada 
3051 nebývalou referen ní p esnot ±0,04 %, z které 
následn  vyplývá celková provozní p esnost ±0,15 %. 
A vynikající celková p esnost vede k redukci kolísání 
procesu a ke zvýšení bezpe nosti provozu.

P tiletá stabilita ±0,125 % dosažená 
v instalovaných podmínkách
Stabilita p evodníku je kritická hodnota, která ukazuje 
na chování parametr  p evodníku v ase. 
Prost ednictvím agresivního simula ního testování nad 
rámec požadavk  na testování, které p edepisuje 
norma IEC 770, ada 3051 má prokázanou svoji 
schopnost udržet parametry v pr b hu p tileté periody 
a to i v nejnáro n jších procesních podmínkách. 
Vynikající stabilita p evodníku pak redukuje frekvenci 
kalibrací a šet í provozní náklady a náklady na údržbu.

Nep ekonatelné dynamické parametry
V aplikacích s rychlými zm nami podmínek je rychlost 
m ení stejn  tak d ležitá jako je d ležitý parametr 
opakovatelnosti. ada 3051 reaguje až osmkrát 
rychleji než typický p edstavitel p evodníku tlaku a tak 
rychle a ú inn  detekuje a ídí kolísající procesy. 
Vynikající dynamická odezva p ináší p esn jší m ení,
redukuje prom nlivost a zvyšuje rentabilitu procesu.

Koplanární platforma umož uje ešení kompletních 
m icích bod
Všestranná konstrukce koplanární platformy umož uje 
realizovat nejlepší procesní p ipojení pro aplikace 
m ení tlaku, pr toku a hladiny. Sestava je již z výroby 
zkalibrována, tlakov  otestována a p ipravena pro 
instalaci. Pouze ada 3051 má takovou flexibilní 
konstrukci, která redukuje technické náklady a náklady 
na udržování skladu.

Pokro ilé funkce PlantWeb™
Volitelná funk nost zahrnuje diagnostiku 
parametr  a funkce a možnost ízení 
v kterémkoliv míst  – Control Anywhere™.
Diagnostiky parametr  – takové jako jsou 
detekce ucpaného impulsního potrubí 
a statistické monitorování procesu – jdou 

za rámec p evodníku a tak zhodnocují funk nost
a parametry celého m icího systému. Vlastnost 
Control Anywhere poskytuje sadu uživatelsky 
konfigurovatelných funk ních blok , které jsou sou ástí
p evodníku, takových jako jsou PID, aritmetický blok 
a charakterizace signálu.

P ehled nabídky jednotlivých ešení Rosemount pro m ení tlaku

ada p ístrojové instrumentace Rosemount 3051S
Variabilní ešení pro m ení tlaku, pr toku a hladiny p inášející
vylepšení pro montážní a údržbové praktiky.

P evodník hmotnostního pr toku Rosemount 3095MV
P esn  m í diferen ní tlak, statický tlak a procesní teplotu a z t chto
hodnot dynamicky vypo ítává pln  kompenzovaný hmotnostní pr tok.

Integrální ventilové soupravy Rosemount 305 a 306
Ventilové soupravy, smontované ve výrobním závod  s p evodníky
tlaku, kalibrované a otestované na t snost spoj , výrazn  redukují 
instala ní náklady p i montáži.

Odd lovací membrány ady Rosemount 1199
Zajišt’ují spolehlivé dálkové m ení procesního tlaku a chrání 
p evodník p ed p sobením horkých, korozních nebo viskózních médií.

Systémy primárních element  clonového m ení: Clony 
Rosemount 1495 a 1595, p írubová spojení ady 1496 
a m icí trat’ové úseky ady 1497
Ucelená nabídka prvk  pro clonové m ení obsahuje m icí clony, 
p íruby a rovné úseky. Specifikace a objednání je jednoduché. 
V aplikacích s t snou montáží poskytuje clona s úpravou ady 1595 
vynikající parametry m ení.

ada pr tokom r Annubar®: Rosemount 3051SFA, 
3095MFA a ada 485
Nejmodern jší, pátá generace annubar  Rosemount ady 485, 
kombinovaná s p evodníky 3051S a 3095MV vytvá í adu
vsunovacích pr tokom r  s vysokou spolehlivostí, p esností 
a opakovatelností m ení.

Kompaktní clony pro m ení pr toku: Rosemount 
3051SFC, 3095MFC a typová ada 405P
Pr tokom ry na bázi kompaktní clony mohou být instalovány mezi 
stávající p íruby a to až do zatížení PN100 (Class 600). Pro aplikace 
s t snou montáží jsou ur eny clony s usm rn ním rychlostního 
profilu, které vyžadují rovné úseky jen o délce dvou pr m r  potrubí.

ada pr tokom r ProPlate® s integrální clonou: 
Rosemount 1195, ProPlate a Mass ProPlate
Tyto pr tokom ry s integrální clonou eliminují nep esnosti, které 
se stávají více výraznými v instalacích s malým pr m rem clony. 
Pr tokom ry jsou kompletn  smontovány, p ipraveny pro okamžitou 
montáž, a tím redukují náklady a zjednodušují instalaci.
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Rosemount 3051

Nabídka výrobk

Rosemount 3051C v koplanárním provedení 
pro m ení diferen ního, relativního a absolutního tlaku

Viz Informace pro objednání na stran  23

• Parametry s p esností až 0,04 %

• P tiletá stabilita ±0,125 % dosažená v instalovaných podmínkách

• Koplanární ešení platformy umož uje ešení p ímé monáže ventilových 
souprav, primárních prvk  a odd lovacích membrán

• Kalibrovaná rozp tí/rozsahy od 0,025 kPa až do 27 600 kPa

• Odd lovací membrány z nerezové oceli 316L, z materiál Hastelloy® C-276, 
Monel®, Tantal, z pozlaceného Monelu nebo z pozlacené nerezové oceli 316L

Rosemount 3051T v In-line provedení 
pro m ení relativního a absolutního tlaku

Viz Informace pro objednání na stran  26

• Parametry s p esností až 0,04 %

• P tiletá stabilita ±0,125 % dosažená v instalovaných podmínkách

• Kalibrovaná rozp tí od 2,07 kPa až po 68 950 kPa

• Možnost výb ru procesního p ipojení

• Odd lovací membrány z nerezové oceli 316L a z materiálu Hastelloy® C-276

Rosemount 3051L pro m ení hladiny 

Viz Informace pro objednání na stran  28

• Parametry s p esností až 0,075 %
a s p estavitelností rozsahu 100 : 1

• Odd lovací membrány v zapušt ném provedení a s možností 
oplachování a membrány s p edsazením 50 mm, 100 mm 
a 150 mm

• Možnost výb ru plnicí kapaliny

• Konstruk ní materiály smá ených ástí z nerezové oceli 316L, 
materiálu Hastelloy® C-276 nebo Tantal
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Specifikace
Pokud není specifikováno jinak, pak tento katalogový list obsahuje informace pro provedení s komunika ním
protokolem HART a FOUNDATION fieldbus.

TECHNICKÉ PARAMETRY(1)

Celková p esnost je založena na kombinaci chyb od referen ní
p esnosti, vlivu zm ny okolní teploty a vlivu statického tlaku.

Rosemount 3051C (rozsahy 2 až 5),
Rosemount 3051T (rozsahy 1 až 4)
Referen ní p esnost

±0,065 % z rozp tí
±0,04 % z rozp tí (pro provedení s vysokou p esností)

Celková p esnost
±0,15 % z rozp tí pro zm ny teploty okolí ±28 °C, do statického 
tlaku 6 890 kPa (pouze pro provedení CD), pro zm nu rozsahu 
od 1 : 1 do 5 : 1.

Stabilita
±0,125 % z URL po dobu 5 rok ; pro zm ny teploty okolí ±28°C,
do statického tlaku 6 890 kPa.

Dynamické parametry – Celková doba odezvy (Tc)
HART výstup: 100 ms
Fieldbus a Profibus výstup: 152 ms

Rosemount 3051CD, dolní rozsahy (rozsahy 0 a 1)
Referen ní p esnost

±0,10 % z rozp tí

Stabilita
±0,2 % z URL po dobu jednoho roku

Rosemount 3051L – m ení hladiny
Referen ní p esnost

±0,075 % z rozp tí

Rosemount 3051H – m ení v procesech s vysokou 
teplotou
Referen ní p esnost

±0,075 % z rozp tí

Stabilita
±0,1 % z URL po dobu jednoho roku pro rozsahy 2 a 3
±0,2 % z URL po dobu jednoho roku pro rozsahy 4 a 5

DETAILNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Platí pro rozp tí za ínající v nule, referen ní podmínky, idlo pln né
silikonovým olejem, konstruk ní nerezové materiály, procesní 
p ipojení p es koplanární p írubu ( ada 3051C) nebo vnit ní závit 
½ – 14 NPT (u ady 3051T), hodnoty pro digitální se ízení nastavené 
na hodnoty mezí jednotlivých rozsah .

Referen ní p esnost(1)

Deklarované referen ní p esnosti zahrnují úhrnný vliv chyby linearity, 
hystereze a opakovatelnosti.

Rosemount 3051CD, 3051CG
Rozsah 0 (CD)

±0,10 % z rozp tí
Pro rozp tí menší než 2 : 1 je p esnost rovna ±0,05 % z URL.

Rozsah 1
±0,10 % z rozp tí

Pro rozp tí menší než 15 : 1 je p esnost rovna

Rozsahy 2 až 5

±0,065 % z rozp tí

Pro rozp tí menší než 10 : 1 je p esnost rovna

Rozsahy 2 až 4 pro provedení s vysokou p esností, objednací kód P8 

±0,04 % z rozp tí

Pro rozp tí menší než 5 : 1 je p esnost rovna

Rosemount 3051CA
Rozsahy 1 až 4

±0,065 % z rozp tí

Pro rozp tí menší než 10 : 1 je p esnost rovna

Rozsahy 2 až 4 pro provedení s vysokou p esností, objednací kód P8

±0,04 % z rozp tí

Pro rozp tí menší než 5 : 1 je p esnost rovna

Rosemount 3051T
Rozsahy 1 až 4

±0,065 % z rozp tí

Pro rozp tí menší než 10 : 1 je p esnost rovna

Rozsah 5

±0,075 % z rozp tí

Pro rozp tí menší než 10 : 1 je p esnost rovna

Rozsahy 2 až 4 pro provedení s vysokou p esností, objednací kód P8

±0,04 % z rozp tí

Pro rozp tí menší než 5 : 1 je p esnost rovna

Rosemount 3051H/3051L
Veškeré rozsahy

±0,075 % z rozp tí

Pro rozp tí menší než 10 : 1 je p esnost rovna

(1) Pro p evodníky s výstupem FOUNDATION fieldbus použijte kalibrovaný rozsah namísto rozp tí.

0,025 0,005+
URL

rozp tí
------------------ % z rozp tí

0,015 0,005+
URL

rozp tí
------------------ % z rozp tí

0,015 0,005+
URL

rozp tí
------------------ % z rozp tí

0,0075
URL

rozp tí
------------------ % z rozp tí

0,0075
URL

rozp tí
------------------ % z rozp tí

0,0075
URL

rozp tí
------------------ % z rozp tí

0,0075
URL

rozp tí
------------------ % z rozp tí

0,0075
URL

rozp tí
------------------ % z rozp tí

0,025 0,005
URL

rozp tí
------------------+ % z rozp tí
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Rosemount 3051

Vliv zm ny okolní teploty o 28 °C

Rosemount 3051CD/CG
±(0,0125 % URL + 0,0625 % rozp tí) od 1 : 1 do 5 : 1

±(0,025 % URL + 0,125 % rozp tí) od 5 : 1 do 100 : 1

Rozsah 0: ±(0,25 % URL + 0,05 % rozp tí)

Rozsah 1: ±(0,1 % URL + 0,25 % rozp tí)

Rosemount 3051CA 
±(0,025 % URL + 0,125 % rozp tí) od 1 : 1 do 30 : 1

±(0,035 % URL + 0,125 % rozp tí) od 30 : 1 do 100 : 1

Rosemount 3051H
±(0,025 % URL + 0,125 % rozp tí + 0,087 kPa)

Pro rozp tí menší než 30 : 1
±(0,035 % URL + 0,125 % rozp tí + 0,087 kPa)

Rosemount 3051L
Viz Rosemount Inc. Instrument Toolkit™ software.

Rosemount 3051T 
±(0,025 % URL + 0,125 % rozp tí) od 1 : 1 do 30 : 1

±(0,035 % URL + 0,125 % rozp tí) od 30 : 1 do 100 : 1

Rozsah 5: ±(0,1 % URL + 0,15 % rozp tí)

Rozsah 1: ±(0,025 % URL + 0,125 % rozp tí) od 1 : 1 do 10 : 1
±(0,05 % URL + 0,125 % rozp tí) od 10 : 1 do 100 : 1

Vliv statického tlaku (na 6 900 kPa)

Rosemount 3051CD
Chyba v nule (m že být odstran na kalibrací p i statickém tlaku)

Rozsahy 2 a 3: 
±0,05 % z URL pro statický tlak od 0 kPa do 13 790 kPa

Pro statické tlaky nad 13 790 kPa naleznete více informací 
v manuálu ady 3051 (dokument íslo 00809-0100-4001).

Rozsah 0: ±0,125 % z URL/689 kPa

Rozsah 1: ±0,25 % z URL

Chyba rozp tí

Rozsah 2 a 3: ±0,1 % z m ené hodnoty

Rozsah 0: ±0,15 % z m ené hodnoty/689 kPa

Rozsah 1: ±0,4 % z m ené hodnoty

Rosemount 3051HD
Chyba v nule (m že být odstran na kalibrací p i statickém tlaku)

±0,1 % z URL pro statický tlak od 0 kPa do 13 790 kPa

Pro statické tlaky nad 13 790 kPa naleznete více informací 
v manuálu ady 3051 (dokument íslo 00809-0100-4001).

Chyba rozp tí

±0,1 % z m ené hodnoty

Dynamické parametry

Obrázek 1. Typická asová odezva výstupního signálu 
p evodníku s HART protokolem

Vlivy montážní polohy

Rosemount 3051C
Posun nuly až o hodnotu ±0,311 kPa, posun m že být odstran n
vynulováním. Žádný vliv na rozp tí.

Rosemount 3051H
Posun nuly až o hodnotu ±1,245 kPa, posun m že být odstran n
vynulováním. Žádný vliv na rozp tí.

Rosemount 3051L
S odd lovací membránou pro m ení hladiny umíst nou ve vertikální 
rovin , posun nuly až 0,249 kPa.

S odd lovací membránou umíst nou v horizontální rovin , posun 
nuly až 1,245 kPa plus délka prodlužovacího potrubí p enaše e. 
Veškeré posuny nuly mohou být odstran ny vynulováním. Bez vlivu 
na rozp tí.

Rosemount 3051T/CA
Posun nuly až o hodnotu 0,623 kPa, posun m že být odstran n
vynulováním. Žádný vliv na rozp tí.

4–20 mA
(HART protokol)(1)

(1) Doba necitlivosti a doba aktualizace m ení se týká jen provedení 
a rozsah  u p evodník  s analogovým výstupem.

FOUNDATION fieldbus 
protokol(2)

(2) Jmenovitá celková doba odezvy p i referen ních podmínkách
a p i teplot  24 °C.

Celková doba odezvy (Td + Tc)(3):

(3) Pouze pro p evodník s FOUNDATION fieldbus výstupem, segment 
makro-cyklu není zahrnut.

3051C, Rozsahy 2 až 5:
Rozsah 1:
Rozsah 0:

3051T:

100 ms
255 ms
700 ms
100 ms

152 ms
307 ms
752 ms
152 ms

3051H/L: Konzultujte s výrobcem

Doba necitlivosti(Td) 45 ms (jmenovitá) 97 ms

Frekvence aktualizace 
m ení

22krát b hem 1 s 22krát b hem 1 s

30
5

1
-3

0
5

1
_1

7
A

 

TcTd

Td = Doba necitlivosti
Tc = asová konstanta

Okamžik uvoln ní 
tlaku

63,2 % z celkové skokové zm ny

as [t]
4 mA

20 mA

9,89 mA

asová odezva výstupního signálu 4–20 mA

Td+Tc = Doba odezvy
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Vliv vibrací

Všechna provedení
Vliv vibraci na m ení je zanedbatelný až na p ípad m ení p i
rezonan ních frekvencích. Pokud je m eno p i rezonan ních
frekvencích, vliv vibrací je menší než ±0,1 % z URL na jedno g, 
pokud je testováno v intervalu od 15 Hz do 2 000 Hz v kterékoliv 
ose vzhledem k podmínkám p ipojení k procesu. 

Vliv zm ny napájecího nap tí

Všechna provedení
Menší než ±0,005 % z kalibrovaného rozp tí na volt.

Vliv vysokofrekven ního rušení (RFI)

Všechna provedení
±0,1% z rozp tí od 20 MHz do 1 000 MHz a pro intenzitu pole
až do 30 V/m.

Ochrana proti p ep tí (objednací kód T1)

Všechna provedení:
Spl ují požadavky normy IEEE C62.41 pro za ízení t ídy B

6 kV rázová vlna (0,5 s sinusová vlna 100 kHz)

3 kV rázová vlna (8/20 s)

6 kV rázová vlna (1,2/50 s)

Spl ují požadavky normy IEEE Standard C37.90.1, pro odolnost proti 
rázovému impulzu

Odolnost proti rázovému impulsu: 2,5 kV rázová vlna, vlna 1 MHz

Všeobecná specifikace:

Doba odezvy: < 1 ns

Špi ková hodnota rázového impulzu proudu: 5 kA

Špi ková hodnota rázového impulzu stejnosm rného nap tí: 100 V

Impedance ochrany proti p ep tí: < 25 

P íslušné normy: IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5
(Identické normy: SN EN 61000-4-4, SN EN 61000-4-5)

POZNÁMKA:

Testováno p i 20 °C podle ASME Z210.1 (ANSI)

PROVOZNÍ PARAMETRY

Limitní hodnoty rozsah  a idel
 Tabulka 1. Limitní hodnoty rozsah idel pro provedení 3051CD, 3051CG, 3051L a 3051H

R
o

zs
ah

Minimální 
rozp tí

Limitní hodnoty rozsah  a idel

Horní mez 
rozsahu (URL)

Dolní mez rozsahu (LRL)

3051CD(1),
CG, L, H

3051CD 
Diferen ní

3051CG
Relativní

3051L 
Diferen ní

3051L
Relativní

3051H
Diferen ní

3051H 
Relativní

0 0,025 kPa 0,75 kPa -0,75 kPa — — — — —

1 0,124 kPa 6,23 kPa -6,23 kPa -6,23 kPa — — — —

2 0,623 kPa 62 kPa -62 kPa -62 kPa -62 kPa -62 kPa -62 kPa –-62 kPa

3 2,490 kPa 249 kPa -249 kPa 3,45 kPa abs -249 kPa 3,45 kPa abs -249 kPa 3,45 kPa abs

4 20,68 kPa 2 070 kPa -2 070 kPa 3,45 kPa abs -2 070 kPa 3,45 kPa abs -2 070 kPa 3,45 kPa abs

5 138 kPa 13 790 kPa -13 790 kPa 3,45 kPa abs — — -13 790 kPa 3,45 kPa abs

(1) Rozsah 0 je dostupný pouze pro provedení 3051CD. Rozsah 1 je dostupný pouze pro provedení 3051CD nebo 3051CG.

 Tabulka 2. Limitní hodnoty rozsah idel pro provedení 3051CA a 3051T

3051CA 3051T

R
o

zs
ah Minimální

rozp tí

Limitní hodnoty rozsah  a idel

R
o

zs
ah Minimální 

rozp tí

Limitní hodnoty rozsah  a idel

Horní mez 
rozsahu (URL)

Dolní mez 
rozsahu (LRL)

Horní mez 
rozsahu (URL)

Dolní mez 
rozsahu (LRL)

Dolní mez rozsahu(1)

(LRL) (Relativní)

1 2,07 kPa 207 kPa 0 kPa 1 2,07 kPa 207 kPa 0 kPa -101 kPa

2 10,3 kPa 1 034 kPa 0 kPa 2 10,3 kPa 1 034 kPa 0 kPa -101 kPa

3 55 kPa 5 516 kPa 0 kPa 3 55 kPa 5 516 kPa 0 kPa -101 kPa

4 276 kPa 27 580 kPa 0 kPa 4 276 kPa 27 580 kPa 0 kPa -101 kPa

5 13 790 kPa 68 950 kPa 0 kPa -101 kPa

(1) Je p edpokládán atmosferický tlak 101 kPa.
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Rosemount 3051

Požadavky pro nastavení nuly a rozp tí
(pro provedení s nízkonap t’ovým výstupem a s HART)
Hodnoty pro dolní a horní meze m icího rozsahu, p i azené
k hodnotám 4 mA a 20 mA, mohou být nastaveny kdekoliv uvnit
p íslušného rozsahu, který je uveden v tabulce 1 a 2. 

Velikost rozp tí však musí být rovna nebo v tší než hodnota 
udávaného minimálního rozp tí, která je uvedena v tabulce 1 a 2. 

Ur ení

P evodníky jsou ur eny pro aplikace m ení absolutního, 
relativního a diferen ního tlaku v kapalinách, plynech a parách.

Výstupní signál 4–20 mA
(objednací kód A pro výstupní signál)
Výstupní signál

Dvouvodi ový výstup 4–20 mA s uživatelskou možností nastavení 
lineárního nebo odmocn ného výstupu. Digitální procesní 
prom nná, která je p enášena v rámci HART protokolu, 
superponovaného na analogovém signálu 4–20 mA, je využitelná 
kterýmkoliv nad azeným systémem, který komunikuje 
prost ednictvím HART protokolu.

Napájecí nap tí

Pro napájení p evodníku je požadován externí zdroj 
stejnosm rného napájení. Pokud ve smy ce není za azena zát ž,
pak standardní provededení p evodníku (4–20 mA) pracuje p i
stejnosm rném nap tí 10,5 V až 52 V.

Meze zát že

Maximální zát ž smy ky je ovlivn na velikostí napájecího nap tí
externího zdroje napájení, jak je dále znázorn no:

Výstupní signál s Foundation fieldbus (objednací kód F 
pro výstupní signál) a Profibus (objednací kód W)
Napájecí nap tí

Pro napájení p evodníku je požadován externí zdroj 
stejnosm rného napájení; p evodník pracuje p i stejnosm rném
svorkovém nap tí 9,0 V až 32 V.

Proudový odb r

Pro všechny konfigurace je proudový odb r 17,5 mA (v etn
volitelné LCD zobrazovací jednotky).

Nízkonap t’ové provedení (objednací kód M)
Výstupní signál

T ívodi ový výstup, uživatelsky volitelné výstupní stejnosm rné 
nap tí 1–5 V nebo 0,8–3,2 V (objednací kód C2). Také možnost 
uživatelského nastavení lineárního nebo odmocn ného výstupu. 
Digitální procesní prom nná je superponovaná na nap t’ovém
signálu a je využitelná kterýmkoliv nad azeným systémem, který 
komunikuje prost ednictvím HART protokolu. Pokud ve smy ce
není za azena zát ž, nízkonap t’ové provedení p evodníku
pracuje p i stejnosm rném napájecím nap tí 6 V až 12 V.

P íkon

3,0 mA, 18 mW až 36 mW

Minimální zat žovací impedance

100 k  (p ipojeno ke svorce na svorkovnici, ozna ené Vout)

Indikace
Volitelný p ti místný LCD displej

Meze tlakové p etižitelnosti
Rosemount 3051CD/CG

• Rozsah 0: 5 170 kPa

• Rozsah 1: 13 790 kPa

• Rozsahy 2 až 5: 25 000 kPa
31 030 kPa pro obj. kód P9

Rosemount 3051CA

• Rozsah 1: 827 kPa

• Rozsah 2: 2 070 kPa

• Rozsah 3: 11 030 kPa

• Rozsah 4: 41 370 kPa

Rosemount 3051H

• Veškeré rozsahy: 25 000 kPa

Rosemount 3051TG/TA

• Rozsah 1: 5 170 kPa

• Rozsah 2: 10 340 kPa

• Rozsah 3: 11 030 kPa

• Rozsah 4: 41 370 kPa

• Rozsah 5: 103 420 kPa

Pro 3051L nebo pro p íruby s objednacími kódy FA, FB, FC, FD, FP 
a FQ je limit od nuly až do nižší hodnoty z hodnot pro meze tlakové 
zatížitelnosti p íruby a p evodníku (viz tabulka níže).

Stejnosm rné napájecí nap tí (V)

Z
át

ž 
(

)

HART komunikátor vyžaduje pro komunikaci, aby ve smy ce
byla za azena minimální zát ž 250 .

(1) Pro CSA certifikaci nesmí napájecí nap tí p ekro it hodnotu 42,4 V.

Max. odpor smy ky = 43,5 × (nap tí zdroje napájení – 10,5)

Provozní 
oblast

 Tabulka 3. Meze tlakové zatížitelnosti pro 3051L s p írubou

P íruba dle 
normy

Typ
Zatížitelnost pro 
uhlíkovou ocel

Zatížitelnost pro 
nerezovou ocel

ANSI/ASME Class 150 285 psig 275 psig

ANSI/ASME Class 300 740 psig 720 psig

ANSI/ASME Class 600 1480 psig 1440 psig

P i +38 °C; zatížitelnost se snižuje se zvyšující se teplotou.

DIN PN 10 až 40 4 000 kPa 4 000 kPa

DIN PN 10 až 16 1 600 kPa 1 600 kPa

DIN PN 25 až 40 4 000 kPa 4 000 kPa

P i +120 °C, zatížitelnost snižuje se zvyšující se teplotou.
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Limity pro statický tlak
Pouze pro provedení 3051S_CD

Pracuje v rámci specifikace p i statickém tlaku v potrubí v rozsahu 
od absolutního tlaku 3,45 kPa do tlaku 25 000 kPa (31 030 kPa pro 
objednací kód P9).

Rozsah 0: od absolutního tlaku 3,45 kPa do tlaku 5 171 kPa

Rozsah 1: od absolutního tlaku 3,45 kPa do tlaku 13 790 kPa

Limitní hodnoty pro destruk ní tlak
Destruk ní tlak pro koplanární, tradi ní provedení procesní p íruby 
nobo p írubu pro 3051H je 68 950 kPa.

Destruk ní tlak pro jednotlivé rozsahy typové ady 3051S_T je:

Rozsahy 1 až 4: 75 840 kPa

Rozsah 5: 179 264 kPa

Režim alarmu poruchy
Objednací kód A pro výstupní signál

Pokud vlastní interní diagnostika detekuje významnou poruchu 
p evodníku, bude pro upozorn ní uživatele výstupní analogový 
signál nastaven na hodnotu nižší než 3,75 mA nebo vyšší než 
22 mA. Vedle tohoto standardního nastavení je k dispozici také 
volba (pod objednacím kódem C4), p i které jsou hodnoty 
nastaveny dle doporu ení NAMUR (  3,6 mA a  22,5 mA). 
Nastavení pro horní nebo dolní signál alarmu je uživatelsky 
nastavitelné prost ednictvím interní propojky.

Objednací kód M pro výstupní signál

Pokud vlastní interní diagnostika detekuje významnou poruchu 
p evodníku, bude pro upozorn ní uživatele výstupní analogový 
signál nastaven na hodnotu nižší než 0,94 V nebo vyšší než 5,4 V 
(nižší než 0,75 V nebo vyšší než 4,4 V pro objednací kód C2). 
Nastavení pro horní nebo dolní signál alarmu je uživatelsky 
nastavitelné prost ednictvím interní propojky.

Objednací kódy F a W pro výstupní signál

Pokud samo inná diagnostika detekuje významnou poruchu 
p evodníku, pak je tato informace vyslána spole n  s procesní 
prom nou jako stavová informace.

Teplotní limity
Limity okolní teploty

-40 °C až +85 °C

-20 °C až +80 °C pro p evodníky s LCD zobrazovací jednotkou

Skladovací limity: 

-46 °C až +110 °C

-40 °C až +85 °C pro p evodníky s LCD zobrazovací jednotkou

Procesní teplotní limity

P i tlaku o hodnot  atmosférického tlaku a vyšší. Viz Tabulka 4

Meze vlhkosti
Relativní vlhkost 0 % až 100 %.

Doba náb hu
Parametry p evodníku odpovídají specifikaci za mén  než 
2 sekundy po zapnutí napájení p evodníku (10 sekund u provedení 
s protokolem Profibus).

Objemová zm na nápln
Menší než 0,08 cm3.

Tlumení
Odezva analogového výstupu na jednotkovou skokovou zm nu
je uživatelsky volitelná v rozsahu od nuly až do hodnoty 36 sekund 
po asových konstantách. Tato softwarov  nastavitelná hodnota 
tlumení je p ipo ítávána navíc k asové odezv  modulu idla.

 Tabulka 4. Procesní teplotní limity pro adu 3051

3051CD, 3051CG, 3051CA

idlo pln né silikonovým olejem(1)

s koplanární p írubou -40 °C až +121 °C(2)

s tradi ní p írubou -40 °C až +149 °C(2)(3)

s p írubou pro m ení hladiny -40 °C až +149 °C(2)

s integrální ventilovou soupravou 305 -40 °C až +149 °C(2)

idlo pln né inertní kapalinou(1) -18 °C až +85 °C(4)(5)

3051H (pro nápl  na procesní stran )

D.C.® silicon 200(1) -40 °C až +191 °C

Inertní kapalina(1) -45 °C až +177 °C

Neobee M-20®(1) -18 °C až +191 °C

3051T (pro nápl  na procesní stran )

idlo pln né silikonovým olejem(1) -40 °C až +121 °C(2)

idlo pln né inertní kapalino(1) -30 °C až +121 °C(2)

Teplotní limity pro stranu s nižším tlakem u provedení 3051L 

idlo pln né silikonovým olejem (1) -40 °C až +121 °C(2)

idlo pln né inertní kapalinou(1) -18 °C až +85 °C(2)

Teplotní limity pro stranu s vyšším tlakem u provedení 3051L
(pro nápl  na procesní stran )

Syltherm® XLT -73 °C až +149 °C

D.C. Silicone 704® +15 °C až +205 °C

D.C. Silicone 200 -40 °C až +205 °C

Inertní kapalina -45 °C až +177 °C

Glycerín s vodou -18 °C až +93 °C

Neobee M-20 -18 °C až +205 °C

Propylenglykol s vodou -18 °C až +93 °C

(1) Procesní teploty nad +85 °C vyžadují snížení limit  pro okolní teplotu 
v pom ru 1,5 : 1. (v pom ru 0,6 : 1 pro provedení 3051H).

(2) +104 °C je limit p i použití ve vakuu; +54 °C p i absolutním tlaku 
nižším než 3,45 kPa.

(3) Procesní teplotní limity pro 3051CD0 jsou -45 °C až +100 °C.
(4) +71 °C je limit p i použití ve vakuu.
(5) Nelze pro provedení 3051CA.
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KONSTRUK NÍ PARAMETRY

Elektrické p ipojení
Vnit ní závit ½ –14 NPT, G 1/2 a M 20 × 1,5 (CM20) pro kabelovou 
vývodku. Svorky pro p ipojení HART komunikátoru jsou umíst ny na 
p ipojovací svorkovnici.

Procesní p ipojení
Všechna provedení mimo 3051L a 3051T

¼ –18 NPT se st edovou rozte í 54 mm

½ –14 NPT se st edovou rozte í 50,8 mm, 54,0 mm nebo 57,2 mm

Rosemount 3051L

Strana s vyšším tlakem: p íruba pro nominální velikost 2”, 3” nebo 
4” dle normy ASME B16.5 (ANSI) pro Class 150, 300 nebo 600; 
p íruba pro nominální sv tlost potrubí DN 50, DN 80 nebo 
DN 100 mm, dle normy DIN 2501 pro PN 40 nebo PN10/16

Strana s nižším tlakem: vnit ní závit ¼ –18 NPT v p írub ,
½ –14 NPT p i použití p írubového adaptéru.

Rosemount 3051T

Procesní p ipojení p es vnit ní závit ½ –14 NPT NPT, G 1/2 A vn jší 
závit dle DIN 16288 (provedení pouze z nerezové oceli 
a pro rozsahy p evodníku 1 až 4), nebo autoklávové provedení 
procesního p ipojeni pro vysoké tlaky typu F-250-C (vnit ní závit 
9/16–18 pro šroubení ucpávky; s kuželem 60° pro vysokotlaké 
impulsní potrubí s vn jším pr m rem ¼”; toto provedení je 
dostupné pouze z nerezové oceli a pro rozsah p evodníku 5).

Konstruk ní materiály smá ených ástí
Testovací a odvzduš ovací ventily

Nerezová ocel 316, Hastelloy C-276 nebo Monel 400
(provedení z materiálu Monel nelze pro provedení 3051L a 3051H)

Procesní p íruby a adaptéry

Uhlíková ocel s povrchovou úpravou,
Nerezová slitina CF-8M (litá verze nerezového materiálu 316, 
materiál dle normy ASTM A743),
Slitina typu C pod ozna ením CW-12MW (litá verze materiálu 
Hastelloy C-276), 
Slitina M-30C (litá verze materiálu Monel 400)

Smá ené O-kroužky 

PTFE pln ný sklen ným vláknem nebo PTFE pln ný grafitem

Odd lovací membrána

Smá ené ásti pro provedení 3051L
Procesní p ipojení s p írubou (strana p evodníku s vyšším tlakem)

Procesní odd lovací membrány, v etn ásti v kontaktu 
s procesním t sn ním

• Nerezová ocel 316L, Hastelloy C-276 nebo Tantal

P edsazení

• CF-3M (litá verze nerezového materiálu 316L, materiál dle normy 
ASTM A743), nebo Hastelloy C-276. P edsazení je vhodné pro 
potrubí v provedení dle Schedule 40 a 80 (Poznámka: souvisí 
se sílou st ny potrubí).

Montážní p íruba

• Uhlíková ocel s povrchovou úpravou zinek-kobalt nebo nerezová 
ocel 316

Procesní p ipojení referen ní strany (strana p evodníku s nižším tlakem)

Odd lovací membrány

• Nerezová ocel 316L nebo Hastelloy C-276

Referen ní p íruba a adaptér

• CF-8M (litá verze nerezového materiálu 316L, materiál dle normy 
ASTM A743)

Konstruk ní materiály nesmá ených ástí
Sk í  elektroniky

Hliníková slitina s nízkým obsahem m di nebo CF-3M (litá verze 
nerezového materiálu 316L, materiál dle normy ASTM A743). Krytí 
sk ín  je NEMA 4X, IP 65, IP 66.

Sk í  modulu koplanárního p evodníku

CF-3M (litá verze nerezového materiálu 316L, materiál dle normy 
ASTM A743).

Šrouby

Materiál dle ASTM A449, Type 1 (uhlíková ocel s povrchovou 
úpravou zinek-kobalt)
Austenitická nerezová ocel 316 (ASTM F593G, Condition CW1)
Materiál dle ASTM A193, Grade B7M (pozinkovaná legovaná ocel)
Monel K-500

Plnicí kapalina modulu idla

idlo je pln no silikonovým olejem (D.C. 200) nebo olejem na bázi 
fluorovaného uhlovodíku (Halocarbon nebo Fluorinert® FC-43 pro 
provedení 3051T.

Plnicí kapalina na procesní stran  (pouze pro adu 3051L a 3051H)

3051L: Syltherm XLT, D.C. Silicone 704, D.C. Silicone 200, inertní 
kapalina, glycerín s vodou, Neobee M20 nebo propylenglykol 
s vodou.

3051H: inertní kapalina, Neobee M20 nebo D.C. Silicone 200.

Nát r sk ín

Polyuretan

O-kroužky vík sk ín  elektroniky

Buna-N

Brutto hmotnosti
Informace najdete v ásti Brutto hmotnosti na stran  35.

Materiál odd lovací membrány

30
51

C
D

/C
G

30
51

T

30
5C

A

30
51

H

Nerezová ocel 316L • • • •

Hastelloy C-276® • • • •

Monel • •

Tantal • •

Pozlacený Monel 400 • •

Pozlacená nerezová ocel 316L • •
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Certifikace výrobku

Schválené výrobní provozy
Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, USA

Emerson Process Management GmbH & Co. – Wessling, SRN

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – Singapur

Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD – Beijing, ína

Informace k evropským direktivám
Prohlášení o shod  se všemi aplikovatelnými evropskými direktivami 
v rámci EU pro tento výrobek je možno nalézt na internetových 
stránkách Rosemount, na adrese www.rosemount.com. V p ípad
požadavku na kopii dokument  se obrat’te na naše místní obchodní 
zastoupení Emerson Process Management.

Sm rnice ATEX (94/9/EC)
Veškeré p evodníky ady 3051 vyhovují požadavk m direktiv 
ATEX.

Evropská sm rnice pro tlaková za ízení (PED – 97/23/EC)
P evodníky tlaku v provedení 3051CA4; 3051CG2, 3, 4, 5; 
3051CD2, 3, 4, 5 (takéž s objednacím kódem P9); 3051HD2, 3, 4, 
5; 3051HG2, 3, 4, 5; 3051PD2, 3; a 3051PG2, 3, 4, 5 

Certifikát vyhodnocení systému kvality – Certifikát íslo
PED–H–20, Posouzení shody podle modulu H.

Ostatní provedení p evodník  tlaku 3051/3001
Posouzení podle ádných technických postup
(tzv „Sound Engineering Practice“).

P ipojovací p íslušenství p evodník : tlakové membránové 
p enaše e, procesní p íruby, ventilové soupravy

Posouzení podle ádných technických postup
(tzv „Sound Engineering Practice“).

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) (89/336/EEC)
Veškeré modely p evodník  tlaku ady 3051 vyhovují všem 
požadavk m normy IEC EN 61326 a NAMUR NE-21.

Certifikace pro normální umíst ní pro FM
Jako standardní sou ást konstrukce byl p evodník zkoušen 
a testován pro stanovení, že konstrukce p ístroje spl uje základní 
elektrické a mechanické požadavky a požadavky na požární 
ochranu. Toto testování bylo provedeno organizací Factory Mutual 
(FM), celostátn  uznávanou testovací laborato í (NRTL), stejn
jako schváleno Federal Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA).

PROTOKOL HART

Certifikace do prost edí s nebezpe ím
výbuchu

Certifikáty pro Severní Ameriku

Certifikáty Factory Mutual (FM)
E5 FM certifikát pro pevný záv r pro Class I, Division 1, Group B, 

C a D. Odolnost proti vznícení prachu pro Class II, Division 1, 
Group E, F a G. Odolnost proti vznícení prachu pro Class III, 
Division 1. 
T5 (Tokolí = 85 °C), ut sn no ve výrob , krytí Type 4X.

I5 FM certifikát pro jiskrovou bezpe nost pro použití v Class I, 
Division 1, Group A, B, C, a D; Class II, Division 1, Group E, F 
a G; Class III, Division 1, pokud je za ízení p ipojeno podle 
výkresu Rosemount 03031-1019; Zajišt né provedení 
pro Class I, Division 2, Group A, B, C a D.
Teplotní t ída: T4 (Tokolí = +40 °C), T3 (Tokolí = +85 °C)
Krytí: NEMA 4X 
Parametry jednotky naleznete na kontrolním výkresu 
Rosemount 03031-1019.

Certifikáty Canadian Standards Association (CSA)
E6 CSA certifikát pro pevný záv r pro Class I, Division 1, Group B, 

C a D. Odolnost proti vznícení prachu pro Class II a Class III, 
Division 1, Group E, F, G. Vhodné pro použití pro Class I, 
Division 2, Group A, B, C a D pro vnit ní i venkovní prostor 
s nebezpe ím výbuchu. Krytí Type 4X; ut sn no ve výrob .

C6 CSA certifikát pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost. Jiskrová 
bezpe nost pro použití v Class I, Division 1, Group A, B, C a D, 
pokud je za ízení p ipojeno podle výkresu Rosemount 
03031-1024. Teplotní t ída T3C.
Pevný záv r pro Class I, Division 1, Group B, C a D. Odolnost 
proti vznícení prachu pro Class II a Class III, Division 1, Group 
E, F, G. Vhodné pro použití pro Class I, Division 2, Group A, B, 
C a D prostory s nebezpe ím výbuchu. Krytí Type 4X; ut sn no
ve výrob .
Vstupní parametry naleznete na kontrolním výkresu 
Rosemount 03031-1024.
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Rosemount 3051

Certifikáty pro Evropu

Certifikáty ATEX
I1 ATEX certifikát pro jiskrovou bezpe nost a odolnost proti 

vznícení prachu
Certifikát íslo: BAS97ATEX1089X

II 1 GD EEx ia IIC T5 (Tokolí = -60 °C až +40 °C)
II 1 GD EEx ia IIC T4 (Tokolí = -60 °C až +70 °C)

Parametry pro prach: T80 °C (Tokolí = -20 °C až +40 °C), IP 66
1180

 Tabulka 5. Vstupní parametry

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Pokud je v p evodníku instalován volitelný blok ochrany proti 
p ep tí, pak za ízení nespl uje požadavek l. 6.4.12 EN 50020 
na nap t’ovou pevnost pro st ídavé nap tí 500 V. Toto musí být 
bráno do úvahy p i instalaci.

N1 ATEX certifikace pro ochranu typu „n“ a odolnost proti vznícení 
prachu
Certifikát íslo: BAS00ATEX3105X

II 3 GD EEx nL IIC T5 (Tokolí = -40 °C až +70 °C)
Ui ss max = 55 V
Parametry pro prach: T80 °C (Tokolí = -20 °C až +40 °C), IP 66

 1180

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Pokud je v p evodníku instalován volitelný blok ochrany proti 
p ep tí, pak za ízení nespl uje požadavek na nap t’ovou
pevnost pro st ídavé nap tí 500 V proti kost e. Toto musí být 
bráno do úvahy p i každé takovéto instalaci, nap íklad
zajišt ním galvanicky odd leného napájecího nap tí.

E8 ATEX certifikát pro pevný záv r a odolnost proti vznícení 
prachu
Certifikát íslo: KEMA 00ATEX2013X

II 1/2 GD EEx d IIC T6 (Tokolí = -50 °C až +65 °C)
II 1/2 GD EEx d IIC T5 (Tokolí = -50 °C až +80 °C)

Parametry pro prach: T90 °C, IP 66
 1180

Uss max = 55 V

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Toto za ízení obsahuje odd lovací tenkost nnou membránu. 
P i instalaci, údržb  a provozu by m ly být brány do úvahy 
podmínky prost edí, kterým bude membrána vystavena. 
Instrukce, které výrobce uvádí pro instalaci a údržbu by m ly 
být detailn  dodržovány, aby se zajistila bezpe nost provozu 
v pr b hu o ekávané životnosti p ístroje. 

Certifikáty pro Japonsko

Certifikáty Japanese Industrial Standard (JIS)
E4 JIS certifikát pro pevný záv r

Ex d IIC T6 

I4 JIS certifikát pro jiskrovou bezpe nost
Ex ia IIC T4 

Certifikáty pro Austrálii

Certifikáty Standards Association of Australia (SAA)
I7 SAA certifikát pro jiskrovou bezpe nost

Certifikát íslo: AUS Ex 1249X
Ex ia IIC T4 (Tokolí = +70 °C)
Ex ia IIC T5 (Tokolí = +40 °C)
IP 66
Pokud je p ipojeno podle výkresu Rosemount 03031-1026

 Tabulka 6. Vstupní parametry

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
P ístroje sm jí být použity pouze spole n  s napájecím 
zdrojem, který má pasivní proudové omezení a je ur en pro 
jiskrov  bezpe né aplikace. Napájecí zdroj musí mít takové 
parametry, že platí Po  (Uo × Io)/4. Pokud jsou ve 
svorkovnicích p evodník  nainstalovány bloky ochrany proti 
p ep tí (objednací kód T1), pak sk ín  p ístroj  jsou elektricky 
propojeny s ochranným vodi em. Vodi , který je použit pro 
toto propojení, by m l být ekvivalent k m d nému vodi i
o pr ezu 4 mm2.

Smy ka/napájení

Ui = 30 V

Ii = 200 mA

Pi = 0,9 W

Ci = 12 nF

Certifikát Provedení, popis

C15850 3051C/D/1, 4 – 20 mA, HART, bez LCD displeje

C15851 3051C/D/1, 4 – 20 mA, HART, s LCD displejem

C15854 3051T/G/1, 4 – 20 mA, HART, nerezová ocel, 
silikonová nápl , bez LCD displeje

C15855 3051T/G/1, 4 – 20 mA, HART, Hastelloy C-276, 
silikonová nápl , bez LCD displeje

C15856 3051T/G/1, 4 – 20 mA, HART, nerezová ocel, 
silikonová nápl , s LCD displejem

C15857 3051T/G/1, 4 – 20 mA, HART, Hastelloy C-276, 
silikonová nápl , s LCD displejem

Certifikát Provedení, popis

C16406 3051CD/CG

Smy ka/napájení

Ui = 30 V

Ii = 200 mA

Ii = 160 mA (pro kód výstupu A spole n  s kódem T1)

Pi = 0,9 W

Ci = 10 nF

Ci = 42 nF (pro kód výstupu M)

Li = 10 H

Li = 1,05 mH (pro kód výstupu A spole n  s kódem T1)

Li = 0,75 mH (pro kód výstupu M spole n  s kódem T1)
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E7 SAA certifikát pro pevný záv r
Certrifikát íslo: AUS Ex 03.1347X
Ex d IIC T6 (Tokolí = +40 °C)
Ex d IIC T5 (Tokolí = +80 °C)
DIP A21 T6 (Tokolí = +40 °C)
DIP A21 T5 (Tokolí = +80 °C)
IP 66

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Podmínkou pro bezpe né používání p evodníku, který má sk í
elektroniky s jinými než metrickými závity pro kabelové vývodky 
je, že toto za ízení je vybaveno pat i ným certifikovaným 
závitovým adaptérem.

N7 SAA certifikace pro ochranu typu „n“
Certifikát íslo: AUS Ex 1249X
Ex n IIC T4 (Tokolí = +70 °C)
Ex n IIC T5 (Tokolí = +40 °C)
IP 66

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Pokud je za ízení instalováno tak, že pro p ipojení k externím 
obvod m je využit pouze jeden kabelový vývod, druhý 
nepoužívaný vstup musí být zazátkován takovou zátkou, aby 
se dosáhlo stupn  krytí IP 40. Jakákoliv zátka, která je použita 
na za ízení, by m la být takové konstrukce vyžadující pro 
uvoln ní použití nástroje. Nap tí zdroje by nem lo p esáhnout
hodnotu 60 V u st ídavého zdroje a 75 V u stejnosm rného 
zdroje.

Kombinované certifikáty
Pokud je specifikován objednací kód certifikace, pak sou ástí
dodávky je certifika ní nerezový štítek. Je-li v ur itém prost edí 
použito za ízení, které vyhovuje ur itým bezpe nostním normám 
a certifikacím, nesmí být nahrazeno za ízením, které tyto normy 
nespl uje.Trvale ozna te certifika ní štítky, abyste odlišili p ístroje
vyhovující ur itým normám od ostatních.

K5 Kombinace certifikát E5 a I5

KB Kombinace certifikát K5 a C6

KD Kombinace certifikát K5, C6, I1 a E8

K6 Kombinace certifikát C6, I1 a E8

K8 Kombinace certifikát E8 a I1

K7 Kombinace certifikát E7, I7 a N7
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Rosemount 3051

PROTOKOL FOUNDATION FIELDBUS

Certifikace do prost edí s nebezpe ím
výbuchu

Certifikáty pro Severní Ameriku

Certifikáty Factory Mutual (FM)
E5 FM certifikát pro pevný záv r pro Class I, Division 1, Group B, 

C a D. Odolnost proti vznícení prachu pro Class II, Division 1, 
Group E, F a G. Odolnost proti vznícení prachu pro Class III, 
Division 1. 
T5 (Tokolí = 85 °C), ut sn no ve výrob , krytí Type 4X.

I5 FM certifikát pro jiskrovou bezpe nost pro použití v Class I, 
Division 1, Group A, B, C, a D; Class II, Division 1, Group E, F 
a G; Class III, Division 1, pokud je za ízení p ipojeno podle 
výkresu Rosemount 03031-1019; Zajišt né provedení pro 
Class I, Division 2, Group A, B, C a D.
Teplotní t ída: T4 (Tokolí = +40 °C), T3 (Tokolí = +85 °C)
Krytí NEMA 4X 
Parametry jednotky naleznete na kontrolním výkresu 
Rosemount 03031-1019.

Certifikáty Canadian Standards Association (CSA)
E6 CSA certifikát pro pevný záv r pro Class I, Division 1, Group B, 

C a D. Odolnost proti vznícení prachu pro Class II a Class III, 
Division 1, Group E, F, G. Vhodné pro použití pro Class I, 
Division 2, Group A, B, C a D pro vnit ní i venkovní prostor 
s nebezpe ím výbuchu. Krytí Type 4X; ut sn no ve výrob .

C6 CSA certifikát pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost. Jiskrová 
bezpe nost pro použití v Class I, Division 1, Group A, B, C a D, 
pokud je za ízení p ipojeno podle výkresu Rosemount 
03031-1024. Teplotní t ída T3C.
Pevný záv r pro Class I, Division 1, Group B, C a D. Odolnost 
proti vznícení prachu pro Class II a Class III, Division 1, Group 
E, F, G. Vhodné pro použití pro Class I, Division 2, Group A, B, 
C a D prostory s nebezpe ím výbuchu. Krytí Type 4X; ut sn no
ve výrob .
Vstupní parametry naleznete na kontrolním výkresu 
Rosemount 03031-1024.

Certifikáty pro Evropu

Certifikáty ATEX
I1 ATEX certifikát pro jiskrovou bezpe nost a odolnost proti 

vznícení prachu
Certifikát íslo: BAS 98ATEX1355X

II 1 GD EEx ia IIC T4 (Tokolí = -60 °C až +60 °C)
Parametry pro prach: T 70 °C (Tokolí = -20 °C až +40 °C), IP 66

1180

 Tabulka 7. Vstupní parametry

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Za ízení nespl uje požadavek l. 6.4.12 EN 50020:1994 na 
nap t’ovou pevnost pro st ídavé nap tí 500 V. Toto musí být 
bráno do úvahy p i instalaci.

IA ATEX FISCO certifikát pro jiskrovou bezpe nost
Certifikát íslo: BAS 98ATEX1355X

II 1 G EEx ia IIC T4 (Tokolí = -60 °C až +60 °C)
IP 66

1180

 Tabulka 8. Vstupní parametry

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Za ízení nespl uje požadavek l. 6.4.12 EN 50020:1994 
na nap t’ovou pevnost pro st ídavé nap tí 500 V. Toto musí být 
bráno do úvahy p i instalaci.

N1 ATEX certifikace pro ochranu typu „n“ a odolnost proti vznícení 
prachu
Certifikát íslo: BAS 98ATEX3356X

II 3 GD EEx nL IIC T5 (Tokolí = -40 °C až +70 °C)
Ui ss max = 40 V
Parametry pro prach: T 80 °C (Tokolí = -20 °C až +40 °C), IP 66

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Za ízení nespl uje požadavek l. 6.4.12 EN 50020:1994 
na nap t’ovou pevnost pro st ídavé nap tí 500 V. Toto musí být 
bráno do úvahy p i instalaci.

E8 ATEX certifikát pro pevný záv r a odolnost proti vznícení 
prachu
Certifikát íslo: KEMA 00ATEX2013X

II 1/2 GD EEx d IIC T6 (Tokolí = -50 °C až +65 °C)
II 1/2 GD EEx d IIC T5 (Tokolí = -50 °C až +80 °C)

Parametry pro prach: T 90 °C, IP 66
 1180

Uss max = 55 V

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Toto za ízení obsahuje odd lovací tenkost nnou membránu. 
P i instalaci, údržb  a provozu by m ly být brány do úvahy 
podmínky prost edí, kterým bude membrána vystavena. 
Instrukce, které výrobce uvádí pro instalaci a údržbu by m ly 
být detailn  dodržovány, aby se zajistila bezpe nost provozu 
v pr b hu o ekávané životnosti p ístroje.

Smy ka/napájení

Ui = 30 V

Ii = 300 mA

Pi = 1,3 W

Ci = 0 F

Smy ka/napájení

Ui = 17,5 V

Ii = 380 mA

Pi = 5,32 W 

Ci  5 F

Li  10 H
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Certifikáty pro Japonsko

Certifikáty Japanese Industrial Standard (JIS)
E4 JIS certifikát pro pevný záv r

Ex d IIC T6 

Certifikáty pro Austrálii

Certifikáty Standards Association of Australia (SAA)
I7 SAA certifikát pro jiskrovou bezpe nost

Certifikát íslo: AUS Ex 1249X
Ex ia IIC T4 (Tokolí = +60 °C)
IP 66
Pokud je p ipojeno podle výkresu Rosemount 03031-1026

 Tabulka 9. Vstupní parametry

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
P ístroje sm jí být použity pouze spole n  s napájecím 
zdrojem, který má pasivní proudové omezení a je ur en pro 
jiskrov  bezpe né aplikace. Napájecí zdroj musí mít takové 
parametry, že platí Po  (Uo * Io)/4. Pokud jsou ve 
svorkovnicích p evodník  nainstalovány bloky ochrany proti 
p ep tí (objednací kód T1), pak sk ín  p ístroj  jsou elektricky 
propojeny s ochranným vodi em. Vodi , který je použit pro toto 
propojení, by m l být ekvivalent k m d nému vodi i o pr ezu
4 mm2.

E7 SAA certifikát pro pevný záv r
Certrifikát íslo: AUS Ex 1347X
Ex d IIC T6 (Tokolí = +40 °C)
Ex d IIC T5 (Tokolí = +80 °C)
DIP A21 T6 (Tokolí = +40 °C)
DIP A21 T5 (Tokolí = +80 °C)
IP 66

Speciální podmínky pro bezpe né používání (X)
Podmínkou pro bezpe né používání p evodníku, který má sk í
elektroniky s jinými než metrickými závity pro kabelové vývodky 
je, že toto za ízení je vybaveno pat i ným certifikovaným 
závitovým adaptérem.

N7 SAA certifikace pro ochranu typu „n“
Certifikát íslo: AUS Ex 1249X
Ex n IIC T4 (Tokolí = +70 °C)
Ex n IIC T5 (Tokolí = +40 °C)
IP 66

Speciální podmínky pro bezpe né používání (x)
Pokud je za ízení instalováno tak, že pro p ipojení k externím 
obvod m je využit pouze jeden kabelový vývod, druhý 
nepoužívaný vstup musí být zazátkován takovou zátkou, aby 
se dosáhlo stupn  krytí IP 40. Jakákoliv zátka, která je použita 
na za ízení, by m la být takové konstrukce vyžadující pro 
uvoln ní použití nástroje. Nap tí zdroje by nem lo p esáhnout 
hodnotu 60 V u st ídavého zdroje a 75 V u stejnosm rného 
zdroje.

Kombinované certifikáty
Pokud je specifikován objednací kód certifikace, pak sou ástí
dodávky je certifika ní nerezový štítek. Je-li v ur itém prost edí
použito za ízení, které vyhovuje ur itým bezpe nostním normám 
a certifikacím, nesmí být nahrazeno za ízením, které tyto normy 
nespl uje.Trvale ozna te certifika ní štítky, abyste odlišili p ístroje
vyhovující ur itým normám od ostatních.

K5 Kombinace certifikát E5 a I5

KB Kombinace certifikát K5 a C6

KD Kombinace certifikát K5, C6, I1 a E8

K6 Kombinace certifikát C6, I1 a E8

K8 Kombinace certifikát E8 a I1

K7 Kombinace certifikát E7, I7 a N7

Certifikát Provedení

C15852 3051C/D/1 FOUNDATION fieldbus,
bez LCD displeje

C15853 3051C/D/1 FOUNDATION fieldbus, s LCD displejem

C15858 3051T/G/1 FOUNDATION fieldbus, nerezová ocel, 
silikonová nápl , bez LCD displeje

C15859 3051T/G/1 FOUNDATION fieldbus, Hastelloy C-276, 
silikonová nápl , bez LCD displeje

C15860 3051T/G/1 FOUNDATION fieldbus, nerezová ocel, 
silikonová nápl , s LCD displejem

C15861 3051T/G/1 FOUNDATION fieldbus, Hastelloy C-276, 
silikonová nápl , s LCD displejem

Smy ka/napájení

Ui = 30 V

Ii = 300 mA

Pi = 1,3 W

Ci = 0 F

Li = 0 H
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Rosemount 3051

Rozm rové výkresy
Pohled na sestavu p evodníku 3051

Certifika ní štítek

Tla ítka pro nastavení
nuly a rozp tí (1) (standardní)

Sk í  elektroniky

Svorkovnice

O-kroužek víka sk ín

Víko sk ín

Deska elektroniky

Typový štítek

Snímací modul

Stav cí šroub pro aretaci nato ení
sk ín  elektroniky

(Maximální nato ení sk ín  bez
nutnosti další demontáže je 180°)

Pomocný šroub pro sestavení p íruby
(Nesmí být tlakov  namáhán)

Montážní šrouby p íruby

P írubové adaptéry

Ventil pro
odvzdušn ní a odkalení

Koplanární p íruba

O-kroužek adaptéru p íruby

O-kroužek koplanární p íruby
30

3
1

B
0

8
A

1) Tla ítka pro nastavení nuly a rozp tí nejsou osazena u provedení p evodník  s FOUNDATION fieldbus a Profibus protokolem.
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Rozm rové výkresy pro p evodník 3051C s koplanárním provedením p íruby
(vyobrazen diferen ní p evodník tlaku)

Montážní konfigurace pro p evodník s koplanárním provedením p íruby
pro volitelnou konzolu B4 a pro montáž na 2” trubku nebo na panel

Rozm ry jsou v milimetrech

163

110

127

Procesní 
p ipojení na 
koplanární 
p írub ; dle 
IEC 61518 je 
rozte  st ed
závit
procesního 
p ipojení
(54 ± 0,3) mm

Strana
elektroniky

Strana 
svorkovnice

Typový štítek

19 mm
Prostor pot ebný
pro sejmutí víka

19 mm
Prostor
pot ebný pro 
sejmutí víka

Vnit ní závit ½ –14 NPT pro procesní p ipojení p es
volitelné p írubové adaptéry
Adaptéry lze otá ením nastavit tak, že rozte  st ed
závit  procesního p ipojení je 51, 54 nebo 57 mm

Ventil pro
odvzdušn ní

a odkalení

30
5

1
-3

0
3

1
A

0
6

A
, 3

0
3

1B
0

6
A

 

18
1

20
9

105Kabelový vývod
½ –14 NPT

(oboustrann ,
volitelné rozm ry

p ipojení)

Vnit ní závit ¼ –18 NPT na koplanární p írub
pro procesní p ipojení bez použití montážních 
adaptér .

Certifika ní
štítek

Stav cí šroub
pro aretaci

nato ení sk ín
elektroniky

11072

18
1

71

15
6

120

28

M
O

N
T

Á
Ž 

N
A

 P
A

N
E

L

Šrouby 3 / 8 – 16 × 1¼
pro montáž konzoly k

p evodníku

71

85

Šrouby 5/16 × 11/2 pro 
montáž na panel
(nejsou sou ástí dodávky)

3
0

5
1-

3
0

31
A

0
4H

, 3
0

3
1I

0
4A

,

152

M
O

N
T

Á
Ž 

N
A

 T
R

U
B

K
U

83

„U” t men pro montáž 
na 2” trubku

3
0

51
-3

0
31

L
0

4A
, 

3
03

1
M

0
4A

, 
3

03
1

J0
4

A
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Rosemount 3051

Montážní konfigurace pro p evodník s tradi ním provedením p íruby,
pro volitelné konzoly a pro montáž na 2” trubku a na panel

Konzola pro motáž tradi ního provedení p íruby na panel
(objednací kód B2/B8)

Konzola pro motáž tradi ního provedení p íruby na 2” trubku 
(objednací kód B1/B7/BA)

257

67

158
Úhlová konzola pro 

montáž na panel

71

Šrouby 5/16 × 7/8 pro 
montáž na panel

(nejsou sou ástí dodávky)

28

33

116

24
3

Impulsní potrubí

95
67

106

Úhlová konzola pro 
montáž na trubku

3
05

1
-3

03
1

J1
9

D
, 3

0
3

1I
1

9C
, 3

0
3

1E
1

9
C

, 3
0

3
1C

19
A

 

Rozm rové výkresy pro p evodník s tradi ním provedení p íruby (objednací kódy H2 až H7)

Rozm ry jsou v milimetrech

127

110

Strana 
elektroniky

Strana
svorkovnice

43

54

Kabelový vývod
½ –14 NPT

(oboustrann ,
volitelné rozm ry

p ipojení)

Typový štítek

19 mm
Prostor

pot ebný pro
sejmutí víka

Vnit ní závit ¼ – 18 NPT na tradi ním provedení p íruby
pro procesní p ipojení bez použití montážních adaptér .
Dle IEC 61518 je rozte  st ed  závit  procesního p ipojení 
(54 ± 0,3) mm 3

05
1

-3
03

1
E

3
0

A
, D

30
B

 

105

20
2

28 87 28

Certifika ní
štítek

Stav cí šroub
pro aretaci

nato ení sk ín
elektroniky

Vnit ní závit ½ – 14 NPT pro procesní p ipojení
p es volitelné p írubové adaptéry
Adaptéry lze otá ením nastavit tak, že rozte  st ed
závit  procesního p ipojení je 51, 54 nebo 57 mm

Ventil pro 
odvzdušn ní 
a odkalení
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Rozm rové výkresy 3051T

127

110

19 mm
Prostor
pot ebný pro 
sejmutí víka 

Typový štítek

19 mm
Prostor

pot ebný pro
sejmutí víka

Strana
elektroniky Strana 

svorkovnice

18
3

105

3
0

5
1-

3
0

51
TC

6
A

, 
T

B
6

A
 

Kabelový vývod
½ – 14 NPT

(oboustrann ,
volitelné rozm ry

p ipojení)

Certifika ní 
štítek

Stav cí šroub
pro aretaci

nato ení sk ín
elektroniky

Typické montážní konfigurace pro 3051T s volitelnou konzolou
Montáž na trubku Montáž na panel

Rozm ry jsou v milimetrech

90
160

50

15
6

72 110

71

120

175

13
0

30
5

1
-3

0
5

1T
A

4
A

, 
3

05
1T

B
4

A
, 3

0
5

1
T

C
4

A
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Rosemount 3051

Pohled na sestavu p evodníku 3051H a rozm rové výkresy p evodníku

Rozm ry jsou v milimetrech

Od lovací membrána
izolující od procesu

Procesní p íruba
s vyšším tlakem

Procesní p íruba s nižším tlakem

Sekundárn  pln ný systém

3
0

51
-3

05
1

H
B

2G

Ventil pro odvzdušn ní a odkalení

Snímací modul

Montážní šrouby p íruby

127

110

19 mm
Prostor
pot ebný pro 
sejmutí víka 

Typový štítek

19 mm
Prostor

pot ebný pro
sejmutí víka

Vnit ní závit ¼ – 18 NPT
na p írub  pro procesní p ipojení
bez použití montážních adaptér

Strana
elektroniky

Strana 
svorkovnice

30 2886

105

27
5

22
8

3
0

5
1-

3
0

51
I0

1
A

, 
30

5
1

H
0

1B

Ventil pro
odvzdušn ní

a odkalení

Kabelový vývod
½ – 14 NPT

(oboustrann ,
volitelné rozm ry

p ipojení)

Certifika ní
štítek

Vnit ní závit ½ – 14 NPT pro procesní p ipojení
p es volitelné p írubové adaptéry

Adaptéry lze otá ením nastavit tak, že rozte  st ed
závit  procesního p ipojení je 51, 54 nebo 57 mm

Stav cí šroub
pro aretaci

nato ení sk ín
elektroniky
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Úhlové montážní konzoly pro motáž 3051H na 2” trubku a na panel (objednací kód B5/B6)

Rozm ry jsou v milimetrech

67
16

109

KONFIGURACE P I MONTÁŽI NA TRUBKU
Impulsní potrubí

Impulsní potrubí

67

3
0

5
1-

3
0

31
G

1
9A

, 
3

03
1

F
1

9B
, 

3
05

1
H

B
3

A
, 

3
0

51
H

A
3

B
 

KONFIGURACE P I MONTÁŽI NA PANEL
Pro montáž konzoly k p evodníku

jsou dodávány šrouby 7/16 – 20 × 3/4
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Rosemount 3051

Rozm rové výkresy 3051L
2” p írubové provedení (pouze zapušt ná montáž) 3” a 4” p írubové provedení s p edsazením

Volitelný oplachovací prstenec

Odd lovací membrána
s montážní p írubou

Rozm ry jsou v milimetrech

T sn ní

25

Oplachovací
prstenec

½ – 14 NPT 
Montážní adaptér 
(volitelný)

A

105

E F

Certifika ní štítek

Vroubkovaný
povrch t snicí

lišty

Certifika ní štítek

A

P edsazení 
51, 102 nebo 152 mm

E

105

D

165

½ – 14 NPT
Montážní adaptér 
(volitelný)

Stav cí šroub 
pro aretaci 
nato ení sk ín
elektroniky

Kabelový vývod
½ – 14 NPT
(volitelný)

127

Strana svorkovnice
19 mm – prostor

pot ebný pro
sejmutí víka

Typový štítek

13
1

20
9

110

18
1

3
0

5
1

-3
0

3
1B

2
7

A
, 

3
0

31
2

7
B

, 
3

0
31

2
7

C
, 

30
3

1
B

2
7

D
, 

30
3

1
C

2
7E

 

Strana elektroniky
19 mm – prostor pot ebný 
pro sejmutí víka 

Ventil pro
odvzdušn ní
a odkaleníVnit ní závit ¼ – 18 NPT

na p írub  pro procesní p ipojení
bez použití montážních adaptér

P ipojovací závit
pro oplachování

25

FE

CB
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Alternativní p íruby pro p evodník 3051C

Rozm ry jsou v milimetrech

41
,3

54

3
0

51
_

H
_

F
L

A
N

G
E

1
; 3

0
5

1
_H

_
F

L
A

N
G

E
2

108

14

Vnit ní závit
¼ –18 NPT
na p írub

Ventil pro
odvzdušn ní

a odkalení

Parametry pro kód p íruby HJ HK HL

Rozm r závitu p íruby „X“ 7/16–20 UNF M 10 M 12

Nominální tlak p íruby PN 420 PN 160 PN 420

Strana
s nižším 
tlakem

Strana
s vyšším

tlakem

Závit p íruby „X“

14

P ÍRUBY HJ, HK, HL

A 3
0

51
_

F
_

F
L

A
N

G
E

Kód 
p íruby

Sv tlost a zatížení 
p íruby

Rozm r
A

Materiál

FA 2”, ANSI 150 0,16 Nerezová ocel 316

FB 2”, ANSI 300 0,29 Nerezová ocel 316

FC 3”, ANSI 150 0,35 Nerezová ocel 316

FD 3”, ANSI 300 0,62 Nerezová ocel 316

FP DN 50 PN 40 0,16 Nerezová ocel 316

FQ DN 80 PN 40 0,35 Nerezová ocel 316

P ÍRUBY FA, FB, FC, FD, FP, FQ

Tabulka 10. Rozm ry pro provedení 3051L
Rozm ry jsou uvedeny milimetrech, krom  údaj  pro jmenovitou sv tlost

Provedení p íruby
Jmenovitá 

sv tlost

Tloušt’ka 
p íruby

Rozte ný
pr m r
šroub

Vn jší 
pr m r Po et 

šroub

Pr m r
otvoru pro 

šroub

Pr m r
p edsazení(1)

Vn jší
pr m r

t snicí lišty

Pr m r
procesní 

strany

A B C D E F

ASME B 16.5 (ANSI) 150 2” 28 121 152 4 19 — 92 54

3” 33 152 191 4 19 66 127 89

4” 33 191 229 8 19 89 158 114

ASME B 16.5 (ANSI) 300 2” 32 127 165 8 19 NA 92 54

3” 38 168 210 8 22 66 127 89

4” 41 200 254 8 22 89 158 114

ASME B 16.5 (ANSI) 600 2” 28 127 165 8 19 NA 92 54

3” 35 168 168 8 22 66 127 89

DIN PN 10 – 40 DN 50 26 125 165 4 18 NA 102 63

DIN PN 25/40 DN 80 30 160 200 8 18 65 138 94

DN 100 30 190 235 8 22 89 158 114

DIN PN 10/16 DN 100 26 180 220 8 18 89 158 114

(1) Tolerance rozm r  je +1,02 mm; -0,51mm.
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Rosemount 3051

Informace pro objednání
 Tabulka 11.P evodníky 3051C pro m ení diferen ního, relativního a absolutního tlaku — = NELZE • = ANO

ada Typ p evodníku (vyberte jeden z uvedených) CD CG CA

3051CD P evodník pro m ení diferen ního tlaku • — —

3051CG P evodník pro m ení relativního tlaku — • —

3051CA P evodník pro m ení absolutního tlaku — — •

Kód
Tlakové rozsahy (rozsah/minimální rozp tí)

3051CD 3051CG(1)  3051CA CD CG CA

0(2) -0,75 kPa až +0,75 kPa/0,025 kPa — — • — •

1 -6,23 kPa až +6,23 kPa/0,124 kPa -6,23 kPa až +6,23 kPa/0,124 kPa 0 kPa až +207 kPa/2,07 kPa • • •

2 -62 kPa až +62 kPa/0,623 kPa -62 kPa až +62 kPa/0,623 kPa 0 kPa až +1 034 kPa/10,3 kPa • • •

3 -249 kPa až +249 kPa/2,49 kPa -101 kPa až +249 kPa/2,49 kPa 0 kPa až +5 516 kPa/55 kPa • • •

4 -2 070 kPa až +2 070 kPa/20,7 kPa -101 kPa až +2 070 kPa/20,7 kPa 0 kPa až +27 580 kPa/276 kPa • • •

5 -13 790 kPa až +13 790 kPa/138 kPa -101 kPa až +13 790 kPa/138 kPa — • • —

Kód Výstupní signál CD CG CA

A 4–20 mA s digitálním signálem založeným na HART protokolu • • •

M(3) Nízkonap t’ový stejnosm rný signál 1–5 V, s digitálním signálem založeným na HART protokolu
(pro nízkonap t’ový stejnosm rný signál 0,8–3,2 V viz kód C2)

• • •

F FOUNDATION fieldbus • • •

W Profibus – PA • • •

Kód Konstruk ní materiály CD CG CA

Provedení procesní p íruby Materiál p íruby Odvzduš ovací/odkalovací ventil

2 Koplanární Nerezová ocel Nerezová ocel • • •

3(4) Koplanární Hastelloy C-276 Hastelloy C-276 • • •

4 Koplanární Monel Monel • • •

5 Koplanární Uhlíková ocel s povrchovou úpravou Nerezová ocel • • •

7(4) Koplanární Nerezová ocel Hastelloy C-276 • • •

8(4) Koplanární Uhlíková ocel s povrchovou úpravou Hastelloy C-276 • • •

0 Alternativní p íruba — viz možnosti na stran  24 • • •

Kód Odd lovací membrána CD CG CA

2(4) Nerezová ocel 316L • • •

3(4) Hastelloy C-276 • • •

4 Monel • • •

5 Tantal (dostupné pouze pro 3051CD a CG, rozsahy 2 až 5. Není dostupné pro 3051CA) • • —

6 Pozlacený Monel (Použijte v kombinaci s objednacím kódem B pro O-kroužky.) • • •

7 Pozlacená nerezová ocel • • •

Kód O-kroužek procesní p íruby

A Sklem pln ný PTFE • • •

B Grafitem pln ný PTFE • • •

Kód Nápl idla CD CG CA

1 Silikon • • •

2 Inertní nápl (Halocarbon) • • —

Kód Materiál sk ín  elektroniky Rozm r závitu pro kabelovou vývodku CD CG CA

A Hliník s polyuretanovým nát rem ½ –14 NPT • • •

B Hliník s polyuretanovým nát rem M20 × 1,5 (CM20) • • •

C Hliník s polyuretanovým nát rem PG 13,5 • • •

D Hliník s polyuretanovým nát rem G ½ • • •

J Nerezová ocel ½ –14 NPT • • •

K Nerezová ocel M20 × 1,5 (CM20) • • •

L Nerezová ocel PG 13,5 • • •

M Nerezová ocel G ½ • • •

Kód Funkce pro PlantWeb CD CG CA

A01 Sada funkcí pro regula ní ízení: PID, aritmetický blok, charakterizace signálu, integra ní funkce, apod.;
vyžaduje FOUNDATION fieldbus protokol

• • •

D01 Sada diagnostických funkcí: detekce ucpání impulzního potrubí a statistické monitorování procesu; 
vyžaduje FOUNDATION fieldbus protokol

• • •
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Kód Alternativní volitelné možnosti pro p íruby (vyžaduje objednací kód 0 pro konstruk ní materiál) CD CG CA

H2 Tradi ní p íruba z nerezové oceli 316, ventily pro odvzdušn ní a odkalení z nerezové oceli • • •

H3(4) Tradi ní p íruba z materiálu Hastelloy C, ventily pro odvzdušn ní a odkalení z materiálu Hastelloy C • • •

H4 Tradi ní p íruba z materiálu Monel, ventily pro odvzdušn ní a odkalení z materiálu Monel • • •

H7(4) Tradi ní p íruba z nerezové oceli 316, ventily pro odvzdušn ní a odkalení z materiálu Hastelloy C • • •

HJ Tradi ní provedení p íruby odpovídající DIN normám, z nerezové oceli,  7/16" montážní šrouby adaptéru a p íruby • • •

HK Tradi ní provedení p íruby odpovídající DIN normám, z nerezové oceli,  M 10 montážní šrouby adaptéru a p íruby • • •

HL Tradi ní provedení p íruby odpovídající DIN normám, z nerezové oceli,  M 12 montážní šrouby adaptéru a p íruby 
(Není dostupné pro provedení 3051CD0)

• • •

FA 2" vertikáln  montovaná nerezová p íruba pro m ení hladiny dle ANSI Class 150 • • •

FB 2" vertikáln  montovaná nerezová p íruba pro m ení hladiny dle ANSI Class 300 • • •

FC 3" vertikáln  montovaná nerezová p íruba pro m ení hladiny dle ANSI Class 150 • • •

FD 3" vertikáln  montovaná nerezová p íruba pro m ení hladiny dle ANSI Class 300 • • •

FP Vertikáln  montovaná nerezová p íruba pro m ení hladiny dle DIN, DN 50 PN 40 • • •

FQ Vertikáln  montovaná nerezová p íruba pro m ení hladiny dle DIN, DN 80 PN 40 • • •

Kód Možnosti pro integrální ventilovou soupravu (vyžaduje objednací kód 0 pro konstruk ní materiál) CD CG CA

S5 Sestava s integrální ventilovou soupravou ady Rosemount 305 (ventilová souprava specifikována samostatn ,
viz katalogový list pro adu integrálních ventilových souprav Rosemount 305 a 306 (dokument 00813-0117-4733) 

• • •

Kód Integrální sestava s primárními prvky (volitelné) CD CG CA

S4 Výrobní sestava p evodníku s primárním prvkem Rosemount (Annubar nebo integrální clona Rosemount 1195)
(V sestav  s primárním elementem bude maximální provozní tlak roven nižší z hodnot pro p evodník nebo primární prvek. 
Tato volba pro sestavu p evodníku s primárním prvkem ve výrob  je dostupná pouze pro rozsahy p evodníku 1 až 4.)

• — —

S3 Sestava s kompaktní clonou ady Rosemount 405 • — —

Kód
Sestavy s odd lovací membránou (volitelné)
Poznámka: Standardní p íruba a šrouby adaptér  jsou z austenitické nerezové oceli 316

CD CG CA

S1 Jedna odd lovací membrána (p ipojení p es p ímou montáž nebo kapilární p enos) • • •

S2 Dv  odd lovací membrány (p ipojení p es p ímou montáž nebo kapilární p enos) • — —

Kód
Volitelné celosva ované systémy pro odd lovací membrány Systems (pro m ení vysokého vakua)
Poznámka: Standardní p íruba a šrouby adaptér  jsou z austenitické nerezové oceli 316

CD CG CA

S7 Jedna odd lovací membrána, celosva ovaný systém s kapilárním p ipojením • • •

S8 Dv  odd lovací membrány, celosva ovaný systém s kapilárním p ipojením • — —

S0 Jedna odd lovací membrána, celosva ovaný systém s p ipojením p ímou montáží •

S9 Dv  odd lovací membrány, celosva ovaný systém s jedním kapilárním p ipojením a jednou p ímou montáží • — —

Kód Montážní konzoly CD CG CA

B4 Nerezová montážní konzola s nerezovými šrouby pro montáž koplanární p íruby na 2” trubku a na panel • • •

B1 Montážní úhlová konzola pro montáž na 2” trubku, pro tradi ní provedení p íruby, konstrukce a šrouby z uhlíkové oceli • • •

B2 Montážní úhlová konzola pro montáž na panel, pro tradi ní provedení p íruby, konstrukce a šrouby z uhlíkové oceli • • •

B3 Montážní p ímá konzola pro montáž na 2” trubku, pro tradi ní provedení p íruby, konstrukce a šrouby z uhlíkové oceli • • •

B7 Montážní konzola B1, nerezové šrouby z oceli ady 300 • • •

B8 Montážní konzola B2 s nerezovými šrouby z oceli ady 300 • • •

B9 Montážní konzola B3 s nerezovými šrouby z oceli ady 300 • • •

BA Montážní konzola B1 z nerezové oceli a s nerezovými šrouby z oceli ady 300 • • •

BC Montážní konzola B3 z nerezové oceli a s nerezovými šrouby z oceli ady 300 • • •

Kód Certifikace do prost edí s nebezpe ím výbuchu CD CG CA

E5 FM certifikace pro pevný záv r • • •

I5 FM certifikace pro jiskrovou bezpe nost a zajišt né provedení • • •

K5 FM certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost • • •

I1(5) ATEX certifikace pro jiskrovou bezpe nost a odolnost proti vznícení prachu • • •

N1(5) ATEX certifikace pro ochranu typu „n“ a odolnost proti vznícení prachu • • •

E8 ATEX certifikace pro pevný záv r a odolnost proti vznícení prachu • • •

E4(5) JIS certifikace pro pevný záv r • • •

I4 JIS certifikace pro jiskrovou bezpe nost (Dostupné pouze pro kód A pro výstupní signál s HART) • — 

C5(6) Certifikace p esnosti m ení od Measurement Canada (Omezená dostupnost závisející na typu p evodníku
a rozsahu. Kontaktujte zastoupení Emerson Process Management)

• • •

C6 CSA certifikce pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost • • •

K6(6) CSA a ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace C6 a K8) • • •

 Tabulka 11.P evodníky 3051C pro m ení diferen ního, relativního a absolutního tlaku (pokra ování) — = NELZE • = ANO
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KB FM a CSA certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace K5 a C6) • • •

K7 SAA certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace I7, N7 a E7) • • •

K8(5) ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace I1 a E8) • • •

KD(5) CSA, FM a ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace K5, C6, I1 a E8) • • •

I7 SAA certifikace pro jiskrovou bezpe nost • • •

E7 SAA certifikce pro pevný záv r • • •

N7 SAA certifikace pro ochranu typu „n“ • • •

IA ATEX FISCO certifikát pro jiskrovou bezpe nost; pouze pro FOUNDATION fieldbus protokol • • •

Kód Montážní šrouby CD CG CA

L4 Montážní šrouby z austenitické nerezové oceli 316 • • •

L5 Montážní šrouby dle ASTM A193, Grade B7M • • •

L6 Montážní šrouby z materiálu Monel • • •

Kód Digitální displej (volitelné) CD CG CA

M5 LCD displej pro sk í  z hliníku (pouze pro sk í  s kódem A, B, C a D) • • •

M6 LCD displej pro sk í  z nerezové oceli (pouze pro sk í  s kódem J, K, L a M) • • •

Kód Ostatní volitelné možnosti CD CG CA

Q4 Kalibra ní certifikát • • •

Q8 Inspek ní certifikát materiálu dle normy EN 10204 3.1.B (Dostupný pouze pro sk í  modulu idla, pro koplanární 
a tradi ní p íruby a pro adaptéry (3051C), dále pak pro sk í  modulu idla, pro nízkoobjemovou koplanární p írubu 
a adaptér (3051C s volitelným objednacím kódem S1))

• • •

Q16 Certifikace povrchové úpravy odd lovacích membrán pro sanitární použití • • •

QP Kalibra ní certifikát a evidentní zaplombování zama kávací plombou • • •

QS Certifikace kvality pro p ístrojové bezpe nostní systémy (SIS – Safety Instrumented Systems) • • •

J1(6)(7) Pouze lokální se ízení nuly • • •

J3(6)(7) Bez lokálního se izování nuly nebo rozp tí • • •

T1 Blok ochrany proti p ep tí • • •

C1(6) Uživatelská SW konfigurace ve výrob (s objednávkou je požadován kompletní Konfigura ní list pro adu 3051 
s HART protokolem)

• • •

C2(6) 0,8–3,2 V stejnosm rný nízkonap t’ový signál s digitálním signálem založeným na HART® protokolu (pouze pro 
objednací kód M pro výstupní signál)

• • •

C3 Kalibrace na relativní tlak pro provedení p evodníku Rosemount 3051CA4 — — •

C4(6)(8) Úrovn  analogového výstupu pro alarm a saturaci vyhovující doporu ení NAMUR NE 43; konfigurace alarmu HIGH • • •

CN(6)(8) Úrovn  analogového výstupu pro alarm a saturaci vyhovující doporu ení NAMUR NE 43; konfigurace alarmu LOW • • •

P1 Tlaková zkouška • • •

P2 išt ní pro speciální použití • • •

P3 išt ní pro koncentraci chlóru/fluóru menší než 1 ppm • • •

P4 Kalibrace p i hodnot  statického tlaku (na objednávce specifikujte Q48 pro obdržení odpovídajícího certifikátu) • • •

DF ½ –14 NPT procesní p írubové adaptéry – materiál je shodný s materiálem p íruby • • •

D7 Koplanární p íruba bez vývod  pro odvzdušn ní a odkalení • • •

D8 Ventily pro odvzdušn ní a odkalení s keramickou kuli kou • • •

D9 Procesní p ipojení dle JIS, RC ¼ na p írub  a RC ½ na adaptéru p íruby • • •

P8 P esnost 0,04 % p i p estavitelnosti 5 : 1 (pro rozsahy 2 až 4) • • •

P9 Limit statického tlaku 31 030 kPa (pouze pro diferen ní p evodníky ady 3051CD a rozsah 2 až 5) • — —

V5(9) Sestava externí zemnící svorky • • •

Typiské objednací íslo: 3051CD 2 A 2 2 A 1 A B4

(1) Dolní hodnota rozsahu u provedení 3051CG se m ní s atmosferickým tlakem.
(2) Provedení 3051CD0 je dostupné pouze s objednacím kódem A pro výstupní signál, s procesní p írubou s kódem 0 (nebo s alternativní p írubou H2, H7, HJ 

nebo HK), s odd lovací membránou s kódem 2, s O-kroužkem s kódem A a montážními šrouby s kódem L4.
(3) Není dostupné s certifikací pro prost edí s nebezpe ím výbuchu s objednacím kódem I1, N1, E4, K6 a K8. 
(4) Konstruk ní materiály spl ují požadavky normy NACE MR 0175/ISO 15156 na materiály pro použití v prost edí obsahujícím H2S z t žby ropy (obdobná norma 

SN EN ISO 15156-1). Ekologické limity se vztahují ke konkrétním materiál m. Pro detailní informace konzultujte obsah nejnov jších norem. Vybrané 
materiály také spl ují požadavky normy NACE MR 0103 pro kyselé prost edí v rafinériích.

(5) Není dostupné s nízkonap t’ovým výstupem s objednacím kódem M.
(6) Není dostupné s výstupem s komunika ním protokolem FOUNDATION fieldbus (objednací kód F) nebo Profibus (objednací kód W).
(7) Lokální se izování nuly a rozp tí je standardn  osazeno, pokud není specifikována volba J1 nebo J3.
(8) Provoz s úrovn mi vyhovujícími doporu ení NAMUR je p ednastaven ve výrob  a nem že být v provozu zm n n na standardní nastavení.
(9) Objednací kód V5 není t eba specifikovat u provedení s objednacím kódem T1, protože sestava externí zemnnící svorky je již sou ástí volby T1.

 Tabulka 11.P evodníky 3051C pro m ení diferen ního, relativního a absolutního tlaku (pokra ování) — = NELZE • = ANO
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 Tabulka 12. P evodníky ady 3051T pro m ení relativního a absolutního tlaku 

ada Typ p evodníku

3051T P evodníkpro m ení tlaku v provedení In-line

Kód P evodník ur en pro

G Relativní tlak

A Absolutní tlak

Kód
Tlakové rozsahy (rozsah/minimální rozp tí)

3051TG(1) 3051TA

1 -101 kPa až +207 kPa/2,07 kPa 0 kPa až +207 kPa/2,07 kPa

2 -101 kPa až +1 034 kPa/10,3 kPa 0 kPa až +1 034 kPa/10,3 kPa

3 -101 kPa až 5 516 kPa/55 kPa 0 kPa až 5 516 kPa/55 kPa

4 -101 kPa až 27 580 kPa/276 kPa 0 kPa až 27 580 kPa/276 kPa

5 -101 kPa až 68 950 kPa/ 13 790 kPa 0 kPa až 68 950 kPa/ 13 790 kPa

Kód Výstupní signál

A 4 – 20 mA s digitálním signálem založeným na HART protokolu

M Nízkonap t’ový stejnosm rný signál 1–5 V, s digitálním signálem založeným na HART protokolu (pro nízkonap t’ový stejnosm rný 
signál 0,8 – 3,2 V viz kód C2) (Není dostupné s certifikací pro prost edí s nebezpe ím výbuchu s objednacím kódem I1, N1, E4, K6 a K8.)

F FOUNDATION fieldbus

W Profibus — PA 

Kód Procesní p ipojení

2B Vnit ní závit ½ –14 NPT

2C Vn jší závit G ½” dle DIN 16288 (pouze pro provedení z nerezové oceli a rozsahy p evodníku 1 až 4)

2F Kužel se závitem, kompatibilní s typem autoklávu F-250-C (pouze pro provedení z nerezové oceli a rozsah p evodníku 5)

Kód IOdd lovací membrána Smá ené materiály díl  procesního p ipojení

2(2) Nerezová ocel 316L Nerezová ocel 316L

3(2) Hastelloy C-276 Hastelloy C-276

Kód Nápl idla

1 Silikon

2 Inertní nápl  (Fluorinert® FC-43)

Kód Materiál sk ín  elektroniky Rozm r závitu pro kabelovou vývodku

A Hliník s polyuretanovým nát rem ½ –14 NPT

B Hliník s polyuretanovým nát rem M20 × 1,5 (CM20)

C Hliník s polyuretanovým nát rem PG 13,5

D Hliník s polyuretanovým nát rem G ½

J Nerezová ocel ½ –14 NPT

K Nerezová ocel M20 × 1,5 (CM20)

L Nerezová ocel PG 13,5

M Nerezová ocel G ½

Kód Funkce pro PlantWeb

A01 Sada funkcí pro regula ní ízení: PID, aritmetický blok, charakterizace signálu, integra ní funkce, apod.;
vyžaduje FOUNDATION fieldbus protokol

D01 Sada diagnostických funkcí: detekce ucpání impulzního potrubí a statistické monitorování procesu; 
vyžaduje FOUNDATION fieldbus protokol

Kód Integrální ventilová souprava (volitelné)

S5 Sestava s integrální ventilovou soupravou ady Rosemount 306 (ventilová souprava je specifikována samostatn , viz katalogový list pro 
adu integrálních ventilových souprav Rosemount 305 a 306 (dokument 00813-0117-4733)) (Vyžaduje procesní p ipojení ½ –14 NPT 

s objednacím kódem 2B)

Kód Sestavy s odd lovací membránou (volitelné)

S1 Jedna odd lovací membrána (p ipojení p es p ímou montáž nebo kapilární p enos) (Vyžaduje procesní p ipojení s objednacím 
kódem 2B)

Kód Montážní konzoly (volitelné)

B4 Nerezová montážní konzola s nerezovými šrouby a "U" t menem pro montáž koplanární p íruby na 2” trubku a na panel
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Kód Certifikace do prost edí s nebezpe ím výbuchu

E5 FM certifikace pro pevný záv r

I5 FM certifikace pro jiskrovou bezpe nost a zajišt né provedení

K5 FM certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost

C5 Certifikace p esnosti m ení od Measurement Canada (Omezená dostupnost závisející na typu p evodníku a rozsahu. Kontaktujte 
zastoupení Emerson Process Management)

C6 CSA certifikce pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost

K6(3) CSA a ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace C6 a K8)

KB FM a CSA certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace K5 a C6)

K7 SAA certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace I7, N7 a E7)

K8(3) ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace I1 a E8)

KD(3) CSA, FM a ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace K5, C6, I1 a E8)

I7 SAA certifikace pro jiskrovou bezpe nost

E4(3) JIS certifikace pro pevný záv r

E7 SAA certifikce pro pevný záv r

N7 SAA certifikace pro ochranu typu „n“

I1(3) ATEX certifikace pro jiskrovou bezpe nost a odolnost proti vznícení prachu

N1(3) ATEX certifikace pro ochranu typu „n“ a odolnost proti vznícení prachu

E8 ATEX certifikace pro pevný záv r a odolnost proti vznícení prachu

DW NSF certifikace pro použití na pitnou vodu

IA ATEX FISCO certifikát pro jiskrovou bezpe nost; pouze pro FOUNDATION fieldbus protokol

Kód Ostatní volitelné možnosti

Q4 Kalibra ní certifikát

Q8 Inspek ní certifikát materiálu dle normy EN 10204 3.1.B Poznámka: Dostupno pouze pro materiál procesního p ipojení

Q16 Certifikace povrchové úpravy odd lovacích membrán pro sanitární použití

QP Kalibra ní certifikát a evidentní zaplombování zama kávací plombou

QS Certifikace kvality pro p ístrojové bezpe nostní systémy (SIS – Safety Instrumented Systems)

J1(4)(5) Pouze lokální se ízení nuly

J3(4)(5) Bez lokálního se izování nuly nebo rozp tí

M5 LCD displej pro sk í  z hliníku (pouze pro sk í  s kódem A, B, C a D)

M6 LCD displej pro sk í  z nerezové oceli (pouze pro sk í  s kódem J, K, L a M)

T1 Blok ochrany proti p ep tí

C1(4) Uživatelská SW konfigurace ve výrob (s objednávkou je požadován kompletní Konfigura ní list pro adu 3051 s HART protokolem)

C2(4) 0,8–3,2 V stejnosm rný nízkonap t’ový signál s digitálním signálem založeným na HART® protokolu (pouze pro objednací kód M 
pro výstupní signál)

C4(4)(6) Úrovn  analogového výstupu pro alarm a saturaci vyhovující doporu ení NAMUR NE 43; konfigurace alarmu HIGH

CN(4)(6) Úrovn  analogového výstupu pro alarm a saturaci vyhovující doporu ení NAMUR NE 43; konfigurace alarmu LOW

P1 Tlaková zkouška

P2 išt ní pro speciální použití

P3 išt ní pro koncentraci chlóru/fluóru menší než 1 ppm

P8 P esnost 0,04 % p i p estavitelnosti 5 : 1 (pro rozsahy 2 až 4)

V5(7) Sestava externí zemnící svorky

Typické objednací íslo: 3051T G 5 F 2A 2 1 A B4

(1) Dolní hodnota rozsahu u provedení 3051TG se m ní s atmosferickým tlakem.
(2) Konstruk ní materiály spl ují požadavky normy NACE MR 0175/ISO 15156 na materiály pro použití v prost edí obsahujícím H2S z t žby ropy (obdobná norma 

SN EN ISO 15156-1). Ekologické limity se vztahují ke konkrétním materiál m. Pro detailní informace konzultujte obsah nejnov jších norem. Vybrané 
materiály také spl ují požadavky normy NACE MR 0103 pro kyselé prost edí v rafinériích.

(3) Není dostupné s nízkonap t’ovým výstupem s objednacím kódem M.
(4) Není dostupné s výstupem s komunika ním protokolem FOUNDATION fieldbus (objednací kód F) nebo Profibus (objednací kód W).
(5) Lokální se izování nuly a rozp tí je standardn  osazeno, pokud není specifikována volba J1 nebo J3.
(6) Provoz s úrovn mi vyhovujícími doporu ení NAMUR je p ednastaven ve výrob  a nem že být v provozu zm n n na standardní nastavení.
(7) Objednací kód V5 není t eba specifikovat u provedení s objednacím kódem T1, protože sestava externí zemnnící svorky je již sou ástí volby T1.

 Tabulka 12. P evodníky ady 3051T pro m ení relativního a absolutního tlaku (pokra ování) 
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 Tabulka 13. P evodníky s p írubou ady 3051L pro m ení hladiny 

ada Typ p evodníku

3051L P evodníky s p írubou pro m ení hladiny

Kód Tlakové rozsahy (rozsah/minimální rozp tí)

2 -62 kPa až +62 kPa/0,62 kPa

3 -250 kPa až +250 kPa/2,5 kPa

4 -2 070 kPa až +2 070 kPa/20,68 kPa

Kód Výstupní signál

A 4–20 mA s digitálním signálem založeným na HART protokolu

M Nízkonap t’ový stejnosm rný signál 1–5 V, s digitálním signálem založeným na HART protokolu (pro nízkonap t’ový
stejnosm rný signál 0,8–3,2 V viz kód C2) (Není dostupné s certifikací pro prost edí s nebezpe ím výbuchu s objednacím 
kódem I1, N1, E4, K6 a K8.)

F FOUNDATION fieldbus

W Profibus – PA

Kód
Provedení strany s vyšším tlakem

Jmenovitá sv tlost membrány Materiál P edsazení membrány

G0 2“/DN 50 Nerezová ocel 316L Pouze zapušt ná montáž - bez p edsazení

H0 2“/DN 50 Hastelloy C-276 Pouze zapušt ná montáž - bez p edsazení

J0 2”/DN 50 Tantal Pouze zapušt ná montáž - bez p edsazení

A0 3”/DN 80 Nerezová ocel 316L Pouze zapušt ná montáž - bez p edsazení

A2 3”/DN 80 Nerezová ocel 316L 2”/50 mm

A4 3”/DN 80 Nerezová ocel 316L 4”/100 mm

A6 3”/DN 80 Nerezová ocel 316L 6”/150 mm

B0 4”/DN 100 Nerezová ocel 316L Pouze zapušt ná montáž - bez p edsazení

B2 4”/DN 100 Nerezová ocel 316L 2”/50 mm

B4 4”/DN 100 Nerezová ocel 316L 4”/100 mm

B6 4”/DN 100 Nerezová ocel 316L 6”/150 mm

C0 3”/DN 80 Hastelloy C-276 Pouze zapušt ná montáž - bez p edsazení

C2 3”/DN 80 Hastelloy C-276 2”/50 mm

C4 3”/DN 80 Hastelloy C-276 4”/100 mm

C6 3”/DN 80 Hastelloy C-276 6”/150 mm

D0 4”/DN 100 Hastelloy C-276 Pouze zapušt ná montáž - bez p edsazení

D2 4”/DN 100 Hastelloy C-276 2”/50 mm

D4 4”/DN 100 Hastelloy C-276 4”/100 mm

D6 4”/DN 100 Hastelloy C-276 6”/150 mm

E0 3”/DN 80 Tantal Pouze zapušt ná montáž - bez p edsazení

F0 4”/DN 100 Tantal Pouze zapušt ná montáž - bez p edsazení
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Kód
Montážní p íruba

Sv tlost Zatížení p íruby dle ASME B 16.5 (ANSI) nebo DIN Materiál

M 2” Class 150 Uhlíková ocel

A 3” Class 150 Uhlíková ocel

B 4” Class 150 Uhlíková ocel

N 2” Class 300 Uhlíková ocel

C 3” Class 300 Uhlíková ocel

D 4” Class 300 Uhlíková ocel

P 2” Class 600 Uhlíková ocel

E 3” Class 600 Uhlíková ocel

X 2” Class 150 Nerezová ocel

F 3” Class 150 Nerezová ocel

G 4” Class 150 Nerezová ocel

Y 2” Class 300 Nerezová ocel

H 3” Class 300 Nerezová ocel

J 4” Class 300 Nerezová ocel

Z 2” Class 600 Nerezová ocel

L 3” Class 600 Nerezová ocel

Q DN 50 PN 10 až 40 Uhlíková ocel

R DN 80 PN 40 Uhlíková ocel

S DN 100 PN 40 Uhlíková ocel

V DN 100 PN 10/16 Uhlíková ocel

K DN 50 PN 10 až 40 Nerezová ocel

T DN 80 PN 40 Nerezová ocel

U DN 100 PN 40 Nerezová ocel

W DN 100 PN 10/16 Nerezová ocel

Kód Procesní nápl  na stran  s vyšším tlakem Teplotní limity

A Syltherm XLT -73 °C až +135 °C

C D. C. Silicone 704 +15 °C až +205 °C

D D. C. Silicone 200 -40 °C až +205 °C

H Inertní kapalina(Halocarbon) -45 °C až +177 °C

G Glycerin s vodou -17 °C až +93 °C

N Neobee M-20 -17 °C až +205 °C

P Propylenglykol s vodou -17 °C až +93 °C

Kód
Strana s nižším tlakem

Konfigurace P írubový adaptér Materiál membrány Nápl idla

11 Relativní Nerezová ocel Nerezová ocel 316L Silikonový olej

21 Diferen ní Nerezová ocel Nerezová ocel 316L Silikonový olej

22 Diferen ní Nerezová ocel Hastelloy C-276 Silikonový olej

2A Diferen ní Nerezová ocel Nerezová ocel 316L Inertní kapalina (Halocarbon)

2B Diferen ní Nerezová ocel Hastelloy C-276 Inertní kapalina (Halocarbon)

31 Odd lovací membrána Nerezová ocel Nerezová ocel 316L Silikonový olej (Vyžaduje kód S1) 

Kód Materiál O-kroužku

A Sklem pln ný PTFE

 Tabulka 13. P evodníky s p írubou ady 3051L pro m ení hladiny (pokra ování)
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Kód Materiál sk ín  elektroniky Rozm r závitu pro kabelovou vývodku

A Hliník s polyuretanovým nát rem ½ –14 NPT

B Hliník s polyuretanovým nát rem M20 × 1,5 (CM20)

C Hliník s polyuretanovým nát rem PG 13,5

D Hliník s polyuretanovým nát rem G ½

J Nerezová ocel ½ –14 NPT

K Nerezová ocel M20 × 1,5 (CM20)

L Nerezová ocel PG 13,5

M Nerezová ocel G ½

Kód Funkce pro PlantWeb

A01 Sada funkcí pro regula ní ízení: PID, aritmetický blok, charakterizace signálu, integra ní funkce, apod.;
vyžaduje FOUNDATION fieldbus protokol

D01 Sada diagnostických funkcí: detekce ucpání impulzního potrubí a statistické monitorování procesu; 
vyžaduje FOUNDATION fieldbus protokol

Kód Sestavy s odd lovací membránou (volitelné)

S1 Jedna odd lovací membrána (požaduje na stran  s nižším tlakem objednací kód 31 pro p ipojení p es kapilární p enos)

Kód Certifikace do prost edí s nebezpe ím výbuchu

E5 FM certifikace pro pevný záv r

I5 FM certifikace pro jiskrovou bezpe nost a zajišt né provedení

K5 FM certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost

I1(1) ATEX certifikace pro jiskrovou bezpe nost a odolnost proti vznícení prachu

N1(1) ATEX certifikace pro ochranu typu „n“ a odolnost proti vznícení prachu

E8 ATEX certifikace pro pevný záv r a odolnost proti vznícení prachu

E4(1) JIS certifikace pro pevný záv r

C6 CSA certifikce pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost

K6(1) CSA a ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace C6 a K8)

KB FM a CSA certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace K5 a C6)

K7 SAA certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace I7, N7 a E7)

K8(1) ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace I1 a E8)

KD(1) CSA, FM a ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace K5, C6, I1 a E8)

I7 SAA certifikace pro jiskrovou bezpe nost

E7 SAA certifikce pro pevný záv r

N7 SAA certifikace pro ochranu typu „n“

IA ATEX FISCO certifikát pro jiskrovou bezpe nost; pouze pro FOUNDATION fieldbus protokol

Kód Šrouby pro p íruby a adaptéry (volitelné)

L5 Montážní šrouby dle ASTM A193, Grade B7M

Kód Digitální displej (volitelné)

M5 LCD displej pro sk í  z hliníku (pouze pro sk í  s kódem A, B, C a D)

M6 LCD displej pro sk í  z nerezové oceli (pouze pro sk í  s kódem J, K, L a M)

 Tabulka 13. P evodníky s p írubou ady 3051L pro m ení hladiny (pokra ování)
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Kód Ostatní volitelné možnosti

Q4 Kalibra ní certifikát

Q8 Inspek ní certifikát materiálu dle normy EN 10204 3.1.B Poznámka: (Dostupný pouze pro materiál membrány, p ipojovací 
p íruby, koplanární p íruby, adaptéru, oplachovacího prstence a p edsazení)

QP Kalibra ní certifikát a evidentní zaplombování zama kávací plombou

J1(2)(3) Pouze lokální se ízení nuly

J3(2)(3) Bez lokálního se izování nuly nebo rozp tí

T1 Blok ochrany proti p ep tí

C1(2) Uživatelská SW konfigurace ve výrob (s objednávkou je požadován kompletní Konfigura ní list pro adu 3051 s HART protokolem)

C2(2) 0,8–3,2 V stejnosm rný nízkonap t’ový signál s digitálním signálem založeným na HART® protokolu (pouze pro objednací 
kód M pro výstupní signál)

C4(2)(4) Úrovn  analogového výstupu pro alarm a saturaci vyhovující doporu ení NAMUR NE 43; konfigurace alarmu HIGH

CN(2)(4) Úrovn  analogového výstupu pro alarm a saturaci vyhovující doporu ení NAMUR NE 43; konfigurace alarmu LOW

D8 Ventily pro odvzdušn ní a odkalení s keramickou kuli kou

V5(5) Sestava externí zemnící svorky

Kód Provedení oplachovacího prstence Pro velikost

Materiál prstence Oplachovací místa Rozm r p ipojení 2” 3” 4”

F1 Nerezová ocel 1 ¼ –18 NPT • • •

F2 Nerezová ocel 2 ¼ –18 NPT • • •

F3(6) Hastelloy C-276 1 ¼ –18 NPT • • •

F4 Hastelloy C-276 2 ¼ –18 NPT • • •

F7 Nerezová ocel 1 ½ –14 NPT • • •

F8 Nerezová ocel 2 ½ –14 NPT • • •

F9 Hastelloy C-276 1 ½ –14 NPT • • •

F0 Hastelloy C-276 2 ½ –14 NPT • • •

Typical Model Number: 

(1) Není dostupné s nízkonap t’ovým výstupem s objednacím kódem M.
(2) Není dostupné s výstupem s komunika ním protokolem FOUNDATION fieldbus (objednací kód F) nebo Profibus (objednací kód W).
(3) Lokální se izování nuly a rozp tí je standardn  osazeno, pokud není specifikována volba J1 nebo J3.
(4) Provoz s úrovn mi vyhovujícími doporu ení NAMUR je p ednastaven ve výrob  a nem že být v provozu zm n n na standardní nastavení.
(5) Objednací kód V5 není t eba specifikovat u provedení s objednacím kódem T1, protože sestava externí zemnnící svorky je již sou ástí volby T1.
(6) Není dostupné pro objednací kód A0, B0 a G0.

 Tabulka 13. P evodníky s p írubou ady 3051L pro m ení hladiny (pokra ování)

MAHRLO s.r.o. 
Ľudmily Podjavorinskej 535/11 
916 01 Stará Turá

tel.:    +421 32 776 03 62
fax:    +421 32 776 21 56 
e-mail: meracia@mahrlo.sk



Katalogový list
00813-0117-4001, Rev FA

Srpen 2004Rosemount 3051

32

 Tabulka 14. P evodník ady 3051H pro m ení tlaku v procesech s vysokou teplotou — = NELZE • = ANO

ada Typ p evodníku (vyberte jeden z uvedených) HD HG

3051HD P evodník diferen ního tlaku pro m ení v procesech s vysokou teplotou • —

3051HG P evodník relativního tlaku pro m ení v procesech s vysokou teplotou — •

Kód 3051HD 3051HG

2 -62 kPa až +62 kPa/0,623 kPa -62 kPa až +62 kPa/0,623 kPa

3 -249 kPa až +249 kPa/2,49 kPa -101 kPa až +249 kPa/2,49 kPa

4 -2 070 kPa až +2 070 kPa/20,7 kPa -101 kPa až +2 070 kPa/20,7 kPa

5 -13 790 kPa až +13 790 kPa/138 kPa -101 kPa až +13 790 kPa/138 kPa

POZNÁMKA: Dolní hodnota rozsahu u provedení 3051HG se m ní s atmosferickým tlakem.

Kód Výstupní signál HD HG

A 4 – 20 mA s digitálním signálem založeným na HART protokolu • •

M Nízkonap t’ový stejnosm rný signál 1– 5 V, s digitálním signálem založeným na HART protokolu
(pro nízkonap t’ový stejnosm rný signál 0,8–3,2 V viz kód C2) (Není dostupné s certifikací pro prost edí
s nebezpe ím výbuchu s objednacím kódem I1, N1, E4, K6 a K8)

• •

F FOUNDATION fieldbus • •

W Profibus – PA • •

Kód Procesní p ipojení HD HG

Materiál procesní p íruby Ventily pro odvzdušn ní a odkalení

2 Nerezová ocel Nerezová ocel • •

7(1) Nerezová ocel Hastelloy C-276 • •

Kód Materiál odd lovací membrány HD HG

2 Nerezová ocel 316L • •

3(1) Hastelloy C-276 • •

5 Tantal • •

Kód Materiál O-kroužku HD HG

A Sklem pln ný PTFE • •

Kód Nápl  na procesní stran HD HG

D D.C. 200 Silicone • •

H Inertní kapalina • •

N Neobee M-20 • •

Kód Materiál odd lovací membrány u modulu idla HD HG

2 Nerezová ocel • •

Kód Nápl  modulu idla HD HG

1 Silikonový olej • •

2 Inertní kapalina (Halocarbon) • •

Kód Materiál sk ín  elektroniky Rozm r závitu pro kabelovou vývodku HD HG

A Hliník s polyuretanovým nát rem ½ –14 NPT • •

B Hliník s polyuretanovým nát rem M20 × 1,5 (CM20) • •

C Hliník s polyuretanovým nát rem PG 13,5 • •

D Hliník s polyuretanovým nát rem G ½ • •

J Nerezová ocel ½ –14 NPT • •

K Nerezová ocel M20 × 1,5 (CM20) • •

L Nerezová ocel PG 13,5 • •

M Nerezová ocel G ½ • •

Kód Funkce pro PlantWeb

A01 Sada funkcí pro regula ní ízení: PID, aritmetický blok, charakterizace signálu, integra ní funkce, apod.;
vyžaduje FOUNDATION fieldbus protokol

D01 Sada diagnostických funkcí: detekce ucpání impulzního potrubí a statistické monitorování procesu;
vyžaduje FOUNDATION fieldbus protokol

Kód Integrální sestava s primárními prvky (volitelné) HD HG

S4 Sestava p evodníku s primárním prvkem Rosemount, sestaveno ve výrob  (Annubar nebo integrální clona ady
Rosemount 405) (V sestav  s primárním elementem bude maximální provozní tlak roven nižší z hodnot pro 
p evodník nebo primární prvek. Tato volba pro sestavu p evodníku s primárním prvkem ve výrob  je dostupná 
pouze pro rozsahy p evodníku 1 až 4.)

• —
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Kód Montážní konzoly HD HG

B5 Univerzální montážní konzola se šrouby z uhlíkové oceli pro montáž na 2” trubku nebo na panel • •

B6 Univerzální montážní konzola se šrouby z nerezové oceli pro montáž na 2” trubku nebo na panel • •

Kód Certifikace do prost edí s nebezpe ím výbuchu HD HG

E5 FM certifikace pro pevný záv r • •

I5 FM certifikace pro jiskrovou bezpe nost a zajišt né provedení • •

K5 FM certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost • •

I1(2) ATEX certifikace pro jiskrovou bezpe nost a odolnost proti vznícení prachu • •

N1(2) ATEX certifikace pro ochranu typu „n“ a odolnost proti vznícení prachu • •

E8 ATEX certifikace pro pevný záv r a odolnost proti vznícení prachu • •

E4(2) JIS certifikace pro pevný záv r • •

C6 CSA certifikce pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost • •

K6(2) CSA a ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace C6 a K8) • •

KB FM a CSA certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace K5 a C6) • •

K7 SAA certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace I7, N7 a E7) • •

K8(2) ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace I1 a E8) • •

KD(2) CSA, FM a ATEX certifikace pro pevný záv r a jiskrovou bezpe nost (kombinace K5, C6, I1 a E8) • •

I7 SAA certifikace pro jiskrovou bezpe nost • •

E7 SAA certifikce pro pevný záv r • •

N7 SAA certifikace pro ochranu typu „n“ • •

IA ATEX FISCO certifikát pro jiskrovou bezpe nost; pouze pro FOUNDATION fieldbus protokol • •

IE FM FISCO certifikace pro jiskrovou bezpe nost; pouze pro FOUNDATION fieldbus protokol • •

Kód Montážní šrouby pro volitelné p íruby a adaptéry HD HG

L4 Montážní šrouby z austenitické nerezové oceli 316 • •

Kód Digitální displej (volitelné) HD HG

M5 LCD displej pro sk í  z hliníku (pouze pro sk í  s kódem A, B, C a D) • •

M6 LCD displej pro sk í  z nerezové oceli (pouze pro sk í  s kódem J, K, L a M) • •

Kód Ostatní volitelné možnosti HD HG

Q4 Kalibra ní certifikát • •

Q8 Inspek ní certifikát materiálu dle normy EN 10204 3.1.B • •

QP Kalibra ní certifikát a evidentní zaplombování zama kávací plombou • •

J1(3) Pouze lokální se ízení nuly • •

J3(3) Bez lokálního se izování nuly nebo rozp tí • •

T1 Blok ochrany proti p ep tí • •

C1(3) Uživatelská SW konfigurace ve výrob (s objednávkou je požadován kompletní Konfigura ní list pro adu
3051 s HART protokolem)

• •

C2(3) 0,8–3,2 V stejnosm rný nízkonap t’ový signál s digitálním signálem založeným na HART® protokolu 
(pouze pro objednací kód M pro výstupní signál)

• •

C4(3)(4) Úrovn  analogového výstupu pro alarm a saturaci vyhovující NAMUR NE 43; konfigurace alarmu HIGH • •

CN(3)(4) Úrovn  analogového výstupu pro alarm a saturaci vyhovující NAMUR NE 43; konfigurace alarmu LOW • •

P1 Tlaková zkouška • •

P2 išt ní pro speciální použití • •

P3 išt ní pro koncentraci chlóru/fluóru menší než 1 ppm • •

DF ½ –14 NPT procesní p írubové adaptéry z nerezové oceli • •

D8 Ventily pro odvzdušn ní a odkalení s keramickou kuli kou • •

V5(5) Sestava externí zemnící svorky • •

Typické objednací íslo: 3051HG 2 A 2 2 A H 2 1 A B5

(1) Konstruk ní materiály spl ují požadavky normy NACE MR 0175/ISO 15156 na materiály pro použití v prost edí obsahujícím H2S z t žby ropy (obdobná norma 
SN EN ISO 15156-1). Ekologické limity se vztahují ke konkrétním materiál m. Pro detailní informace konzultujte obsah nejnov jších norem. Vybrané 

materiály také spl ují požadavky normy NACE MR 0103 pro kyselé prost edí v rafinériích.
(2) Není dostupné s nízkonap t’ovým výstupem s objednacím kódem M.
(3) Není dostupné s výstupem s komunika ním protokolem FOUNDATION fieldbus (objednací kód F) nebo Profibus (objednací kód W).
(4) Provoz s úrovn mi vyhovujícími doporu ení NAMUR je p ednastaven ve výrob  a nem že být v provozu zm n n na standardní nastavení.
(5) Objednací kód V5 není t eba specifikovat u provedení s objednacím kódem T1, protože sestava externí zemnnící svorky je již sou ástí volby T1.

 Tabulka 14. P evodník ady 3051H pro m ení tlaku v procesech s vysokou teplotou (pokra ování) — = NELZE • = ANO
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VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Standardní konfigurace
Pokud není specifikováno jinak, p evodník je dodán v následující 
standardní konfiguraci:

Zákaznická konfigurace pro HART protokol(1)

Pokud je objednána volba daná kódem C1, zákazník m že navíc 
ke standardním konfigura ním parametr m specifikovat následující 
data:

• Informace o výstupním signálu

• Informace o p evodníku

• Konfiguraci LCD displeje

• Volitelné hardwarové nastavení

• Výb r signálu

Konfigura ní list pro adu 3051 s HART protokolem na stran  36 
obsahuje tyto volitelné informace.

Ozna ení (dostupné jsou t i možnosti)
• Standardní nerezový štítek je zav šen na p evedníku. Výška 

znak  je 3,18 mm a je možno specifikovat maximáln  56 znak .

• Obsah štítku m že být na základ  požadavku permanentn
vyražen na typový štítek, v maximálním rozsahu 56 znak .

• Obsah štítku m že být uložen do pam ti p evodníku (maximáln
30 znak ). Pokud není specifikováno, pak softwarový štítek 
z stává prázdný.

Štítek pro uvedení do provozu (pouze pro fieldbus)
Provizorní štítek pro uvedení do provozu je p ipevn n ke všem 
p evodník m. Na tomto štítku je vyzna eno identifika ní ozna ení 
za ízení (ID) a umož uje zaznemenání umíst ní p evodníku
v technologii.

Volitelné sestavy s integrálními ventilovými soupravami 
ady Rosemount 305 a 306

Z výroby jsou smontovány do celku s p evodníky 3051C a 3051T. 
Další informace naleznete v katalogovém listu íslo
00813-0117-4733.

Volitelné t ícestné ventilové soupravy (baleny samostatn ):

• íslo dílu: 1151-0150-0001
t ícestná ventilová souprava z uhlíkové oceli

• íslo dílu: 1151-0150-0002
t ícestná ventilová souprava z nerezové oceli 316

Volitelné od lovací membrány a membrány 
pro sanitární použití
Další informace naleznete v katalogových listech íslo
00813-0100-4016 a 00813-0201-4016.

Výstupní informace
Výstupní rozsah musí mít nastaveny stejné jednotky jako m ení.
K dispozici jsou následující jednotky:

LCD zobrazovací jednotka

M5 Digitální provedení, p timístný dvou ádkový LCD dispej

• P ímé ode ítání digitálních dat pro vyšší p esnost

• Zobrazuje uživatelsky definované jednotky pro pr tok, hladinu, 
objem nebo tlak

• Zobrazuje diagnostická hlášení pro lokální vyhledávání závad

• Pro snadné ode ítání je možné natá ení o 90 stup

M6 Provedení zobrazovací jednotky s víkem sk ín  z nerezové 
oceli 316

• Pro použití spole n  se sk íní z nerezové oceli
(pro objednací kódy sk ín  elektroniky J, K a L)

Lokální se izování nuly a rozp tí(2)

Pokud není specifikováno jinak, p evodníky jsou standardn
dodávány se za ízením pro lokální nastavení nuly a rozp tí.

• Neinteraktivní externí nastavování nuly a rozp tí usnad uje
kalibraci

• Pro zkvalitn ní funkce jsou standardní nastavovací 
potenciometry nahrazeny magnetickými spína i

J1 Pouze lokální se ízení nuly

J3 Bez lokálního se izování nuly nebo rozp tí

Ochrana proti p ep tí (objednací kód T1)

T1 Integrální blok ochrany proti p ep tí

• Integrální blok ochrany proti p ep tí

• Spl uje požadavky normy IEEE C62.41 pro za ízení t ídy B

1 kV rázová vlna (10/1000 s)

3 kV rázová vlna (8/20 s)

6 kV rázová vlna (1,2/50 s)

• Spl uje požadavky normy IEEE C37.90.1, pro odolnost proti 
rázovému impulzu

Odolnost proti rázovému impulsu: 2,5 kV rázová vlna,
vlna 1 MHz

• P íslušné normy: IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5
(Identické normy: SN EN 61000-4-4, SN EN 61000-4-5)

Šrouby pro p íruby a adaptéry
• Tyto volitelné možnosti umož ují použití r zných materiál

montážních šroub  pro p íruby a adaptéry

• Standardním materiálem pro montážní šrouby je uhlíková ocel 
s povrchovou úpravou, šrouby dle ASTM A449, Type 1

L4 Montážní šrouby z austenitické nerezové oceli 316

L5 Montážní šrouby dle ASTM A193, Grade B7M

Položka Standardní hodnota

Provozní jednotky
Diferen ní/Relativní:

Absolutní/3051T:

inH2O (rozsah 0, 1, 2 a 3)
psi (rozsah 4 a 5)
psi (všechny rozsahy)

Hodnota pro 4 mA (1 V ss)(1):

(1) Neplatí pro FOUNDATION fieldbus.

0 (provozní jednotky viz výše)

Hodnota pro 20 mA (5 V ss): Horní mez rozsahu (URL)

Výstup: Lineární

Typ p íruby: Specifikován objednacím kódem

Materiál p íruby: Specifikován objednacím kódem

Materiál O-kroužku: Specifikován objednacím kódem

Ventil pro odvzdušn ní
a odkalení:

Specifikován objednacím kódem

Integrální zobrazovací jednotka: Instalována nebo bez jednotky

Nastavení režimu alarmu: Horní hodnota

Softwarový štítek: (Prázdný)

(1) Neplatí pro FOUNDATION fieldbus.

Provozní jednotky

inH2O inH2O p i 4 °C(1)

(1) Není dostupno u nízkonap t’ového provedení a u p edcházejících 
provedení.

psi Pa

inHg ftH2O bar kPa

mmH2O mmH2O p i 4 °C(1) mbar torr

mmHg g/cm2 kg/cm2 atm

(2) Neplatí pro FOUNDATION fieldbus.
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L6 Montážní šrouby z materiálu Monel

Montážní konzola pro koplanární provedení Rosemount 
3051C a pro provedení 3051T 

B4 Montážní konzola pro montáž p evodníku na 2” trubku a na panel

• Pro použití se standardní konfigurací koplanární p íruby

• Konzola je vhodná pro montáž p evodníku na 2” trubku a na 
panel

• Konstrukce z nerezové oceli, šrouby z nerezové oceli

Montážní konzoly pro Rosemount 3051H

B5 Montážní konzola pro montáž p evodníku na 2” trubku a na panel

• Pro použití s p evodníkem 3051H pro m ení tlaku v procesech 
s vysokou teplotou

• Konstrukce z uhlíkové oceli, šrouby z uhlíkové oceli

B6 Montážní konzola B5 se šrouby z nerezové oceli

• Montážní konzola B5 s nerezovými šrouby z oceli ady 300

Montážní konzoly pro tradi ní provedení p íruby

B1 Úhlová konzola pro montáž na 2” trubku

• Pro montáž p evodníku s tradi ním provedením p íruby

• Konzola pro montáž p evodníku na 2” trubku

• Konstrukce a šrouby z uhlíkové oceli

• Povrchov  chrán no polyuretanovým nát rem

B2 Úhlová konzola pro montáž na panel

• Pro montáž p evodníku s tradi ním provedením p íruby

• Konzola pro montáž p evodníku na panel nebo na ze

• Konstrukce a šrouby z uhlíkové oceli

• Povrchov  chrán no polyuretanovým nát rem

B3 P ímá konzola pro montáž na 2” trubku

• Pro montáž p evodníku s tradi ním provedením p íruby

• Konzola pro vertikální montáž p evodníku na 2” trubku

• Konstrukce a šrouby z uhlíkové oceli

• Povrchov  chrán no polyuretanovým nát rem

B7 Konzola B1 s nerezovými šrouby

• Stejná konzola jako objednací kód B1 a s nerezovými šrouby 
z oceli ady 300

B8 Konzola B2 s nerezovými šrouby

• Stejná konzola jako objednací kód B2 a s nerezovými šrouby 
z oceli ady 300

B9 Konzola B3 s nerezovými šrouby

• Stejná konzola jako objednací kód B3 a s nerezovými šrouby 
z oceli ady 300

BA Konzola B1 z nerezové oceli s nerezovými šrouby

• Konzola B1 z nerezové oceli a s nerezovými šrouby
z oceli ady 300

BC Konzola B3 z nerezové oceli s nerezovými šrouby

• Konzola B3 z nerezové oceli a s nerezovými šrouby
z oceli ady 300

Brutto hmotnosti

 Tabulka 15. Hmotnost p evodníku bez dalších možností [kg]

Provedení p evodníku P idej

3051C 2,7

3051L Viz Tabulka 16 na stran 35

3051H 6,2

3051T 1,4

 Tabulka 16. Hmotnost 3051L bez dalších možností [kg]

Provedení p íruby
Zapušt ná
s oplachem

P edsazení

2” 4” 6”

2”, Class 150 5,7 — — —

3”, Class 150 7,9 8,8 9,3 9,7

4”, Class 150 10,7 12,0 12,9 13,8

2”, Class 300 7,9 — — —

3”, Class 300 10,2 11,1 11,6 12,0

4”, Class 300 14,7 16,1 17,0 17,9

2”, Class 600 6,9 — — —

3”, Class 600 11,4 12,3 12,8 13,2

DN 50/PN 40 6,2 — — —

DN 80/PN 40 8,8 9,7 10,2 10,6

DN 100; PN 10/16 8,1 9,0 9,5 9,9

DN 100; PN 40 10,5 11,5 11,9 12,3

 Tabulka 17. Hmotnost volitelných možností p evodníku [kg]

Kód Volitelné p íslušenství P idej

J, K, L, M Sk í  elektroniky z nerezové oceli (T) 1,8

J, K, L, M Sk í  elektroniky z nerezové oceli (C, L, H, P) 1,4

M5 LCD displej pro hliníkovou sk í 0,2

M6 LCD displej pro sk í  z nerezové oceli 0,6

B4 Nerezová montážní konzola pro koplanární 
p írubu

0,5

B1, B2, B3 Montážní konzola pro tradi ní p írubu 1,0

B7, B8, B9 Montážní konzola pro tradi ní p írubu 1,0

BA, BC Nerezová montážní konzola pro tradi ní
p írubu

1,0

B5, B6 Montážní konzola pro 3051H 1,3

H2 Tradi ní p íruba 1,1

H3 Tradi ní p íruba 1,2

H4 Tradi ní p íruba 1,2

H7 Tradi ní p íruba 1,1

FC P íruba pro m ení hladiny – 3”, Class 150 4,9

FD P íruba pro m ení hladiny – 3”, Class 300 6,5

FA P íruba pro m ení hladiny – 2”, Class 150 4,8

FB P íruba pro m ení hladiny – 2”, Class 300 6,3

FP Nerezová DIN p íruba pro m ení hladiny, 
DN 50, PN 40

3,8

FQ Nerezová DIN p íruba pro m ení hladiny, 
DN 80, PN 40

6,2

MAHRLO s.r.o. 
Ľudmily Podjavorinskej 535/11 
916 01 Stará Turá

tel.:    +421 32 776 03 62
fax:    +421 32 776 21 56 
e-mail: meracia@mahrlo.sk



Katalogový list
00813-0117-4001, Rev FA

Srpen 2004Rosemount 3051

36

Konfigura ní list pro adu 3051 s HART protokolem
 = Standardní konfigurace(1)

(1) Hodnoty standardní konfigurace mohou být odlišné v závislosti na území. Výchozí nastavení se odvíjí od USA. Bližší informace získáte u zastoupení 
Emerson Process Management.

Konfigura ní list

Zákazník: _____________________________________________________ Objednávka íslo: _______________________________

Typové íslo: _____________________________________________________ Položka íslo: _______________________________

íslo nerezového štítku:__________________________________________________________________________________________

SW štítek: |__|__|__|__|__|__|__|__|

Informace o výstupním signálu: (SW nastavitelné)

4 mA (1 V; 0,8 V) = _____________ 0

20 mA (5 V; 3,2 V) = _____________ Horní mez rozsahu (URL)

Jednotky tlaku =  inH2O(1)

(1) Jednotky inH2O jsou použity pro rozsahy 1 až 3 u provedení CD/CG.

 psi(2)

(2) Jednotky psi jsou použity pro rozsahy 4 a 5 u provedení CD/CG a pro všechny rozsahy u provedení CA.

 Pa  ftH2O

 inHg  bar  kPa  g/cm2

 mbar  Torr  mmH2O  inH2O p i 4 °C(3)

(3) Není dostupno u nízkonap t’ového provedení.

 Atm  kg/cm2  mmHg  mmH2O p i 4 °C(3)

Char. výstupu =  Lineární  Odmocn ná (pouze pro DP p evodníky)

Tlumení(4))=

(4) Pro konfiguraci tohoto parametru je sou asn  požadována volba objednacího kódu C1.

 0,00 s  0,05 s  0,10 s  0,20 s  0,40 s

 0,80 s  1,60 s  3,20 s  12,8 s  25,6 s

Informace o p evodníku: (SW nastavitelné)

Popis (1): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(16 znak  maximáln )

(1) Pro konfiguraci tohoto parametru je sou asn  požadována volba objednacího kódu C1.

Zpráva(1): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(32 znak  maximáln )

Datum(1): / /
Den M síc Rok

Lokální nastavení nuly a rozp tí:  Aktivováno  Deaktivováno
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Konfigurace LCD displeje (SW nastavitelné – v typovém ozna ení p evodníku musí být uveden kód M5 nebo M6)

Nastavení zobrazovaných informací(1):

 Pouze provozní jednotky  St ídání provozních jednotek a % z rozsahu 

 Pouze % z rozsahu  St ídání provozních jednotek a uživatelského zobrazení (2)

 Pouze uživatelské zobrazení  St ídání % z rozsahu a uživatelského zobrazení (2)

Konfigurace uživatelského zobrazení: (musí být vypln no, pokud je zákaznický dispej vybrán jako volba pro nastavení zobrazení)

Pozice desetinné árky (pevná)
vyzna te pozici desetinné árky:

X X X X X

Zadejte dolní hodnotu rozsahu (Desetinná árka musí být ve stejné pozici, jak je vyzna ena výše.)

(zakroužkujte znaménko) + - +000,00 

Zadejte horní hodnotu rozsahu (Desetinná árka musí být ve stejné pozici, jak je vyzna ena výše.)

(zakroužkujte znaménko) + - +100,00 

Uživatelské jednotky: Použitelné znaky A až Z, 0 až 9, /, *, %, prázdný znak

%RNGE 

P evodní funkce uživatelského zobrazení (Nezávislá od analogového výstupu)

 Lineární  Odmocn ná

(1) Pro konfiguraci tohoto parametru je sou asn  požadována volba objednacího kódu C1.
(2) Není dostupno u nízkonap t’ového provedení.

HW nastavení

Nastavení alarmu poruchy:  High  Low

Zabezpe ení proti zápisu:  Off On

Poznámka: Pokud požadujete nastavení úrovní analogového výstupu pro alarm a saturaci vyhovující doporu ení NAMUR, zadejte do 
objednacího ísla kód C4(1).

(1) Není dostupno u nízkonap t’ového provedení.

Volba typu výstupního signálu: (SW nastavitelné)

4–20 mA se superponovaným digitálním signálem, založeným na HART protokolu 

Burst mód HART digitální procesní prom nné(1)

Volby pro výstup BURST módu:

Primární prom nná v provozních jednotkách

Primární prom nná v procentech z rozsahu

Všechny dynamické prom nné v provozních jednotkách a hodnota primární prom nné v miliampérech

Multidrop komunikace(1)(2) Zadejte adresu p evodníku(3) (1 až 15): _______________

(1) Pro konfiguraci tohoto parametru je sou asn  požadována volba objednacího kódu C1.
(2) Tato volba zafixuje výstupní analogový signál z p evodníku na hodnotu 4 mA.
(3) Pokud je vybrána volba multidrop komunikace, je standardn  adresa p evodníku nastavena na hodnotu 1.
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Mezní hodnoty rozsah  pro p evodník diferen ního a relativního tlaku ady 3051C

Jednotky
Rozsah 1: Rozp tí Rozsah 2: Rozp tí Rozsah 3: Rozp tí Rozsah 4: Rozp tí Rozsah 5: Rozp tí

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

inH2O 0,5 25 2,5 250 10 1000 83,040 8304 553,60 55360

inHg 0,03678 1,8389 0,18389 18,389 0,73559 73,559 6,1081 610,81 40,720 4072,04

ftH2O 0,04167 2,08333 0,20833 20,8333 0,83333 83,3333 6,9198 691,997 46,13 4613,31

mmH2O 12,7 635,5 63,553 6355 254 25421 2110,95 211095 14073 1407301

mmHg 0,93416 46,7082 4,67082 467,082 18,6833 1868,33 155,145 15514,5 1034,3 103430

psi 0,01806 0,903 0,0902 9,03183 0,36127 36,127 3 300 20 2000

bar 0,00125 0,06227 0,00623 0,62272 0,02491 2,491 0,20684 20,6843 1,37895 137,895

mbar 1,2454 62,2723 6,22723 622,723 24,9089 2490,89 206,843 20684,3 1378,95 137895

g/cm2 1,26775 63,3875 6,33875 633,875 25,355 2535,45 210,547 21054,7 1406,14 140614

kg/cm2 0,00127 0,0635 0,00635 0,635 0,0254 2,54 0,21092 21,0921 1,40614 140,614

Pa 124,545 6227,23 622,723 62160,6 2490,89 249089 20684,3 2068430 137895 13789500

kPa 0,12545 6,2272 0,62272 62,2723 2,49089 249,089 20,6843 2068,43 137,895 13789,5

torr 0,93416 46,7082 4,67082 467,082 18,6833 1868,33 155,145 15514,5 1034,3 103430

atm 0,00123 0,06146 0,00615 0,61460 0,02458 2,458 0,20414 20,4138 1,36092 136,092

Pokud je p evodník konfigurován pomocí HART komunikátoru, je umožn na ±5% nastavitelnost limitu idla pro umožn ní konverze jednotek.

Mezní hodnoty rozsah  pro p evodník relativního tlaku ady 3051L/3051H

Jednotky
Rozsah 2: Rozp tí Rozsah 3: Rozp tí Rozsah 4: Rozp tí Rozsah 5: Rozp tí

min. max. min. max. min. max. min. max.

inH2O 2,5 250 10 1000 83,040 8304 553,60 55360

inHg 0,18389 18,389 0,73559 73,559 6,1081 610,81 40,720 4072,04

ftH2O 0,20833 20,8333 0,83333 83,3333 6,9198 691,997 46,13 4613,31

mmH2O 63,553 6355 254 25421 2110,95 211095 14073 1407301

mmHg 4,67082 467,082 18,6833 1868,33 155,145 15514,5 1034,3 103430

psi 0,0902 9,03183 0,36127 36,127 3 300 20 2000

bar 0,00623 0,62272 0,02491 2,491 0,20684 20,6843 1,37895 137,895

mbar 6,22723 622,723 24,9089 2490,89 206,843 20684,3 1378,95 137895

g/cm2 6,33875 633,875 25,355 2535,45 210,547 21054,7 1406,14 140614

kg/cm2 0,00635 0,635 0,0254 2,54 0,21092 21,0921 1,40614 140,614

Pa 622,723 62160,6 2490,89 249089 20684,3 2068430 137895 13789500

kPa 0,62272 62,2723 2,49089 249,089 20,6843 2068,43 137,895 13789,5

torr 4,67082 467,082 18,6833 1868,33 155,145 15514,5 1034,3 103430

atm 0,00615 0,61460 0,02458 2,458 0,20414 20,4138 1,36092 136,092

Pokud je p evodník konfigurován pomocí HART komunikátoru, je umožn na ±5% nastavitelnost limitu idla pro umožn ní konverze jednotek.
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Mezní hodnoty rozsah  pro p evodník absolutního a relativního tlaku ady 3051T

Jednotky
Rozsah 1: Rozp tí Rozsah 2: Rozp tí Rozsah 3: Rozp tí Rozsah 4: Rozp tí Rozsah 5: Rozp tí

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

inH2O 8,30397 831,889 41,5198 4159,45 221,439 22143,9 1107,2 110720 55360 276799

inHg 0,61081 61,0807 3,05403 305,403 16,2882 1628,82 81,441 8144,098 4072,04 20360,2

ftH2O 0,69199 69,3241 3,45998 345,998 18,4533 1845,33 92,2663 9226,63 4613,31 23066,6

mmH2O 211,10 21130 1054,60 105460,3 5634,66 563466 28146,1 2814613 1407301 7036507

mmHg 15,5145 1551,45 77,5723 7757,23 413,72 41372 2068,6 206860,0 103430 517151

psi 0,3 30 1,5 150 8 800 40 4000 2000 10000

bar 0,02068 3,06843 0,10342 10,3421 0,55158 55,1581 2,75791 275,7905 137,895 689,476

mbar 20,6843 2068,43 103,421 10342,11 551,581 55158,1 2757,91 275790,5 137895 689476

g/cm2 21,0921 2109,21 105,461 10546,1 561,459 56145,9 2807,31 280730,6 140614 703067

kg/cm2 0,02109 2,10921 0,10546 10,5461 0,56246 56,2456 2,81228 281,228 140,614 701,82

Pa 2068,43 206843 10342,1 1034212 55158,1 5515811 275791 27579054 13789500 68947600

kPa 2,06843 206,843 10,3421 1034,21 55,1581 5515,81 275,791 27579,05 13789,5 68947,6

torr 15,5145 1551,45 77,5726 7757,26 413,721 413721 2068,6 206859,7 103430 517151

atm 0,02041 2,04138 0,10207 10,2069 0,54437 54,4368 2,72184 272,1841 136,092 680,46

Pokud je p evodník konfigurován pomocí HART komunikátoru, je umožn na ±5% nastavitelnost limitu idla pro umožn ní konverze jednotek.

Mezní hodnoty rozsah  pro p evodník absolutního tlaku ady 3051C

Jednotky
Rozsah 1: Rozp tí Rozsah 2: Rozp tí Rozsah 3: Rozp tí Rozsah 4: Rozp tí

min. max. min. max. min. max. min. max.

inH2O 8,30397 831,889 41,5198 4151,98 221,439 22143,9 1107,2 110720

inHg 0,61081 61,0807 3,05403 305,403 16,2882 1628,82 81,441 8144,098

ftH2O 0,69199 69,3241 3,45998 345,998 18,4533 1845,33 92,2663 9226,63

mmH2O 211,10 21130 6,35308 635,308 5634,66 563466 28146,1 2814613

mmHg 15,5145 1551,45 1055,47 105547 413,72 41372 2068,6 206860,0

psi 0,3 30 1,5 150 8 800 40 4000

bar 0,02068 2,06843 0,10342 10,342 0,55158 55,1581 2,75791 275,7905

mbar 20,6843 2068,43 103,421 10342,1 551,581 55158,1 2757,91 275790,5

g/cm2 21,0921 2109,21 105,27 105,27 561,459 56145,9 2807,31 280730,6

kg/cm2 0,02109 2,10921 0,10546 10,546 0,56246 56,2456 2,81228 281,228

Pa 2068,43 206843 10342,1 1034210 55158,1 5515811 275791 27579054

kPa 2,06843 206,843 10,3421 1034,21 55,1581 5515,81 275,791 27579,05

torr 15,5145 1551,45 77,5726 7757,26 413,721 413721 2068,6 206859,7

atm 0,02041 2,04138 0,10207 10,207 0,54437 54,4368 2,72184 272,1841

Pokud je p evodník konfigurován pomocí HART komunikátoru, je umožn na ±5% nastavitelnost limitu idla pro umožn ní konverze jednotek.
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