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CYFROWY WSKAŹNIK CIŚNIENIA EV-120 
DO WSPÓŁPRACY Z WYSOKOPRECYZYJNYMI PRZETWORNIKAMI SERII 30X  
 

EV-120 jest  cyfrowym przyrządem zaprojektowanym do współpracy z 
wysokoprecyzyjnymi przetwornikami serii 30X. Razem urządzenia te tworzą 
bardzo dokładny system pomiarowy. EV-120 odpytuje przetwornik i odświeża 
wyświetlacz 2 razy na sekundę. Po włączeniu urządzenie pokazuje pełny 
zakres przetwornika a następnie wartość bieżącą. 

 

EV-120 konfiguruje się samodzielnie do każdego podłączonego przetwornika 
serii 30X nie wymagając żadnego ręcznego ustawiania. Przetworniki serii 30X 
bazują na procesorze XEMICS ze zintegrowanym przetwornikiem A/D gdzie 
sygnał sensora jest digitalizowany, matematycznie kompensowany i ponownie 
konwertowany przez przetwornik D/A (16 bitów na sygnał analogowy 4..20mA 
lub 0..10V) EV-120 sczytuje skompensowany sygnał cyfrowy o dokładności 
przynajmniej 0,05%. Informacja o ciśnieniu mierzonym jest sygnałem 
cyfrowym i w takiej formie sczytywana jest przez EV-120. Dzięki brakowi 
błędów konwersji dokładność zestawu przetwornik 30X-EV-120 pozostaje na 
poziomie dokładności przetwornika 

 

EV-120 jako manometr: Wyposażony w wewnętrzną baterię 9V EV-120 
zasila zarówno przetwornik jak i sam siebie tworząc tym samym 
autonomiczny, bardzo dokładny układ pomiarowy. 

 

EV-120 jako wskaźnik lokalny: EV-120 może być włączony pomiędzy 
przetwornik a zasilacz jako lokalny wskaźnik ciśnienia. W takim przypadku EV-
120 zasilany jest z zasilacza przetwornika i nie potrzebuje wewnętrznej baterii. 
Wyjście analogowe  przetwornika i interfejs cyfrowy nie wpływają na siebie.* 

 

Przy połączeniu EV-120 z przetwornikiem serii PD-39, gdzie ciśnienie 
różnicowe wyliczane jest na podstawie dwóch sygnałów z czujników 
absolutnych, na górnym wyświetlaczu pokazane będzie ciśnienie liniowe, na 
dolnym różnica ciśnień. 

 
 
 
 
 
 
 
DANE TECHNICZNE 
Dokładność całkowita   jak w serii 30X (wyjście cyfrowe) 
Rozdzielczość wyświetlacza  0,0025% zakresu bazowego  
Przeciążenie    jak w serii 30X 
Wyświetlane jednostki    bar, mbar / hPa, PSI, Pa, kPa, MPa. 
 
Cykl pomiarowy    2 pomiary na sekundę  
Temperatura pracy / magazynowania 0...50ºC / -20..60°C 
Zakres kompensacji temperatur  jak w serii 30X 
Zasilanie    bateria 9V, typ 6LR61 
Trwałość baterii    zależna od przetwornika >16 h pracy ciągłej 
Złącze elektryczne   Binder (5 pinowe) 
Ochrona     IP40 
Wymiary     76 x122 x 42 mm 
Waga     ok. 229 g 

 

 

* wyjście 4..20mA  może mieć przesunięcie ~ 0,25% FS  

 

EV-120 połączony z przetwornikiem  
serii 30X 


