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Snímač absolutního
 

a relativního tlaku
 

a podtlaku

 
   s  komunikací  HART  INPRES 04

 
typ 704 

P O U Ž I T Í  
- pro procesní pr]mysl k pUesnému mEUení absolutního a 

relativního tlaku a podtlaku neagresivních i agresivních 
kapalin, plyn], par a prach] až do 4 MPa v oblastech jako 
jsou napU.: tEžba surovin, chemický a petrochemický 
pr]mysl, energetický pr]mysl, tEžký pr]mysl 

- jako vybrané zaUízení bezpečnostní tUídy 2 a 3 ve smyslu 
vyhlášky č. 132/2008 Sb. o systému jakosti pUi provádEní 
a zajiš[ování činností souvisejících s využíváním jaderné 
energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti 
vybraných zaUízení s ohledem na jejich zaUazení do 
bezpečnostních tUíd 

- jako vybrané zaUízení bezpečnostní tUídy 2, 3 a 4 ve 
smyslu vyhlášek ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. o požadavcích 
na jadernou bezpečnost a č. 431/2011 Z.z. o systému 
managementu kvality 

- do prostUedí, kde je vyžadována mechanická odolnost  
dle ČSN EN 6006Ř-2-6 ed. 2 ĚtUída AH2 dle ČSN 33 
2000-5-51 ed. 3ě a seizmická zp]sobilost elektrického 
zaUízení bezpečnostního systému jaderných elektráren 
dle ČSN IEC řŘ0 ĚMVZ úroveO SL-2ě, což je v souladu 
s kvalifikačními požadavky JE Jaslovské Bohunice, JE 
Mochovce (MO34), JE Dukovany a JE Temelín, viz 
Protokol o zkoušce č. 1ř4200-70/2014 

Snímače tlaku jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona 
č. 22/1řř7 Sb. a je na nE vystaveno prohlášení o shodE 
ES-704000. 

P O P I S  
Pouzdro snímače má samostatné komory pro elektroniku a pro 
pUipojovací svorkovnici. ObE komory jsou opatUeny 
šroubovatelnými víky. Kabelová vývodka pro pUipojovací 
vedení a zátka jsou dodávány podle provedení snímače jako 
pUíslušenství.  
Svorkovnice snímače je pUístupná po odšroubování víka. 
Snímač je na pouzdru opatUen vnEjší svorkou pro pUipojení 
uzemOovacího vodiče nebo vodiče pro vzájemné pospojování.  
Snímač se napájí z vnEjšího zdroje a je u výrobce snímače 
nastaven na požadovaný rozsah. 
Čidlo tlaku tvoUí oddElovací membrána. Snímač je vybaven 
komunikací HART. 

T E C H N I C K É  Ú D ů J E  
Snímač je proveden podle ČSN EN 61140 ed. 2 jako elektrické 
zaUízení tUídy ochrany III pro použití v sítích s kategorií 
stanoveného impulsního výdržného napEtí II a stupnEm 
znečištEní 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2, navazující 
Ěvyhodnocovacíě pUístroj musí odpovídat čl. 6.3 této normy. 
Ochrana pUed úrazem elektrickým proudem je zajištEna 
napájením z bezpečného zdroje malého napEtí SELV/PELV  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 
Odolnost proti zkratu je trvalá, pUi pUepólování je snímač bez 
poškození, ale také bez funkce. 
Elektrická pevnost dle ČSN EN 61010-1 ed. 2 čl. 6.Ř.3: 

500 V eff (710 V DC) 
Elektrický izolační odpor:  

min. 20 M Ě100 V DCě, pUi okolní teplotE 20 ±15 °C  
a max. 80 % relat. vlhkosti 

VnitUní kapacita: max. 0 nF 
VnitUní indukčnost: max. 0 µH 
PUíkon:   podle napájecího napEtí a výstupního 
   proudu, max. 660 mW,  
Krytí dle ČSN EN 60529:  IP67 
Pracovní poloha: libovolná ĚstandardnE je snímač 
 kalibrován ve svislé poloze s tlakovým pUipojením dol]; 
 jinou pracovní polohu u tlak] PN ≤ 0,2 MPa je nutno 
 uvést v objednávceě 
Displej: LCD displej, zorné pole 32,5 x 22,5 mm 
Hlavní displej  5 – místný, 7 segmentový, výška číslic
   Ř mm, rozsah zobrazovače ± 9999 
PUídavný displej  8 – místný, 14 segmentový, výška 
   číslic 5 mm 
Bargraf  52 segmentový, pUesnost 0,1 % ± 1 digit 

 
 
 
 
 
Hmotnost:  min. 2570 g 
Druh provozu:  trvalý 
Použité materiály: 
materiály ve styku s mEUeným médiem: 
- membrána: korozivzdorná ocel 1.4435 (316L) 
- náplO čidla: silikonový olej 
- vstupní díl:  ocel 1.4541 
- nátrubek a pUevlečná matice:  

oceli 1.0569, 15 128 nebo 1.4541 
- tEsnEní:  standardnE Al (EN AW-1050A), 

   varianty: Cu 42 3005, ocel 1.4541 
   nebo ocel 1.4404 

pouzdro a víko svorkovnice:   
 hliníková slitina EN AB-AlSi9Cu3(Fe) 
 dle ČSN EN 1676, chromátovaná 
 a stUíkaná vypalovací barvou 

pr]hled displeje: bezpečnostní sklo 
kabelová pr]chodka: mosaz poniklovaná, polyamid  6/6 

nebo polyamid 6 dle provedení 
zátka: mosaz poniklovaná 

P R O V O Z N Í  P O D M Í N K Y  
ProstUedí definované skupinou parametr] a jejich stupni 
pUísnosti IE 36 podle ČSN EN 60721-3-3 a následujících 
provozních podmínek: 
Teplota okolního prostUedí:  -20 až 70 °C 
Teplota mEUeného média:  -40 až 125 °C 

pro relativní tlakové rozsahy > 0 MPa max. 150 °C 
po dobu 60 minut pUi maximální teplotE okolí 50 °C 

Relativní vlhkost okolního prostUedí:  
10 až ř5 % s kondenzací, s horní mezí vodního 
obsahu 29 g H2O/kg suchého vzduchu 

ůtmosférický tlak:  70 až 106 kPa 
Vibrace dle ČSN EN 6006Ř-2-6 ed. 2: 

kmitočtový rozsah:  25 až 2000 Hz 
amplituda zrychlení:   49 m.s

-2
 (5g) 

Rázy dle ČSN EN 60068-2-27 ed. 2:   100 g / 1 ms  
Druh napájecí sítE:  DC 24 V 
Napájení: 
- standardní provedení  DC 12 až 2Ř V 
SpotUeba: 25 mA 
ZatEžovací odpor R: 

  

02,0
min

max

UU
R


   [っ, V, A], 

kde U je napEtí napájecího zdroje pUi 20 mA 
(zátEž bEhem komunikace HART: Rmin = 250 Ω) 

Elektromagnetická kompatibilita: 
VyzaUování a odolnost proti rušení vyhovuje 
ČSN EN 61326-1 ed. 2 pro zaUízení tUídy A. 

NÁVOD K VÝROBKU 

MaRweb.sk
www.marweb.sk
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M E T R O L O G I C K É  Ú D ů J E  
Vstupní signál:  

absolutní nebo relativní tlak proti okolní atmosféUe 
podle tabulky 3 a 4 

Potlačený rozsah a počátek možno nastavit v celém rozsahu 
snímače. 
Výstupní signál: 

dvouvodič 4 až 20 mA s komunikací HART 
Nastavení rozpEtí:  max. 1:10 
Offset:    0 … ř0 % FSO 
Tlumení:   0 až 100 s 
Základní chyba ĚpUesnostě: ≤ ±0,1 % FSO pro rozpEtí ≤1:5 

    ≤ 0,1 + 0,015 x ĚrozpEtí - 5ě % FSO pro rozpEtí > 1:5 
Dlouhodobá stabilita:  ≤ ± 0,1 % FSO/rok  

 pUi referenčních podmínkách 
Odezva: 100 ms Ěbez ohledu na elektronické tlumeníě 
DoplOkové chyby: 
- vliv zmEn napájecího napEtí: 0,05 % FSO / 10V 
- vliv zátEže:   0,05 % FSO / kΩ 
- vliv teploty:   ≤ 0,2 % FSO 
Vliv ostatních ovlivOujících veličin nemá metrologický význam. 

O Z N ů Č O V Á N Í  
Údaje na štítku snímače 
- ochranná známka výrobce 
- Made in Czech Republic  
- objednací číslo výrobku 
- výrobní číslo 
- maximální pUetlak 
- krytí 
- mEUicí rozsah 
- výstupní signál 
- druh napájecí sítE 
- označení CE 

D O D Á V Á N Í  
Každá dodávka obsahuje, není-li se zákazníkem dohodnuto 
jinak: 
- dodací list 
- snímač podle objednávky 
- pUíslušenství Ěkabelová vývodka a zátkaě dle tabulky 2 
- volitelné pUíslušenství Ěmontážní držákě podle tabulky 1 
- volitelné pUíslušenství ĚnavaUovací nátrubek s pUevlečnou 

maticí a tEsnEním) podle tabulky 3 
- vhodný ventil nebo ventilová souprava objednaná 

samostatnE podle tabulky 4 a katalogu typ 961, 964 a 967 
- pr]vodní technická dokumentace v češtinE: 

o osvEdčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je 
současnE záručním listem 

o kalibrační protokol 
o prohlášení dodavatele o shodE dle ČSN EN ISO/IEC 

17050-1 Ěu zakázek dle vyhlášky 132/200Ř Sb.ě 
o návod k výrobku 
o návod k pUíslušnému ventilu nebo ventilové soupravE 

současnE s návodem k pUíslušenství typu řŘ1 
Je-li stanoveno v kupní smlouvE, nebo dohodnuto jinak, m]že 
být dodávána s výrobkem další dokumentace: 
- ES prohlášení o shodE 
- Protokol o zkoušce č. 1ř4200-70/2014 

B ů L E N Í  
Snímače i pUíslušenství se dodávají v obalu, zaručujícím 
odolnost proti p]sobení teplotních vliv] a mechanických vliv] 
podle Uízených balicích pUedpis]. 

D O P R A V A  
Snímače je možné pUepravovat za podmínek odpovídajících 
souboru kombinací tUíd IE 21 podle ČSN EN 60721-3-2  
Ětj. letadly a nákladními vozidly, v prostorech vEtraných  
a chránEných proti povEtrnostním vliv]mě. 

S K L ů D O V Á N Í  
Snímače je možné skladovat za podmínek odpovídajících 
souboru kombinací tUíd IE 11 podle ČSN EN 60721-3-1  
Ětj. v místech s teplotou pro provedení bez displeje mezi -40 až 
80 °C a pro provedení s displejem -30 až Ř0 °C, s vlhkosti 
mezi 5 až ř5 %, bez zvláštního nebezpečí napadení 
biologickými činiteli, s málo významnými vibracemi a neležící 
v blízkosti zdroj] prachu a pískuě. 

TABULKA 1 - PROVEDENÍ SNÍMůČ¥ TLAKU 

SPECIFIKACE 
OBJEDNůCÍ ČÍSLO 

704 x x x xx x x xxx 

Standardní provedení pro prostUedí bez nebezpečí výbuchu  0 0      

MEUený tlak  relativní    R     

absolutní    A     

Rozsahy jmenovitého 
tlaku Ěrelativní/absolutníě 
[MPa] 

0 až 0,04     Ěpouze relativníě    R 0004    

0 až 0,1     0010    

0 až 0,2     0020    

0 až 0,4     0040    

0 až 1,0     0100    

0 až Ň,0     0200    

0 až 4,0   *ě     0400    

0 až 10,0     1000    

0 až 20,0     2000    

0 až 40,0     4000    

0 až 60,0     6000    

Podtlakové rozsahy 
jmenovitého tlaku 
Ěrelativníě 
[MPa] 

-0,04 až 0,04    R P004    

-0,1 až 0,1    R P010    

-0,1 až 0,2    R P020    

-0,1 až 0,4    R P040    

-0,1 až 1,0    R P100    

Procesní pUipojení M20 × 1,5 s nátrubkem dle ČSN EN Ř37-1      M   

jiné po dohodE na ZP      9   

Volitelné pUíslušenství 
montážní držák pro 
uchycení snímače 

bez držáku       0  

na stEnu Ěobr. 1ě       1  
na 2” trubku Ěobr. 2ě       2  

navaUovací nátrubek s pUevlečnou maticí a tEsnEním dle tab. 3        NAx 

 
 

*) standardní provedení pouze pro mEUený tlak relativní 
**)  pokud není kód P1 uveden, pUístroje jsou dodávány s prvotní kalibrací včetnE kalibračního protokolu 
POZNÁMKA: Pokud má snímač jiný rozsah, než je uveden v tabulce, je v objednacím čísle označen jako 0ř, tj. 704 xxx 09 xx. 

standardní provedení 
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O B J E D N Á V Á N Í  
V objednávce se uvádí 
- název 
- objednací číslo výrobku 
- mEUicí rozsah Ěu jiného než základního rozsahuě 
- jiné Ězvláštníě požadavky 
- počet kus] 
V objednávce se dále uvádí, zda se požaduje ke snímači 
dodat ventil nebo ventilová souprava pro pUipojení na impulzní 
potrubí. Objednává se samostatnE. 

P T Í K L ů D  O B J E D N Á V K Y  
Standardní provedení 
 Snímač absolutního tlaku s komunikací  HART 
 704 P0R 40 M1 NA1 
 2 ks 

 

 
 
 
 
 
 

TABULKA 2 - PTEHLED NůVůTOVůCÍCH NÁTRUBK¥ S PTEVLEČNOU MůTICÍ ů TDSNDNÍM – TYP 981 
DODÁVůNÝCH KE SNÍMůČ¥M TLůKU 

KÓD ZÁVIT PTEVLEČNÉ MůTICE MůTERIÁL 
VNITTNÍ Ø 

NÁTRUBKU [mm] ROZMDROVÝ NÁKRES 

NA1 M20x1,5 
uhlíková ocel 

1.0569 

6,5 
 

NA2 M20x1,5 
korozivzdorná ocel 

1.4541 

NA3 M20x1,5 
žáropevná ocel 

15 128 

NA4 M20x1,5 
uhlíková ocel 

1.0569 

 

NA5 M20x1,5 
korozivzdorná ocel 

1.4541 

NA6 M20x1,5 
žáropevná ocel 

15 128 

Nátrubek se dodává po 1ks společnE s pUíslušnou pUevlečnou maticí a hliníkovým tEsnEním. Po navlečení pUevlečné matice na 
nátrubek a po pUivaUení nátrubku k potrubí je možné k potrubí pUipojit armaturu vybavenou odpovídajícím šroubením pro nátrubek 
podle rozmErového nákresu šroubení. 
 

PTEVLEČNÁ MůTICE PRO NůVůTOVůCÍ NÁTRUBEK 

MůTERIÁL MůTICE ROZMDROVÝ NÁKRES MůTICE ROZMDROVÝ NÁKRES ŠROUBENÍ 

korozivzdorná ocel 1.4541 
(pouze pro NA2, NA3, NA5 a NA6 

 

 
uhlíková ocel 11 10ř.0 
(pouze pro NA1 a NA4) 

 

TDSNICÍ KROUŽKY PRO NůVůTOVůCÍ NÁTRUBEK 
Lze je samostatnE objednat i z jiných materiál] podle níže uvedených objednacích čísel. 
OBJEDNůCÍ ČÍSLO TDSNDNÍ MůTERIÁL ROZMDROVÝ NÁKRES 

382 041 Al EN AW-1050A 

 
276 067 Cu 42 3005 

382 063 ocel 1.4541 

 
382 096 ocel 1.4404 

 
 
 
 

TABULKA 3 - PTEHLED KůBELOVÝCH VÝVODEK ů ZÁTEK TYP řŘ1 DODÁVůNÝCH KE SNÍMůČ¥M TLůKU 

PROVEDENÍ SNÍMůČE TLAKU 
VÝVODKů ĚpUipojovací závit 1/2-14 NPT) ZÁTKů ĚpUipoj. závit 1/2-14 NPT) 

POPIS 
OBJEDNůCÍ 

ČÍSLO 
POPIS 

OBJEDNůCÍ 
ČÍSLO 

Standardní provedení pro 
prostUedí bez nebezpečí výbuchu 

vývodka pro kabel Ø 5-12 mm, materiál 
polyamid 6 šedý 

981 VK 512 P0 
zátka Ex d ĚEx tě, 
materiál niklovaná 

mosaz 
981 ZK M1 

Kabelová vývodka a zátka se standardnE dodává ke každému snímači. Pod objednacím číslem lze vývodku a zátku objednat 
samostatnE. 
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TABULKA 4 - PROVEDENÍ VENTIL¥ DOPORUČENÝCH PRO KOMPLETůCI SE SNÍMůČEM TLAKU 

SPECIFIKACE 
OBJEDNůCÍ ČÍSLO 

xxx xx xx xx xxx  **) 

Ventil nerezový 

pUímý 

967 

11    
tlakomErový uzavírací s odvzdušOovacím ventilkem 41    

tlakomErový zkušební s odvzdušOovacím ventilkem a šroubením M20x1.5 
pro pUipojení kontrolního tlakomEru 

51    

tlakomErový zkušební s odvzdušOovacím ventilkem a šroubením M20x1.5 
pro pUipojení kontrolního tlakomEru uzavíratelné ventilem 

52    

Ventil mosazný 
tlakomErový uzavírací s odvzdušOovacím ventilkem 

961 
4E    

tlakomErový zkušební s odvzdušOovacím ventilkem a šroubením M20x1.5 
pro pUipojení kontrolního tlakomEru 

5E    

Ventilová souprava dvoucestná nerezová 964 41    

PTIPOJOVACÍ KONCOVKY 
dle návodu k pUíslušenství typ řŘ1 

VSTUPU   31 *)   

  35 *)   

VÝSTUPU    33  

TDSNDNÍ VTETENA       
TDSNDNÍ SEDLA       

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA       

*) u typu ř67 a ř64 lze volit i jiné pUipojovací koncovky vstupu dle návodu k pUíslušenství typ řŘ1, Ěu provedení ř67 52 nelze zvolit 
jinou pUipojovací koncovku vstupu než kód 31 a 35) 

**) kódy tEsnEní vUetena, tEsnEní sedla a speciální úpravy zvolte dle návod] k výrobku pro jednotlivé typy ventil] a ventilovou soupravu 
podle mEUeného média 

 
 

O B J E D N Á V Á N Í  V E N T I L ¥   
ů  V E N T I L O V Ý C H  S O U P R ů V  
Objednávejte dle katalog] ventil] typ ř61 a ř67 a katalogu 
ventilových souprav typ ř64 Ědoporučené ventily a ventilové 
soupravy dle tabulky 4) 
V objednávce se uvádí: 
- název 
- objednací číslo výrobku 
- jiné Ězvláštníě požadavky 
- počet kus] 

P T Í K L ů D  O B J E D N Á V K Y  
Standardní provedení: 

Ventil nerezový 
967513133 
15 ks 
 
 
 
 

 

 
 
 
OBRÁZEK 1 – ROZMDROVÝ NÁČRT SNÍMůČE TLůKU 
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TABULKA 5 - MDTICÍ ROZSůH TLůKU ů MEZE PTETÍŽITELNOSTI 
Mez rozsahu mEUení Max. pUetížení 

[MPa] 
Destrukční tlak 

[MPa] dolní *ě [MPa] horní [MPa] 

-0,1 0,04 0,2 0,3 

-0,1 0,1 0,5 0,75 

-0,1 0,2 1,0 1,5 

-0,1 0,4 2,0 2,5 

-0,1 1,0 4,0 5,0 

-0,1 2,0 8,0 12,0 

-0,1 4,0 10,5 21,0 

-0,1 10,0 21,0 42,0 

-0,1 20,0 60,0 100,0 

-0,1 40,0 100,0 125,0 

-0,1 60,0 100,0 125,0 

*)   u abs. tlaku 0 MPa 
Maximální pUetížení m]že ovlivnit metrologické vlastnosti snímače. PUetížení vyšší než maximální m]že zp]sobit poškození čidla. 
Pozn.: SeUízení se provádí pUi teplotE okolí 20 ±2°C. 
 

TABULKA 6 - MDTICÍ ROZSůH PODTLůKU ů MEZE PTETÍŽITELNOSTI 

Mez podtlakového rozsahu mEUení Max. pUetížení 
[MPa] 

Destrukční tlak 
[MPa] dolní [MPa] horní [MPa] 

-0,04 0,04 0,2 0,3 

-0,1 0,1 0,5 0,75 

-0,1 0,2 1,0 1,5 

-0,1 0,4 2,0 2,5 

-0,1 1,0 4,0 5,0 

 

K A L I B R A C E  
PUístroje, u nichž není požadováno ovEUení podle zákona 
505/1990 Sb, jsou dodávány s prvotní kalibrací včetnE 
kalibračního protokolu. 
Následná kalibrace se objednává v oddElení AMS ZPA N. 
Paka, a.s (ams@zpanp.cz ). 

M O N T Á Ž  ů  P T I P O J E N Í  
 

MONTÁŽ SNÍMůČE 
PUi montáži je nutno zohlednit krytí pUístroje a pracovní polohu 
dle čl. Technické údaje.  
Snímače se upevOují pomocí držák] bu@ na stEnu, nebo na 2“ 
trubku. PUíklady montáže snímače jsou uvedeny na obrázkách 
2 a 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRÁZEK 2 - Zp]sob montáže snímače na Ň” trubku 
 

 

OBRÁZEK 3 - ZP¥SOB MONTÁŽE SNÍMůČE Nů STDNU 
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PTIPOJENÍ Nů IMPULZNÍ POTRUBÍ  
PUipojení lze provést bu@ pUímo s využitím ventilu nebo jiné 
armatury s manometrickými závity M20 x 1,5 anebo pomocí 
pUíslušenství ĚnavaUovací nátrubek s pUevlečnou maticí 
a tEsnEnímě. 
 
Montáž pUístroj] pomocí navaUovacího nátrubku: 
1. Na nátrubek nasuOte pUevlečnou matici 
2. Nátrubek pUivaUte na konec trubky  
3. Na šroubení navléknEte kovové tEsnEní Ěpoužijte tEsnEní 

odpovídající médiu a tlakuě 
4. Maticí pUišroubujte potrubí k šroubení a utáhnEte 

momentem max. 120 Nm 
TEsnicí kroužek vstupního šroubení je pouze na jedno použití 
Ěpo dotažení vstupního šroubení se deformujeě. PUi opEtovné 
montáži snímače na potrubí je nutno použít nový tEsnicí 
kroužek. 
Objednací čísla kroužk] jsou uvedena v čl. Náhradní díly. 
PUi použití impulzního potrubí z korozivzdorné oceli lze 
objednat tEsnicí kroužek z oceli 1.4541 nebo 1.4404. 
 
Snímač tlaku je možno kompletovat s ventily nerezovými typ 
ř67, mosaznými typ ř61 nebo ventilovými soupravami typ ř64, 
doporučené ventily a ventilové soupravy viz tabulka 3. 
PUi konstrukci impulzního potrubí je tUeba dodržet tyto hlavní 
zásady: 
- impulzní potrubí by mElo být co nejkratší a dostatečného 

pr]Uezu, aby nedocházelo k tlakovým ztrátám nebo 
ucpání 

- impulzní potrubí musí mít rovnomErný sklon dol] od 
odbEru ke snímači ĚpUi mEUení tlaku kapaliny nebo páryě, 
aby se vzniklé bubliny vracely do potrubí, nebo vzh]ru 
ĚpUi mEUení tlaku plynuě, aby kondenzující kapalina mohla 
odtékat zpEt do potrubí 

- impulzní potrubí musí tEsnit 
- zamezit zamrznutí kapaliny v impulzním potrubí 
- nepUekročit maximální teplotu mEUené tekutiny na vstupu 

snímače 
 
OBRÁZEK 4 - PTIPOJENÍ SNÍMůČE K IMPULSNÍMU 
POTRUBÍ 
 

 
 
ELEKTRICKÉ PTIPOJENÍ 
Elektrické pUipojení smí provádEt alespoO pracovníci znalí 
podle § 5 vyhlášky 50/1ř7Ř Sb. 
Do pouzdra snímače namontujte ucpávkovou vývodku a zátku 
se závitem 1/2-14 NPT dodané jako pUíslušenství snímače. 
Montáž vývodky a zátky prove@te dle návodu k pUíslušenství 
snímač] tlaku – vývodky a zátky typ řŘ1 a pUíslušných 
instruktážních list]. 
Svorkovnice je pUístupná po odšroubování víka.  
 

OBRÁZEK 5 - SCHÉMů ELEKTRICKÉHO PTIPOJENÍ: 

 
 
Svorky umožOují pUipojení zdroje a vyhodnocovacích pUístroj] 
Cu vodiči do max. pr]Uezu 2,5 mm2

 s celkovým izolačním 
odporem min. 10 M.  
 
Maximální pr]Uez vodiče pro pUipojení na vnEjší zemnicí 
svorku: 
vnEjší svorka: lanko 4,0 mm2, plný vodič 6,0 mm2

 
Pokud jsou použita k propojení lanka, musí být chránEna proti 
roztUepení lisovací dutinkou. 
 
OBRÁZEK 6 – POHLED NA SVORKOVNICI 

 
Zdroj a vyhodnocovací pUístroje pUipojte podle schéma 
zapojení Ěobrázek 5ě kruhovým kabelem o pr]mEru 5 (6 nebo 
7) až 12 mm podle použité kabelové vývodky. Použijte 
vícežilový, kroucený, stínEný kabel, pro relativní tlak s dutou 
žílou.  
Referenční tlak je do snímače relativního tlaku pUivádEn dutou 
žílou v elektrickém kabelu. Dutá žíla na stranE vývodu musí 
být spojena s atmosférou. 
Snímač má ochranu proti pUepólování napájecího napEtí. 
StínEní uzemnEte ĚukostUeteě pouze v jednom bodE. Kabel 
neve@te společnE se silovými kabely. Vyhodnocovací pUístroj 
pUipojte kabelem s celkovým izolačním odporem min. 10 M. 
Kabel by mEl být vždy od pUístroje orientován smErem dol]. 
Pokud musí smEUovat nahoru, doporučujeme jej vést šikmo, 
aby byla vlhkost lépe odvádEna. Izolace kabelu musí mít 
chemickou, mechanickou a tepelnou odolnost v souladu 
s prostUedím, v nEmž bude kabel instalován. Po délce mezi 
snímačem a navazujícím pUístrojem doporučujeme kabel 
odlehčit. 
 
ORIENTACE DISPLEJE ů OBSLUŽNÉHO MODULU 
Displej a obslužný modul jsou otočné, což umožOuje pohodlné 
čtení údaj] displeje i pUi neobvyklých montážních polohách. PUi 
úpravE orientace displeje postupujte následovnE: 
- rukou odšroubujte kovové víko 
- natočte displej a obslužný modul opatrnE do požadované 

polohy, modul je vybaven omezením otáčení 
- než našroubujete kovové víko zpEt, zkontrolujte, zda O 

kroužek či tEsnicí plocha nejsou poškozené, pUípadnE je 
vymEOte! 

 
KOMUNIKACE HART 
U snímače s HART protokolem je maximální délka vedení 
dána uspoUádáním vodič] pUipojovacího kabelu. Celková délka 
vedení m]že být až 1500 m. Vyžaduje se kroucený dvouvodič 
společnE stínEný o pr]Uezu jádra min. 0,5 mm2

. HART 
komunikátor se pUipojuje dle obrázku 5. Pro spolehlivou 
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komunikaci musí být v obvodu výstupní smyčky celkový 
zatEžovací odpor min. 250 . 
 

Maximální délka kabelu mezi pUístrojem a napájením: 

vvv CCR
L

36

max

10401065 





  

kde Lmax:  maximální délka kabelu [m] 
RV:  odpor kabelu společnE se zatEžovacím  

  odporem Rmax [っ] 
CV:  kapacita kabelu [pF/m] 

ZatEžovací odpor R: 

  

02,0
min

max

UU
R


   [っ, V, A] 

kde U je napEtí napájecího zdroje pUi 20 mA 
 
MONTÁŽ KůBELOVÉ VÝVODKY ů ZÁTKY 
Kabelová vývodka a zátka musí být utažena v pouzdru 
snímače pUedepsaným zp]sobem. Utahovací moment tElesa 
vývodky a zátky se závitem 1/2-14 NPT je min. 25 Nm. 
Montáž kabelu ve vývodce, jeho utEsnEní a zajištEní proti 
vytržení prove@te dle instruktážního listu dodavatele vývodky. 

 UPOZORNDNÍ 
Nepoužívejte jiných tEsnících kroužk] ve vývodce než 
originálních dodaných výrobcem. NemEOte umEle vnEjší 
pr]mEr kabelu napU. obandážováním elektroizolačními 
páskami. 

U V E D E N Í  D O  P R O V O Z U  
Po montáži snímače je tUeba impulzní potrubí a snímač 
odvzdušnit, popU. odkalit. 
PUi mEUení páry pUed odkalováním snímače doporučujeme zalít 
impulzní potrubí vodou. 
Po pUipojení napájecího napEtí je snímač pUipraven k provozu. 

O B S L U H ů  ů  Ú D R Ž B ů  
Snímač nevyžaduje obsluhu a údržbu.  
 
DISPLEJ ů OBSLUŽNÁ TLůČÍTKů 

 
Displej je vybaven bargrafem, který zobrazuje současný tlak 
v procentech v pomEru k mEnícímu rozsahu. Zobrazení 
namEUených hodnot stejnE jako konfigurace jednotlivých 
parametr] se provádí pomocí menu na displeji. Jednotlivé 
funkce lze nastavit pomocí tUí miniaturních tlačítek umístEných 
pod kovovým víkem. Seskupení tUí tlačítek je zleva následující: 
ﾔ, ﾒ, OK. 
Systém menu je uzavUený, tedy je možné jak dopUedu tak i 
dozadu „listovat“ po jednotlivých bodech menu, dokud se 
nedostanete na požadovaný bod menu. Všechna nastavení 
jsou dlouhodobE uložena v pamEti EPROM, a tak jsou i po 
pUerušení napájení opEt k dispozici. 
 
STRUKTURů SYSTÉMU MENU (viz. Tabulky 7, 8 a 9) 
Seznam menu 
- tlačítko ﾒ: tímto tlačítkem se posunujete vpUed v systému 

menu, popU. zvyšujete zobrazené hodnoty; rovnEž se 
tímto tlačítkem dostanete do systému menu Ězačátek na 
bodu "1 DISPLAY") 

- tlačítko ﾔ: tímto tlačítkem se posunujete zpEt v systému 
menu, popU. snižujete zobrazené hodnoty; rovnEž se 
tímto tlačítkem dostanete do systému menu Ězačátek na 
bodu "5 SERVICE“ě 

- tlačítko OK: toto tlačítko slouží k potvrzení daného bodu 
menu a nastavené hodnoty 

Pr]bEh konfigurace: 
- zvolte si dané body menu pomocí tlačítek ﾒ nebo ﾔ 
- aktivujte daný bod menu pomocí tlačítka OK 
- nastavte požadované hodnoty, pUípadnE zadané veličiny 

pomocí tlačítek ﾒnebo ﾔ 
- uložení/potvrzení zvolených hodnot / vybraného 

nastavení a opuštEní menu prove@te pomocí tlačítka OK 
 
V pUípadE, že nEkterý z parametr] je nastavitelný na určitou 
číselnou hodnotu, je možné nastavit každou číslici hodnoty 
zvláš[. To znamená, že poté, co aktivujete daný bod menu 
ĚnapU. "2.3.1 OFFSET"ě stiskem tlačítka OK, rozbliká se první 
číslice nastavované hodnoty. Nyní pomocí tlačítka ﾔ nebo ﾒ 
nastavte požadovanou hodnotu a tu potvr@te stiskem tlačítka 
OK. Poté začne blikat následující číslice, kterou lze nastavit 
stejnE jako první číslici. V bodech menu "2.3.1 OFFSET" a 
"2.3.2 FINALVAL" se ještE rozbliká desetinná čárka, pomocí 
tlačítek ﾔ nebo ﾒ je možné nastavit její pozici. Potvr@te její 
pozici tlačítkem OK. Pokud bude hodnota pUípustná, bude 
uložena. Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, 
hodnota byla zadána nesprávnE a nebude uložena. Chcete-li 
navolit zápornou hodnotu, nastavte ji na prvním digitu pomocí 
tlačítka ﾔ.  
 
V zásadE je pUístroj bezúdržbový. Podle potUeby je možné 
očistit pouzdro pUístroje vlhkým hadUíkem s neagresivním 
čisticím prostUedkem. NEkterá média mohou zp]sobit vznik 
usazenin nebo znečištEní membrány. Pokud jsou tyto 
vlastnosti média známy, musí uživatel stanovit odpovídající 
intervaly čištEní. 
Po správném ukončení provozu pUístroje m]že být membrána 
opatrnE očištEna neagresivním čistidlem pomocí jemného 
štEtce nebo houbičky. Pokud se na membránE objeví 
vápenaté usazeniny, doporučujeme jejich odstranEní 
pUenechat výrobci. 
Nesprávné čištEní m]že vést k neopravitelnému poškození 
senzoru. K čištEní membrány proto nikdy nepoužívejte ostré 
pUedmEty nebo stlačený vzduch. 

S P O L E H L I V O S T  
Ukazatele spolehlivosti v provozních podmínkách a 
podmínkách prostUedí uvedených v tomto návodu: 
- životnost  100 x 10

8
 tlakových cykl] 

N Á H R ů D N Í  D Í L Y  

SPECIFIKACE OBJEDNůCÍ ČÍSLO 

tEsnEní 

Al (EN AW-1050A) 382041 

Cu 42 3005 276067 

ocel 1.4541 382063 

ocel 1.4404 382096 

Z Á R U K ů  
Výrobce ručí ve smyslu § 2113 občanského zákoníku Ězákon 
č. Řř/2012 Sb.ě za technické a provozní parametry výrobku 
uvedené v návodu. Záruční doba trvá 24 mEsíc] od pUevzetí 
výrobku zákazníkem, není-li v kupní smlouvE nebo jiném 
dokumentu stanoveno jinak.  
Reklamace vad musí být uplatnEna písemnE u výrobce 
v záruční dobE. Reklamující uvede název výrobku, objednací a 
výrobní číslo, datum vystavení a číslo dodacího listu, výstižný 
popis projevující se závady a čeho se domáhá. Je-li 
reklamující vyzván k zaslání pUístroje k opravE, musí tak učinit 
v p]vodním obalu výrobce anebo v jiném obalu, zaručujícím 
bezpečnou pUepravu. 
Záruka se nevztahuje na závady zp]sobené neoprávnEným 
zásahem do pUístroje, jeho násilným mechanickým 
poškozením nebo nedodržením provozních podmínek výrobku  
a návodu k výrobku. 

O P R A V Y  
Snímače opravuje výrobce. Do opravy se snímače zasílají 
v p]vodním nebo rovnocenném obalu bez pUíslušenství. 
 
BEhem životnosti pUístroje m]že dojít k lehkému posunu 
offsetu nebo koncového bodu. To se projeví odchylkou 
výstupního signálu od p]vodnE nastavené hodnoty offsetu a 
koncového bodu. Pokud po delším používání nastane tento 
stav, doporučujeme rekalibraci pUístroje, aby byla i dále 
zaručena vysoká pUesnost pUístroje. 
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V Y T ů Z E N Í  Z  P R O V O Z U  A  L I K V I D A C E  
Provádí se v souladu se zákonem o odpadech 106/2005 Sb. 
Výrobek ani jeho obal neobsahuje díly, které mohou mít vliv  
na životní prostUedí.  
Výrobky vyUazené z provozu včetnE jejich obal] Ěmimo výrobky 
označené jako elektrozaUízení pro účely zpEtného odbEru  
a oddEleného sbEru elektroodpadu je možno ukládat  
do tUídEného či netUídEného odpadu dle druhu odpadu. 

Výrobce provádí bezplatný zpEtný odbEr označeného 
elektrozaUízení Ěod 13.Ř.2005ě od spotUebitele a upozorOuje  
na nebezpečí spojené s jejich protiprávním odstraOováním. 
Obal snímače je plnE recyklovatelný. Kovové části výrobku se 
recyklují, nerecyklovatelné plasty a elektroodpad se likvidují 
v souladu s výše uvedeným zákonem. 

 

TABULKA 7 - KONFIGURACE 

1 DIPLAY Displej 

1.1 Pmax Zobrazení maximálního tlaku Ěnejvyšší tlakě Na displeji se zobrazí maximální tlak namEUený bEhem mEUení 
po dobu pUipojeného napájení. 

1.2 Pmin Zobrazení minimálního tlaku Ěnejnižší tlakě 
Na displeji se zobrazí minimální tlak namEUený bEhem mEUení po dobu pUipojeného napájení. 

1.3 Tmax Zobrazení maximální teploty Ěnejvyšší teplotaě 
Na displeji se zobrazí maximální teplota namEUená bEhem mEUení po dobu pUipojeného napájení. 

1.4 Tmin Zobrazení minimální teploty Ěnejnižší teplotaě 
Na displeji se zobrazí minimální teplota namEUená bEhem mEUení po dobu pUipojeného napájení. 

1.5 CLEAR Vymazání hodnot 1.1-1.4 (Pmax, Pmin, Tmax, Tmin) 

1.6 INFO Nastavení displeje 
PUiUazení jednotlivých číslic: 
"1": 1. Uádek: namEUený tlak   2. Uádek: nastavená jednotka 
"2": 1. Uádek: výstupní signál   2. Uádek: mA 
"3": 1. Uádek: nastavená teplota   2. Uádek: °C 
"4": 1. Uádek: namEUený tlak   2. Uádek: zmEny mezi jednotkou tlaku / výstupním signálem v mA 
"5": 1. Uádek: namEUený tlak   2. Uádek: zmEny mezi jednotkou tlaku /namEUenou teplotou ve °C 
"6": 1. Uádek: namEUený tlak   2. Uádek: zmEny mezi jednotkou tlaku / 

2 CALIB Kalibrace 

2.1 ZERO Nastavení nuly 
Poté, co výbEr bodu menu 2.1 potvrdíte stiskem tlačítka OK, zobrazí se na displeji nápis „CONFIRM“. Pokud 
tlačítko OK poté zmáčknete podruhé a podržíte minimálnE 2 sekundy, dojde k nastavení nuly. 

2.2 CAL REF Nastavení s tlakovou referencí 
2.2.1 OFFSET Nastavení dolní meze s tlakovou referencí Ěoffsetuě 

Aktuální mEUenou hodnotu lze nastavit jako dolní mez v podbodu menu 2.2.1. Stiskem tlačítka OK potvrdíte 
výbEr podbodu, poté se zobrazí nápis „CONFIRM“. Pokud nyní tlačítko OK zmáčknete podruhé a podržíte 
minimálnE 2 sekundy, dojde k nastavení dolní meze. 

2.2.2 FINALVAL Nastavení horní meze s tlakovou referencí 
Aktuální mEUenou hodnotu lze nastavit jako horní mez v podbodu menu 2.2.2. Stiskem tlačítka OK potvrdíte 
výbEr podbodu, poté se zobrazí nápis „CONFIRM“. Pokud nyní tlačítko OK zmáčknete podruhé a podržíte 
minimálnE 2 sekundy, dojde k nastavení horní meze. 

2.3 ADJUST Nastavení rozsahu bez tlakové reference 

2.3.1 OFFSET Nastavení dolní meze mEUicího rozsahu 
Zde je možno pomocí tlačítek ﾒ a ﾔ nastavit požadovanou hodnotu dolní meze. Hodnota nového rozpEtí 
m]že být max. 1:10 p]vodního rozsahu. 

2.3.2 FINALVAL Nastavení horní meze mEUicího rozsahu 
Zde je možno pomocí tlačítek ﾒ a ﾔ nastavit požadovanou hodnotu horní meze. Hodnota nového rozpEtí 
m]že být max. 1:10 p]vodního rozsahu. 

2.3.3 Z-CORR Korekce vlivu polohy snímače 
Poté, co výbEr bodu menu 2.3.3 potvrdíte stiskem tlačítka OK, zobrazí se na displeji nápis „CONFIRM“. Pokud 
tlačítko OK poté zmáčknete podruhé a podržíte minimálnE 2 sekundy, dojde k nastavení nuly. 

3 SIGNAL Výstupní signál 
3.1 FUNKTION VýbEr pUenosové funkce, napU. "LINEAR" Ělineární funkceě 
3.2 DENSITY Zadání hustoty [kg/m3]. Jednotka se zmEní na [mFs]. 
3.3 DAMP Nastavení tlumení 

Povolený rozsah: od 0 do 100 s 

3.4 SIMULAT Libovolné zadání výstupního signálu [mA] pro simulaci stavu zaUízení Ěod 3,Ř ... 21,6 mAě 
4 SETTINGS Nastavení 
4.1 DISPLAY Nastavení jednotek 

4.1.1 UNIT P Nastavení jednotky tlaku 
Nastavitelné jednotky: bar, mbar, g/cm², kg/cm², Pa, kPa, Torr, atm, mmWS (mm H20), mmHg, PSI pUepočet 
všech parametr] vztahujících se k tlaku probíhá automaticky 

4.1.2 UNIT T Nastavení jednotky teploty 
PUepínání mezi jednotkami [°C] a [°F]. 

4.2 HART-ID HART-ID (u pUístroj] HART® nastavených v režimu Multidropě 
Zvolte ID Ěkrátká adresa pUístrojeě v rozsahu "0 až 15" a potvr@te jej tlačítkem OK. Konfigurace ID je potUeba 
pouze v pUípadE, že chcete ovládat pUístroj v režimu Multidrop Ěspojení vice pUístroj] HART®). Pokud bude ID 
jiné než “0” pracuje pUístroj v režimu Multidrop. Pokud je ID "0", je režim Multidrop deaktivován a snímač 
pracuje v analogovém režimu. 

4.3 USER-L Konfigurace pUístupu k nastavení v menu 
Z bezpečnostních d]vod] je nutné pUed konfigurací pUístupu k nastavení menu zadat heslo pro vstup. 
Zadané heslo potvr@te tlačítkem OK. StandardnE je z výroby nastaveno heslo "0000". 
Význam nastavitelných číslic: 
“0”: všechny body menu jsou pUístupné 
"1": pUístupné jsou pouze následující body menu: 1 DISPLAY, 3 SIGNAL, 4.3 USER-L 
"2": pUístupné jsou pouze následující body menu: 1 DISPLAY, 4.3 USER-L 

4.4 PASSW Nastavení hesla 
Z bezpečnostních d]vod] je nutné pUed nastavením nového hesla zadat stávající heslo pro vstup Zadané 
stávající heslo potvr@te tlačítkem OK. StandardnE je z výroby nastaveno heslo "0000". Poté nastavte nové 
heslo a potvr@te jej tlačítkem OK. 



    

 

  
 

 
   

 

4.5 LANGUAGE VýbEr uživatelského jazyka: nEmčina [DE] nebo angličtina [EN]. 

5 SERVICE Servis 

5.1 FACTORY Obnovení továrního nastavení 
5.2 ERR CURR Chybový proud 

Nastavení hodnoty chybového proudu: 21,6 mA nebo 3,Ř mA 

5.3 TYPE Zobrazení typu pUístroje 

5.4 SER-NO  Zobrazení výrobního čísla 

5.5 VERS Zobrazení verze programu 

 
TABULKA 8 - CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 

PASSED PARAMETER TOO SMALL hodnota zadaného parametru je pUíliš nízká 

PASSED PARAMETER TOO LARGE hodnota zadaného parametru je pUíliš vysoká 

LOOP CURRENT NOT ACTIVE 
proudová smyčka není aktivní (HART ID > 0,  
pUístroj pracuje v režimu Multidropě 

APPLIED PROCESS TOO LOW procesní tlak pUíliš nízký 

APPLIED PROCESS TOO HIGH procesní tlak pUíliš vysoký 

LOWER RANGE VALUE TOO HIGH hodnota dolní meze ĚOFFSETě pUíliš vysoká 

LOWER RANGE VALUE TOO LOW hodnota dolní meze ĚOFFSETě pUíliš nízká 

UPPER RANGE VALUE TOO HIGH hodnota horní meze ĚFINALVALě pUíliš vysoká 

UPPER RANGE VALUE TOO LOW hodnota horní meze ĚFINALVALě pUíliš nízká 

SPAN TOO SMALL rozpEtí pUíliš nízké 
 

TABULKA 9 – PORUCHY ů JEJICH ODSTRůNOVÁNÍ 
Porucha Možná pUíčina ZjištEní chyby / OdstranEní chyby 

Nefunkční displej 
špatnE pUipojeno zkontrolujte zapojení 
pUerušené vedení zkontrolujte vedení od zdroje k pUístroji ĚvčetnE konektor]) 

poškozené napájení Ěvstupě zkontrolujte napájecí zdroj a pUipojené napájecí napEtí na snímači 

Žádný výstupní signál 
špatnE pUipojeno zkontrolujte zapojení 
pUerušené vedení zkontrolujte vedení od napájecího zdroje k pUístroji ĚvčetnE konektor]) 

poškozený mEUicí pUístroj Ěvstupě zkontrolujte ampérmetr Ěpojistkuě nebo analogový pUístup ke snímači 

PUíliš nízký analogový 
výstup 

pUíliš vysoká zátEž zkontrolujte hodnotu zátEže 

pUíliš nízké napájecí napEtí zkontrolujte napEtí na svorkách pUístroje a zdroje 

vadné napájení zkontrolujte napájecí zdroj a pUipojené napájecí napEtí na pUístroji 

lehký posun výstupního 
signálu 

membrána senzoru je silnE 
znečištEna 

opatrnE očistEte membránu neagresivním čistidlem pomocí jemného 
štEtce nebo houbičky; nesprávné čištEní m]že vést k neopravitelnému 
poškození senzoru nebo tEsnEní 

na membránE senzoru jsou 
usazeniny nebo vodní kámen 

doporučujeme odeslat pUístroj na BD SENSORS k odstranEní usazenin 

velký posun výstupního 
signálu 

membrána je poškozená 
ĚpUetlakem nebo mechanicky) 

zkontrolujte membránu; pokud je poškozená, zašlete pUístroj na opravu 
výrobci 

mEUené hodnoty Ědisplej a 
analogový výstupě se liší od 
referenční hodnoty 

pUetlak / tlakové cykly je nutná rekalibrace pUípadnE výmEna pUípojky tlaku, zašlete pUístroj na 
opravu výrobci 

mechanické poškození 
membrány 

stálý výstupní signál 4 mA špatné ID ovEUte si v menu, že ID hodnota je "00" 
Pokud se nepodaUí odstranit chybu pomocí této tabulky, zašlete pUístroj na opravu výrobci.  
 
 

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

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

web: 

e-shop:

www.marweb.sk

www.marweb.sk


