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Przetworniki pomiarowe DULCOTEST® 4-20 mA w technologii dwuprzewodowej przetwarza-
j� wra�liwe na zakłócenia sygnały niskonapi�ciowe (mV) z układów pomiarowych pH lub 
Redox oraz rezystancj� Pt 100 na znormalizowany sygnał 4-20 mA dla przyrz�dów pomiaro-
wo-regulacyjnych (np. DULCOMETER® D1C lub DULCOMARIN®) lub SPS.  

Przetwornik pomiarowy przykr�ca si� bezpo�rednio do sondy. Dzi�ki temu unika si� w du�ym 
stopniu zakłóce� powodowanych przez wilgo�, zanieczyszczenia lub pola elektryczne, a 
transmisja – nawet na wi�ksze odległo�ci – jest absolutnie pewna. Przetwornik pomiarowy 
posiada na wyj�ciu dwuprzewodowe przył�cza dla zasilania i sygnału znormalizowanego. 

!  Uwaga! 
Przy zastosowaniach zewn�trznych nie mo�na stosowa� przetwornika bez �adnej do-
datkowej ochrony (obudowa zewn�trzna, zadaszenie)! 

Podczas instalacji nale�y chroni� wn�trze przetwornika przed wilgoci�! 

Przetwornik mo�na dokr�ca� do sondy tylko ujmuj�c kluczem widełkowym SW 22 
sze�ciok�tn� doln� cz��� przetwornika. Nie wolno dokr�ca� przetwornika w �aden 
inny sposób! 

Po poł�czeniu z przetwornikiem sond� nale�y zawsze ujmowa� za głowic�. Nigdy nie 
nale�y ujmowa� szklanej cz��ci sondy! 

Przy przykr�caniu przetwornika do sond innych producentów nale�y zachowa� 
ostro�no��, aby unikn�� skrzywienia gwintu! 

Nieprawidłowe poł�czenie przetwornika z sond� mo�e spowodowa� zafałszowanie 
sygnału wyj�ciowego! 

Sondy mo�na stosowa� tylko w ich zakresie pomiarowym. W przeciwnym razie za wy-
soki pr�d sygnału mo�e powodowa� spadek napi�cia zasilania i zafałszowanie sygna-
łu sondy! 

 

� Obró� górn� cz��� przetwornika o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do kierunku 
ruchu wskazówek zegara i odł�cz (zł�cze bagnetowe). 

� Odkr�� nakr�tk� zaciskow� dławika PG (tylko nakr�tk�!) i przeprowad� dwu�y-
łowy przewód sondy (specyfikacja – patrz: Wyposa�enie). W razie potrzeby u�yj 
talku lub smaru, aby uzyska� �lisko�� przewodu. 

� Usu� izolacj� z ko�cowych odcinków �ył i przył�cz je do zacisków 1 i 2. 

Zacisk Przewód sondy 
bez kompensacji potencjałów 

Przewód sondy 
z kompensacj� potencjałów 

X1:1 + + 

X1:2 - - 

X2:1 kompensacja potencjałów 

X2:2 

 
mostek 

 

 

Dodatkowo dla kompensacji potencjałów cieczy (pH/Redox): 

� Przebij otwór (∅ 1,5 mm) w pier�cieniu uszczelniaj�cym dławika. 

� Przeprowad� przewód do bieguna (pin) kompensacji potencjałów przez otwór 
wykonany w pier�cieniu uszczelniaj�cym. 

� Rozł�cz mostek na zacisku X2 i przył�cz przewód kompensacji potencjałów do 
X2:1. 
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� Dokr�� nakr�tk� dociskow� dławika. 

� Wsu� górn� cz��� w �rodkow� cz��� do oporu i obró� ostro�nie w kierunku ru-
chu wskazówek zegara do oporu (nie wolno przy tym uszkodzi� nosków zł�cza 
bagnetowego). 

� Nakr�� przetwornik na sond� i ostro�nie dokr�� kluczem widełkowym SW 22. 

� Tylko dla przetworników pomiarowych pH: Przeprowad� kalibracj� punktu zero-
wego i nastawianie nachylenia charakterystyki na regulatorze (patrz: instrukcja 
obsługi regulatora). 

 

Przył�czanie do przyrz�dów pomiarowo-regulacyjnych innych producentów 

Przetwornik pomiarowy mo�na przył�cza� do wszystkich przyrz�dów pomiarowo-
regulacyjnych z wej�ciem pr�dowym 4-20 mA, które jest galwanicznie oddzielone od sieci. 
Ponadto musz� one przy obci��eniu przez przetwornik podawa� napi�cie co najmniej 18 V 
(pr�du stałego). 

Tylko dla pH V1 i rH V1: W przypadku wykorzystywania wi�kszej liczby wej�� przyrz�du po-
miarowo-regulacyjnego jego wej�cia musz� by� galwanicznie oddzielone od siebie. 

 

Przykład zastosowania 

 
1 Zasilacz dla dwuprzewodowego przetwornika pomiarowego, galwanicznie oddzielony 

2 W przypadku wykorzystywania wi�kszej liczby wej�� przyrz�du pomiarowo-
regulacyjnego jego wej�cia musz� by� galwanicznie oddzielone od siebie. 
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DANE TECHNICZNE 

Typ pH V1  rH V1 pH V1 
Zakres pomiarowy pH 0 ... 14 0 ... 1000 mV 0 ... 100°C 

Dokładno�� lepsza ni� ± pH 0,1 

(typowa ± pH 0,7) 

lepsza ni� ± 5 mV 

(typowa ± 3 mV) 

lepsza ni� ± 0,5°C 

(typowa ± 0,3°C) 

Wyj�cie sygnału 4 ... 20 mA ≈ 

-500 ... +500 mV 

~= pH + 15,45 ... -1,45 

4 ... 20 mA ≈ 

0 ... +1000 mV 

4 ... 20 mA ≈ 

0 ... 100°C 

 Sygnał wyj�ciowy jest niekalibrowany. 

Wyj�cie sygnału nie jest galwanicznie oddzielone do wej�cia sygnału. 

Oporno�� wej�ciowa > 1012 Ω > 5 x 1011 Ω  

Przył�cze SN 6 SN 6 SN 6 

Zasilanie 24 V pr. stały  
(18-28 V) 

24 V pr. stały  
(18-28 V) 

24 V pr. stały  
(18-28 V) 

Maks. pobór mocy 0,5 W 0,5 W 0,5 W 

Temperatury  
otoczenia 

-5 ... +50°C, bez kon-
densacji 

-5 ... +50°C, bez kon-
densacji 

-5 ... +50°C, bez kon-
densacji 

Klasa ochrony IP 65 IP 65 IP 65 

Materiał PPE PPE PPE 

Wymiar 141 x ∅ 25 mm 141 x ∅ 25 mm 141 x ∅ 25 mm 

Masa 80 g 80 g 80 g 

Nr cz��ci 809126.6 809127.4 809128.2 

 

WYPOSA�ENIE 

2-�yłowy przewód sondy:  nr cz��ci 725122.6 

�rednica zewn.    4 mm 

Przekrój przewodu:   2 x 0,25 mm2 

Oporno�� przewodu:   maks. 80 Ω/km 

Pojemno�� �yła/�yła:   90 pF/m 

 

Przewód kompensacji potencjałów: nr cz��ci 809131.6 

�rednica zewn.:   1,5 mm 

Długo�� z wtykiem:   30 cm 
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