
Przetworniki procesowe

Elektroniczny pomiar ciśnienia
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Przetworniki procesowe są odpowiednie do wielu
przemysłowych wymagań pomiarowych w szerokim
zakresie zastosowań.

Przetworniki monitorują pompy, wykrywają poziom
w zbiornikach lub obliczają wielkości pomiaru
przepływu w rurociągach.

Elastyczność zastosowania

Zmierzoną wartość można odczytać na miejscu, jak
również może być przesłana do systemu sterowania
procesem, sterownika lub terminala. Transmisja danych
odbywa się za pomocą sygnału analogowego
4 ... 20 mA lub poprzez protokół magistrali. W
systemach magistrali Fieldbus HART®, PROFIBUS® PA
lub FOUNDATION™ istnieje możliwość przesyłania
dodatkowych informacji z procesu i/lub urządzenia
pomiarowego, oprócz podstawowych sygnałów
prądowych, takich jak godziny pracy lub temperatura
czujnika.

Ponadto do przyrządu pomiarowego mogą być wysyłane
określone polecenia dotyczące zmiany parametrów
urządzenia. Dzięki temu proces może być optymalnie
dostosowany, bez konieczności obecności personelu
serwisowego na miejscu. Komunikacja pomiędzy
urządzeniami z zastosowaniem protokołów Fieldbus
umożliwia szybką transmisję danych. W każdej chwili
raporty z testów dostarczają informacje o stanie
wbudowanych komponentów.

 ■ Inżynieria procesowa

 ■ Budowa maszyn i zakładów

 ■ Przemysł farmaceutyczny

 ■ Przemysł spożywczy

Zastosowania
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Farmaceutyczne 
uzdatnianie wody

DPT-10 z obudową ze stali 
nierdzewnej elektropolerowanej 
i dwoma kołnierzowymi 
separatorami membranowymi 
990.27 montowanymi poprzez 
kapilary  

Przetworniki procesowe WIKA

Pomiar poziomu dla specjalnych wymagań

Wewnętrzne cyfrowe przetwarzanie sygnału, 
w połączeniu ze sprawdzonymi czujnikami, 
gwarantuje wysoką dokładność i najlepszą 
stabilność długoterminową.

Pomiar w zbiornikach jest jednym z najbardziej 
zróżnicowanych zadań w technologii czujników. Do pomiaru 
wysokości napełniania, poziomu, stężenia określonych 
substancji, gęstości, separacji warstw lub objętości dostępny 
jest cały szereg różnych metod pomiarowych i czujników.  
 
Przyrządy do montażu wewnątrz zbiorników lub na pokrywie 
zbiornika nie nadają się na przykład do stosowania z 
agresywnymi lub silnie pieniącymi się cieczami. Do takich 
pomiarów odpowiednie są przetworniki procesowe. 

Specjalne właściwości

 ■ Wysoka dokładność pomiaru

 ■ Dowolnie skalowane zakresy pomiarowe

 ■ Części zwilżane ze stali nierdzewnej lub specjalnych 
materiałów

 ■ Różne aprobaty do obszarów niebezpiecznych

 ■ Szeroki zakres wariantów obudowy

 ■ 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART® lub sygnały 
magistrali

Wysoka elastyczność
Przetworniki można montować z użyciem wielu metod. 
Możliwość regulacji umieszczenia głowic wyświetlacza w 
odniesieniu do przyłącza procesowego oraz możliwość 
“zatrzaśnięcia” wyświetlacza na jednym z czterech kierunków 
ułatwia jego montaż i zapewnia zawsze dobrą czytelność 
odczytu. Duża liczba przyłączy procesowych oraz możliwość 
wyboru pomiędzy metalowymi i ceramicznymi ogniwami 
pomiarowymi umożliwia zastosowanie przetworników we 
wszystkich gałęziach przemysłu.

Duża liczba wariantów przyrządu
Dzięki różnym wariantom obudowy można wybrać 
najbardziej odpowiednią wersję dla każdego środowiska 
pracy. W niektórych przypadkach, w szczególnie 
agresywnych mediach lub wysokich temperaturach 
procesowych, najbardziej odpowiednim rozwiązaniem 
są specjalne materiały, takie jak tantal, stop Hastelloy lub 
specyficzne powłoki powierzchniowe. Można to zapewnić 
poprzez zastosowanie membran spłukiwanych lub montaż 
z użyciem systemamów separatorów membranowych. 
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Szeroki zakres zastosowań Wysoka czytelność

Przyrząd pomiarowy jest tak samo odpowiedni do 
zastosowań w budowie maszyn i urządzeń, jak i w 
tradycyjnych obszarach zastosowania przetworników 
procesowych. UPT również znajduje zastosowanie w 
zakładach chemicznych, zwłaszcza w wersji Ex ia 
(konstrukcja iskrobezpieczna). Przyłącza procesowe z 
membraną czołową spełniają wymagania przemysłu 
higienicznego, farmaceutycznego i spożywczego. Przyrząd 
jest dostępny z analogowym sygnałem wyjściowym lub z 
protokołem HART® najnowszej wersji HART® v7.

Obudowa UPT obraca się wokół przyłącza, dzięki czemu 
możliwe jest idealne skierowanie na odbiorcę, nawet po 
zamontowaniu w procesie. Możliwa jest instalacja 
elektryczna na miejscu bez użycia narzędzi. Przyrząd ma 
wyraźny i szczególnie duży wyświetlacz o wysokim 
kontraście. Dzięki średnicy 58 mm, jest największym 
przyrządem dostępnym na rynku. Cyfry na wyświetlaczu 
głównym, o wysokości znaków 14 mm, można łatwo 
odczytać z pewnej odległości. Przy kącie nachylenia 
wyświetlacza wynoszącym 45° możliwy jest odczyt zarówno 
z przodu, jak i z góry, bez konieczności modyfikacji 
wyświetlacza. 

UPT-20 z wyświetlaczem 
i przyłączem procesowym 
G ½ B
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Solidna obudowa

Uniwersalne przetworniki 
procesowe

W szczególności, dzięki w pełni przewodzącym 
powierzchniom, UPT jest idealnie przystosowany do 
pracy w strefach niebezpiecznych. Dzięki szczególnemu 
zabezpieczeniu przed pyłem i cieczami, o stopniu ochrony 
IP 66 (ochrona przed rozpryskami) i IP 67 (czasowe 
zanurzenie), przyrząd jest również idealny do zastosowań 
na zewnątrz pomieszczeń.  

Model UPT-20, z portem ciśnieniowym
Model UPT-21, z membraną czołową

Specyfikacje

Zakresy pomiarowe:
Ciśnienie bezwzględne 0 … 0.4 bar do 0 … 40 bar
Ciśnienie względne 0 … 0.4 bar do 0 … 1,000 bar (600 bar dla UPT-21)
Zakresy podciśnienia −0.2 … +0.2 bar do −1 … +40 bar

Sygnały wyjściowe:
4 … 20 mA
4 … 20 mA z sygnałem HART®

Dokładność pomiaru:
0.15 % (standard)
0.1 %
0.2 %

Skalowanie:
do 5:1, jeśli zachowane są specyfikacje karty katalogowej
zalecane do 20:1 z ograniczoną dokładnością

Przyłącze procesowe:
Model standardowy UPT-20: G 1/2 B, 1/2 NPT, M20x1.5, 1/2 NPT żeński
Model UPT-21 z membraną czołową: G 1/2 B, G 1B, G 1 z przyłączem 
sterylnym

Wyświetlacz:
z wyświetlaczem LCD 4 1/2-cyfrowym (opcjonalnie bez wyświetlacza)

Komunikacja:
DD, EDD, DTM* do pobrania z www.wika.com

Części zwilżane:
Stal nierdzewna
Model UPT-21: uszczelnienia z NBR, EPDM, FKM

Materiał obudowy:
tworzywo sztuczne przewodzące, wzmocnione włóknem szklanym (PBT)

Aprobaty*:
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T3..T6 Ga/Gb
IECEx Ex ia IIC T3..T6 Ga/Gb

Karta katalogowa:
PE 86.05

 * dostępne od jesieni 2014
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IPT-10 z aluminiową 
obudową 
dwukomorową

IPT-11 z przyłączem kołnierzowym 
i obudową z elektropolerowanej stali 
nierdzewnej 

Szeroki zakres wariantów obudowy

Przemysłowy przetwornik procesowy IPT dostępny jest w 
siedmiu wariantach obudowy. Materiały, z których może być 
wykonana obudowa to tworzywo, aluminium i stal nierdzewa. 
W szczególności wymagania dotyczące obudów 
przeciwwybuchowych do ochrony przeciwwybuchowej 
spełnione są w dwóch wariantach obudów (odlewy 
aluminiowe i ze stali nierdzewnej).  

Z tworzywa, 
komora pojedyncza lub podwójna

Aluminiowa,  
komora pojedyncza lub podwójna

Odlew ze stali nierdzewnej,  
obudowa jedno- lub dwukomorowa

Elektropolerowana 
stal nierdzewna
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Przemysłowe przetworniki 
procesowe 
Model IPT-10, z portem ciśnieniowym
Model IPT-11, z membraną czołową

Specyfikacje

Elektronika Czujniki

Elektronika dostępna jest w czterech wariantach z wyjściem 
analogowym i trzech wariantach magistrali. W ten sposób 
uwzględnione są wszystkie standardowe sygnały wyjściowe 
stosowane w przemyśle przetwórczym.  

Dla optymalnego dopasowania do procesu klienta, możliwy 
jest wybór jednego z trzech różnych typów czujników. 
W przypadku czujników piezoelektrycznych i 
cienkowarstwowych zwilżane powierzchnie wykonane są ze 
stali nierdzewnej lub stopu Hastelloy. Te dwa typy czujników 
są zgrzewane po stronie procesowej, dzięki czemu nie jest 
wymagane uszczelnienie przy czujniku.  Zaletą ceramicznej 
komory pomiarowej jest wysokie bezpieczeństwo 
nadciśnieniowe, mała ścieralność i wyższa dokładność.  

Piezo Cienkowarstwowy Ceramika

Zakresy pomiarowe:
Ciśnienie bezwzględne 0 … 0.1 bar do 0 … 60 bar
Ciśnienie względne 0 … 0.1 bar do 0 … 4,000 bar (600 bar dla IPT-11)
Zakresy podciśnienia −0.05 … +0.05 bar do −1 … +60 bar

Sygnały wyjściowe:
4 … 20 mA
4 … 20 mA z sygnałem HART®

FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS® PA

Dokładność pomiarowa:
0.075 % z ceramicznym ogniwem pomiarowym
0.1 % z metalowym ogniwem pomiarowym

Skalowanie:
do 5:1, jeśli zachowane są specyfikacje karty katalogowej zalecane 
do 30:1 z ograniczoną dokładności

Przyłącze procesowe:
Model IPT-10:  G 1/2 B, 1/2NPT, 1/2NPT żeńskie, M20x1.5, M16x1.5 

żeńskie, 9/16-18 UNF żeńskie
Model IPT-11:  G 1/2, G 1, G 1 1/2, G 1 sterylne do 150 °C

Wyświetlacz:
z wyświetlaczem LCD 5-cyfrowym (opcjonalnie bez wyświetlacza)

Komunikacja:
DD, EDD, DTM* do pobrania z www.wika.com

Części zwilżane:
Stal nierdzewna
Hastelloy
Elgiloy
Ceramika tlenkowa dla ogniw ceramicznych 
Różne materiały uszczelniające

Materiał obudowy:
Tworzywo
Aluminium
Elektropolerowana stal nierdzewna
Odlew ze stali nierdzewnej

Aprobaty:
ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6
ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T6
ATEX II 1/2D, 2D IP 66/67 T
FM iskrobezpieczny
FM z ochroną przeciwwybuchową
CSA iskrobezpieczny
CSA z ochroną przeciwwybuchową

Karta katalogowa:
PE 86.11

 * dostępne od jesieni 2014
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DPT-10 z aluminiową obudową 
dwukomorową w wersji Ex d

Powszechnym zastosowaniem jest monitorowanie  
zamkniętego zbiornika, w którym od ciśnienia  
hydrostatycznego zawartości zbiornika należy odjąć  
nakładającą się fazę gazową. Jest to jedyny sposób  
(wraz z informacją o gęstości zawartości) na uzyskanie  
prawidłowej wysokości wypełnienia.  

Ponadto, jeśli znana jest geometria naczynia, to można 
obliczyć nawet jego objętość. Uzyskana informacja może być 
również wprowadzona do przetwornika jako parametr. 
Przetwornik może obliczyć geometrię zbiornika zdefiniowaną 
przez użytkownika i bezpośrednio na wyświetlaczu wskazać 
objętość. 

Podczas gdy modele UPT i IPT mogą być używane do pomiarów ciśnienia względnego i bezwzględnego, model 
DPT-10 służy do pomiarów ciśnienia różnicowego. Typowe zastosowania obejmują monitorowanie pomp 
i filtrów, a także pomiar poziomu i przepływu. 

Zamknięty reaktor z 
ogrzewaniem i mieszadłem, 
DPT-10 podłączony jest 
za pomocą kołnierzowych 
separatorów membranowych

Pomiar poziomu

DPT-10 ma obudowę z elektropolerowanej 
stali nierdzewnej i dwa kołnierzowe 

separatory membranowe  990.27 
montowane poprzez kapilary
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Przetwornik ciśnienia 
różnicowego
Model DPT-10

Specyfikacje

Kryza z kołnierzowymi 
wspawanymi gniazdami

Przekrój poprzeczny 
rury z przepływem gazu 
poprzez zdefiniowane 
zwężenie (kryzę)

Połączenie modelu DPT-10 z podstawowymi elementami 
przepływowymi pozwala na pomiar przepływu w rurach. 
Ważne jest, aby zaprojektować zespół tak, aby geometria 
kryzy generowała ciśnienie różnicowe, które przez przyrząd 
pomiarowy może być optymalnie przeliczone na wartość 

przepływu. Otrzymane ciśnienie różnicowe jest 
mierzone przed i za kryzą DPT-10, która podłączona 
jest za pomocą zaworu 3-drogowego. Podstawowe 

elementy przepływowe również stanowią część 
oferty produktowej firmy WIKA.

Zakresy pomiarowe:
Ciśnienie różnicowe 0 ... 0.01 bar do 0 … 40 bar
Maksymalne ciśnienie robocze (ciśnienie statyczne):
Przeciążenie po jednej stronie 160 bar lub 420 bar
Przeciążenie po obu stronach 240 bar lub 630 bar

Sygnały wyjściowe:
4 … 20 mA
4 … 20 mA z sygnałem HART®

FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS® PA

Dokładność pomiaru:
0.075 % w zakresach pomiarowych > 0.03 bar
0.15 % w zakresach pomiarowych ≤ 0.03 bar

Skalowanie:
do 5:1, jeśli zachowane są specyfikacje karty katalogowej
zalecane do 30:1 z ograniczoną dokładnością

Przyłącze procesowe:
1/4-18 NPT wg IEC61518

Wyświetlacz:
z wyświetlaczem LCD 5-cyfrowym (opcjonalnie bez wyświetlacza)

Komunikacja:
DD, EDD, DTM* do pobrania z www.wika.com

Części zwilżane:
Przyłącze procesowe: stal nierdzewna (opcjonalnie Hastelloy)
Membrana:  stal nierdzewna, opcjonalnie Hastelloy, tantal,  

powleczony złotem-rodem Hastelloy, Monel 400®

Uszczelnienia: FKM/FPM, NBR, EPDM, miedź

Materiał obudowy:
Tworzywo
Aluminium
Elekropolerowana stal nierdzewna
Rafinowana stal nierdzewna

Aprobaty:
ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6
ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T6

Karta katalogowa:
PE 86.21

Pomiar przepływu

 * dostępne od jesieni 2014
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Kommunikation mit 
Prozesstransmittern
Communication with 
process transmitters

W przypadku przetworników procesowych UPT, IPT i DPT 
firmy WIKA zalecamy wartości skalowania do 30:1. Podana 
dokładność podstawowa utrzymywana jest do maks. 5:1. 
Dzięki inteligentnemu doborowi asortymentu, pozwala to na 
użycie w kilku zastosowań tego samego podstawowego 
zakresu pomiarowego.

Dowolność skalowania

Systemy sterowania procesami (PCS) są jednostkami 
służącymi do obserwacji, które w pełni monitorują, 
zarządzają i kontrolują instalacje przemysłowe (na przykład). 
Wszystkie parametry i dane pomiarowe związane z 
procesem przekazywane są do punktu centralnego i 
oceniane według określonego algorytmu. Czysto analogowy 
sygnał wyjściowy umożliwia jedynie komunikację z 
urządzeniem pomiarowym do sterowania. W przypadku 
przetworników procesowych z interfejsami fieldbus 
oferowane są dodatkowe możliwości. Cyfrowy sygnał 
magistrali, a także protokół HART®, umożliwia komunikację 
dwukierunkową. Operator ma więc możliwość żądania 
określonych parametrów, a w razie potrzeby również ich 
zmiany. Dlatego też, na przykład, zakres pomiarowy 
przetwornika ciśnienia procesowego może być dopasowany 
do procesu bez konieczności udziału personelu 
serwisowego. 

Systemy Fieldbus w technologii sterowania 
procesami

Przyrząd z magistralą zapewnia dodatkowe duże korzyści: 
dzięki możliwości skalowania w procesie lub w laboratorium, 
można wymienić przyrząd pomiarowy w przypadku jego 
wadliwego działania, a przechowywane dane łatwo przenieść 
do nowego przyrządu. Dzięki skróceniu czasu obsługi i 
związanego z tym przestoju można wyraźnie zoptymalizować 
koszty eksploatacji. 



11

Otwarty, niezależny od producenta i 
niezależny od magistrali fieldbus interfejs 
użytkownika do obsługi i parametryzacji 
urządzeń fieldbus. 

Do bezpośredniej komunikacji na 
miejscu.

Do komunikacji pomiędzy komputerem 
PC lub notebookiem a nadajnikiem 
procesowym za pomocą interfejsu 
HART® (USB, RS232, Bluetooth).

Do komunikacji poprzez pętlę HART®,
do parametryzacji przyrządów
pomiarowych, itp.

Pactware z  WIKA DTM dla IPT, strona do regulacji 
funkcji linearyzacji, górna ilustracja przedstawia program 
do obliczania danych zbiornika  

Oprócz wartości pierwotnej (PV), przyrządy magistrali 
cyfrowej umożliwiają również przekazywanie dalszych 
wartości do przyrządów, które odnoszą się do tej samej pętli 
danych. Daje to zatem możliwość np. reagowania na wzrost 
wartości temperatury w czujniku. Podobnie, przyrząd może 
wyświetlać obliczone już wartości, takie jak na przykład 
poziom w jednostkach długości i objętości w litrach. Wymaga 
to ciągłego wprowadzania danych procesowych oraz 
możliwości łatwej zmiany parametrów przyrządu.  

Takie możliwości oferują DTM-y (Device Type Managers), 
które są specjalnie do tego zaprogramowane i dopasowane 
do przyrządów WIKA. Jeśli nie ma dostępnego systemu 
sterowania procesowego, wystarczy, że użytkownicy będą 
mieli na swoim laptopie program FDT (Field Device Tool) taki 
jak PACTware. Poprzez załadowanie DTM, użytkownicy mogą 
komunikować się z przyrządem w pełnym zakresie jego 
zastosowania.

Jednakże, zdolność komunikacyjna przetworników 
procesowych WIKA zapewniona jest również z innymi 
systemami sterowania procesowego. Opis danych (DD, 
EDD), który - porównywalny ze sterownikiem drukarki w 
systemach PC - potrzebny jest do obsługi przyrządu za 
pomocą dowolnego systemu sterowania procesowego, 
można znaleźć w obszarze pobierania na stronie 
www.wika.com

Pactware Komunikator polowy

Modem HART® 
Zewnętrzny wyświetlacz zasilany z pętli, 
model DIH-52

DTM (Menedżer typu urządzenia)
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Do przetworników procesowych WIKA dostępna jest szeroka gama akcesoriów.

Akcesoria

Akcesoria do wszystkich modeli

Akcesoria montażowe

Akcesoria do DPT-10

Wyświetlacz zewnętrzny i moduł 
operacyjny

Wyświetlacz z funkcją operatora, może być 
zamontowany zdalnie od przyrządu.
pomiarowego.

Owalny adapter kołnierzowy

Do podłączenia przyrządu pomiarowego do 
systemu rurociągów.

Zestaw adapterów wkręcanych

Adapter z gwintem 1/2 NPT po stronie 
przyrządu i gwintem żeńskim lub męskim 
po stronie procesowej.

Korek odpowietrzający/zawory 
odpowietrzające

Do odpowietrzania podczas montażu lub do 
stałego zamknięcia otworów wentylacyjnych.

Zawory odcinające

Do odcinania i odpowietrzania. Jako blok 
zaworów 3- lub 5-drożny.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Aby zrównoważyć wahania napięcia.

Gniazdo do wspawania w konstrukcji 
sterylnej
Jest przyspawane ścianą wewnętrzną 
membrany spłukiwanej w naczyniu. Do 
połączenia przyrządu pomiarowego, 
wolnego od martwej przestrzeni.

Zawory

Do odcinania i odpowietrzania linii pomiarowej.

Bariera izolacyjna

Do zastosowań w obszarach 
niebezpiecznych, dla HART® .

Uchwyt montażowy przyrządu

Do montażu naściennego lub na rurze 2”.

Rurki syfonowe

Do ochrony przed pulsacjami w medium 
i przed nadmiernym przegrzaniem.

Wyświetlacz i jednostka robocza

Do łatwego doposażenia, możliwość 
wymiany bez użycia narządzi.
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