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Nowy przetwornik ciśnienia S-20

Wysokie wymagania
 
Przetwornik ciśnienia S-20 jest idealnym rozwiązaniem dla 
użytkowników o  wysokich wymaganiach pomiarowych  
w ogólnych zastosowaniach przemysłowych. Promuje bardzo 
dobrą dokładność, w połączeniu z wysokim poziomem 
wydajności w celu bezpiecznej eksploatacji  
i międzynarodowe aprobaty.

Ekstremalne warunki
 
S-20 dostępny jest w bardzo trwałej wytrzymałej wersji, która 
cechuje się solidną konstrukcją, w całości wykonaną ze stali 
nierdzewnej,  dzięki czemu sprostanie najtrudniejszym 
warunkom ciśnienia i pracy, ekstremalnym temperaturom 
oraz najszerszym zakresom mediów, jest dla przetwornika 
S-20 łatwym zadaniem.
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Nieograniczone możliwości
 
S-20 jest dostępny w nieograniczonej liczbie wariantów 
i dlatego odpowiedni jest dla najszerszego zakresu aplikacji. 
Zarówno produkt i linia produkcyjna zaprojektowane są żeby 
wdrożyć nowe i indywidualne rozwiązania w rozsądnym 
czasie i cenie. Zawiera to w sobie standardowy proces dla 
marek własnych.
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S-20 jest przetwornikiem wyższej klasy do ogólnych 
zastosowań przemysłowych, dla średnich i małych 
ilości. Jest idealnym rozwiązaniem dla klientów 
posiadających krytyczne i wymagające aplikacje. 

S-20 cechuje się bardzo dobrą dokładnością, solidną 
konstrukcją i wyjątkową liczbą wariantów, co oznacza, 
że jest odpowiedni dla bardzo szerokiego zakresu 
aplikacji.

Doskonały dostawca
 
Każdy przetwornik ciśnienia S-20 musi przejść ostateczną kontrolę 
jakości na końcu naszej linii produkcyjnej. Wynik tej kontroli zawarty jest 
w bezpłatnym teście sprawdzenia, dostarczanym razem z przetwornikiem. 
Jako wyraz doskonałości WIKA, stworzyliśmy podstronę dla modelu 
S-20, skąd użytkownik może zdobyć zarówno informacje o pochodzeniu 
swojej jednostki, jak i  pobrać dane produktowe oraz kontrolne. 
Nasze zobowiązanie do doskonałości rozszerza się do oferowania prawie 
nieograniczonej liczby wariantów modelu S-20, przy możliwie 
najkrótszych terminach realizacji.
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Parametry i opcje
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Zastosowanie

 � krytyczne aplikacje przemysłowe
 � wymagające aplikacje badań i rozwoju
 � trudne warunki w przemyśle przetwórczym

Specyfikacje
Zakresy ciśnień:
ciśnienie względne 0.4 bar … 1600 bar,  
ciśnienie absolutne i podciśnienie 

Jednostki:
bar, psi, MPa, kPa, kg/cm²

Sygnały wyjściowe:
4 … 20 mA, DC 0 … 10 V, ratiometryczny, odwrócony i wiele innych

Przyłącza elektryczne:
przyłącze kątowe DIN 175301-803 A lub C 
przyłącze okrągłe M12 x 1 
kilka wzmocnionych przyłączy i wyjścia kablowe

Przyłącza procesowe:
23 przyłącza procesowe, zgodne z aktualnym stanem techniki

Nieliniowość:
0.125 % BFSL, 0.25 % BFSL, 0.5 % BFSL

Karta katalogowa
PE 81.61

Precyzyjny pomiar:
błąd temperaturowy 1 %  
zero offset 0.1 %  
regulacja punktu zerowego

Bezpieczna praca:
Poziom wydajności 
MTTF > 100 lat

Ekstremalne temperatury:
temperatura medium 200 °C 
temperatura otoczenia -40 … 125 °C

Trudne warunki pracy:
5-krotne przeciążenie 
czas ustalania 1 ms 
przyłącze IP 68 
konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 
odporność na wibracje 40 g 

Bezpłatny test sprawdzenia 

Dane techniczne


