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PRZEZNACZENIE 

Przetworniki poziomu serii PXH przeznaczone s� do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach 

otwartych (wykonanie PXH-O) lub zamkni�tych (wykonanie PXH-Z). Wykonanie przetworników 

umo�liwia ich zastosowanie do pomiaru poziomu mediów o du�ej  lepko�ci i sk!onno�ci do 

krystalizacji, zawieraj�cych ró�nego rodzaju zanieczyszczenia cia!ami sta!ymi (zawiesiny) oraz 

chemicznie agresywnych. 

CHARAKTERYSTYKA 

• Du�a trwa!o�� i niezawodno��

• Stabilno��  

• Ma!a masa 

• Dogodne przy!�cza procesowe  

BUDOWA 

Przetwornik zbudowany jest z dwóch zespo!ów:  g!owicy pomiarowej w obudowie ze stali 

kwasoodpornej i  elektronicznego uk!adu pomiarowego. Elementem pomiarowym jest wysokiej 

jako�ci piezorezystancyjny czujnik ci�nienia w postaci p!ytki krzemowej, na której znajduj� si�

wdyfundowane rezystory w uk!adzie mostka Wheatstone`a .  

Przy!�cza procesowe g!owicy pomiarowej, wykonane ze stali kwasoodpornej, s� typu 

ko!nierzowego i z gwintami St.B ½�, St.B ¼� oraz M20x1,5. W przetwornikach do pomiaru 

poziomu cieczy w zbiornikach zamkni�tych komora niskiego ci�nienia jest po!�czona ze 

zbiornikiem rurk� impulsow�. 

Obudowa typu PX elektronicznego uk!adu pomiarowego posiada dwie komory; w jednej  

umieszczony jest uk!ad przetwarzaj�cy sygna!, który mo�e by� wyposa�ony w prze!�cznik zakresu  

umo�liwiaj�cy 4�krotn� , skokow� zmian� szeroko�ci zakresu pomiarowego, a w drugiej (w wersji 

bez z!�cza)   listwa przy!�czeniowa. 

Standardowy sygna! pr�dowy lub napi�ciowy wyprowadzony jest lini� dwu - lub trzyprzewodow�.  

Przetwornik jest wyposa�ony w uk!ad przeciwprzepi�ciowy. 

ZASADA DZIA�ANIA 

W przetwornikach PXH-O do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach otwartych ci�nienie s!upa 

cieczy dzia!a poprzez membran� separuj�c� i olej silikonowy na czujnik. Natomiast w przetworniku 

PXH-Z, do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach zamkni�tych, na czujnik dzia!a ci�nienie  s!upa 

cieczy plus ci�nienie gazu w zbiorniku (nad ciecz�) doprowadzone od strony �+�do komory  

wysokiego  ci�nienia oraz ci�nienie gazu w zbiorniku nad ciecz� doprowadzone  od strony �-�do 

komory niskiego ci�nienia. Dzia!aj�ce ci�nienie  powoduje zmian� rezystancji mostka i na jego 

wyj�ciu pojawia si� sygna! o warto�ci proporcjonalnej do mierzonego poziomu cieczy, a uk!ad 

elektroniczny przetwarza go  na jeden z sygna!ów standardowych � pr�dowy lub napi�ciowy. 

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza konieczno�� wprowadzania zmian, które mog� by� nie uwzgl�dnione w tym dokumencie

                        

PRZETWORNIKI 

POZIOMU 

Seria PXH 



DANE TECHNICZNE 

Zakres pomiarowy* (mH2O) 
     
                                                     

              0 ÷ 2...5 

                 

    
      0 ÷10...100  

        
Dopuszczalne przeci��enie od strony �-� dla PXHZ 10 x zakres (max. 2 bar)     2 x zakres 

Dopuszczalne przeci��enie od strony �+� dla PXHZ           2,5 bar     3 x zakres 

Dopuszczalne przeci��enie dla PXHO           2,5 bar     3 x zakres 

Maksymalne ci�nienie statyczne dla PXHZ            8 bar    20 x zakres 

*-   wykonania specjalne o zakresach pomiarowych poni�ej 2 mH2O i powy�ej 100 mH2O . 

Napi�cie zasilania  (U)    15...36V DC 

Sygna! wyj�ciowy                 4...20mA             w uk!adzie 2 - przewodowym 

     20...4mA  

                0...20mA 

     20...0mA              w uk!adzie 3 - przewodowym       

                0...10V   

      0...5V 

Przesuwanie pocz�tku zakresu  + 10% dla wyj�� pr�dowych 

± 10% dla wyj�� napi�ciowych 

Zmiana  szeroko�ci zakresu   ± 10% ; opcja z prze!�czeniem zakresu 

                                                            na  75%, 50% i 25% w przetwornikach o zakresie ≥0,4 bar 

Rezystancja obci��enia                           wg wzoru Ω
−

≤
310

20

15
x

mA

VU
R   dla wyj�cia 4÷20mA 

wg wzoru Ω
−

≤
310

20

6
x

mA

VU
R  dla innych wyj�� pr�dowych                                             

> 2000 Ω przy wyj�ciu napi�ciowym 

B!�d podstawowy                               ≤ 0,5%  zakresu pomiarowego ZP); opcja  0,25% ZP 

Temperatura pracy                    0... + 70°C; opcja −20...+ 70°C 

Temperatura medium                          0...+ 70°C; opcja −20...+ 85°C 

Zakres temperatur kompensacji          0...+ 70°C; opcja  −20...+ 80°C  

B!�d temperaturowy w zakresie 

temperatur kompensacji                     b!�d zera ≤ 0,25% ZP/10°C 

                                                              b!�d zakresu ≤ 0,25% ZP/10°C 

Wp!yw zmian po!o�enia                       pomijalny dla zakresów ≥1 bar; dla <1 bar kalibrowa�  

                      w pozycji roboczej 

Stopie� ochrony obudowy                   IP65 

Przy!�cze procesowe                            z gwintem zew. M20x1,5; opcje: z gwintami wew.  

        St.B ½�, St.B ¼�, ko!nierzowe i ko!nierzowe z wysuni�t�            

        membran�  (tubus o Lmax = 250mm) wg PN-85/H-74306 

Przy!�cze elektryczne                           listwa zaciskowa; opcja z!�cze  k�towe wg DIN43650 

Masa                                                     PXHO 3,6 kg  (zale�na od wykonania ko!nierza) 

          PXHZ 3,0 kg  (zale�na od wykonania ko!nierza) 

Materia!y:  

- membrana separuj�ca                        316Lss  

- materia! g!owicy i ko!nierza              1H18N9T

- materia! obudowy                stop aluminium

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza konieczno�� wprowadzania zmian, które mog� by� nie uwzgl�dnione w tym dokumencie


