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Przetwornik pomiarowy  DULCOTEST® 4-20 mA w technologii dwuprzewodowej 
przetwarza wraŜliwe na zakłócenia sygnały mV z sondy fluorkowej na znormalizowany 
sygnał prądowy 4-20 mA dla urządzeń pomiarowo-regulacyjnych (np. DULCOMETER® 
D1C) lub SPS. Przetwornik pomiarowy jest nakręcony bezpośrednio na sondę. Dzięki 
temu zakłócenia wywoływane przez wilgoć, zanieczyszczenia lub pola elektryczne są 
w duŜym stopniu eliminowane i transmisja – nawet na większe odległości – jest 
absolutnie bezpieczna (pewna). Przetwornik pomiarowy posiada po stronie wyjściowej 
przyłącze dwuprzewodowe dla napięcia zasilania i sygnału znormalizowanego oraz 
przyłącze dla elektrody odniesienia. 

 

 

    UWAGA! 

• W zastosowaniach zewn ętrznych przetwornik nie mo Ŝe być 
wykorzystywany bez dodatkowej osłony (obudowa, dasz ek chroni ący przed 
wpływami atmosferycznymi)! 

• Podczas instalacji nale Ŝy chroni ć wnętrze przetwornika przed wilgoci ą! 

• Przetwornik nale Ŝy nakr ęcać na sond ę ręcznie do oporu. Nigdy nie wolno      
dokr ęcać przetwornika w inny sposób! 

• Przy skr ęcaniu przetwornika z sond ą naleŜy zawsze trzyma ć sond ę za 
głowic ę wtykow ą – nigdy za trzon sondy! 

• Na sondy innych producentów przetwornik nale Ŝy nakr ęcać ostro Ŝnie 
i prosto, aby unikn ąć przekrzywienia lub uszkodzenia gwintu! 

• Nieprawidłowe przył ączenie przetwornika do sondy mo Ŝe prowadzi ć do 
nieprawidłowo ści sygnału wyj ściowego! 

• Sondę z elektrod ą odniesienia mo Ŝna wykorzystywa ć tylko w granicach 
zakresu pomiarowego przetwornika! 

• Po przekroczeniu zakresu pomiarowego potencjału p rzetwornika wskutek 
zbyt wysokich st ęŜeń jonów fluorkowych sygnał wyj ściowy przetwornika 
jest stały i wynosi 3,2 mA – niezale Ŝnie od rzeczywistego st ęŜenia. W takiej 
sytuacji urz ądzenie pomiarowe wskazuje za niskie st ęŜenie! 

• Przy ocenie sygnału wyj ściowego przetwornika  przez SPS lub komputer 
naleŜy uwzgl ędni ć jego logarytmiczn ą zaleŜność od st ęŜenia jonów 
fluorkowych! Patrz: Instrukcja obsługi sondy! 
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Przył ączanie do urz ądzeń pomiarowo-regulacyjnych ProMinent ® 
DULCOMETER® D1C 
� Okręć nakrętkę zaciskową dławika PG (tylko nakrętkę!). 
� Obróć górną część przetwornika o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do kierunku 
ruchu wskazówek zegara i odłącz ją (zamek bagnetowy). 
� Przeprowadź dwuŜyłowy przewód sondy przez dławik (dane techniczne – patrz: 
„WyposaŜenie”). W razie potrzeby uŜyj talku lub smaru, aby uzyskać śliskość przewodu 
i ułatwić jego przeprowadzenie przez dławik. 
� Usuń izolację z końców Ŝył i zaciśnij na nich izolowane końcówki Ø 0,25 mm. Połącz 
odpowiednio Ŝyły przewodu z zaciskami 1 i 2: 
Zaciski przetwornika   Zaciski  D1C  
X1:1  + Przewód sondy (sygnał mA)  X2:9  
X1:2  - Przewód sondy (sygnał mA)  X2:10  
X2:1  

Mostek 
  

X2:2  Elektroda odniesienia   
� Dokręć nakrętkę zaciskową dławika PG. 
� Wsuń górną część do oporu w część środkową i obracaj ostroŜnie w kierunku ruchu 
wskazówek zegara (nie wolno przy tym doprowadzić do uszkodzenia zamka 
bagnetowego). 
� Nakręć przetwornik ręcznie na sondę do oporu.. 
� Przykręć wtyk SN6 do elektrody odniesienia. 
� Przeprowadź oznaczanie potencjału standardowego i kalibrację nachylenia 
charakterystyki na urządzeniu pomiarowym (patrz: Instrukcja obsługi miernika). 

Przył ączanie do urz ądzeń pomiarowo-regulacyjnych innych 
producentów  
Przetworniki pomiarowe moŜna przyłączać do wszystkich urządzeń pomiarowo-
regulacyjnych z aktywnym wejściem prądowym 4-20 mA, które jest galwanicznie 
oddzielone od sieci. Ponadto muszą one udostępniać napięcie co najmniej 18 V (prąd 
stały) przy obciąŜeniu przez przetwornik. 
W przypadku wykorzystywania kilku wejść urządzenia pomiarowo-regulacyjnego muszą 
one być galwanicznie oddzielone od siebie. 

Przykład  zastosowania 
 
 
1 Zasilacz dla 
dwuprzewodowego 
przetwornika 
pomiarowego 
z oddzieleniem 
galwanicznym 
 
2 W przypadku 
wykorzystywania 
kilku wejść 
urządzenia 
pomiarowo-
regulacyjnego 
muszą one być 
galwanicznie 
oddzielone od 
siebie. 
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Dane techniczne 
 
FP V1 
Zakres pomiarowy:   62 - 275,8 mV ≙ 0,03 - 130 ppm przy układzie 

pomiarowym złoŜonym z elektrody fluorkowej FLEP 010 
SE / FLEP 0100 SE i elektrody odniesienia REFP SE 

 
Sygnał wyjściowy:  4…20 mA ≙ 62…275,8 mV 

Sygnał wyjściowy jest niekalibrowany. Wyjście sygnału 
nie jest galwanicznie oddzielone od wejścia sygnału. 

Nr części:  1028280 
Dokładność:  ≥ ± 1 mV 
Oporność wejściowa:  5 x 1011 Ω 
Gniazdo przyłączowe: SN6 
Zasilanie elektr.: 24 V /prąd stały/ (18-28 V /prąd stały/) 
Maks. pobór mocy: 0,5 W 
Temperatura otoczenia: -5...+50 °C 
Maks. wzgl. wilg. powietrza:  90 % 
Stopień ochrony:  IP 65 
Materiał:  PPE 
Wymiary:  138 x Ø 25 mm 
Masa:  85 g 
 
FP 100 V1 
Zakres pomiarowy:   0 - 213,8 mV ≙ 0,3 - 1340 ppm przy układzie 

pomiarowym złoŜonym z elektrody fluorkowej FLEP 010 
SE / FLEP 0100 SE i elektrody odniesienia REFP SE 

 
Sygnał wyjściowy:  4...20 mA ≙ 0...213,8 mV 

Sygnał wyjściowy jest niekalibrowany. Wyjście sygnału 
nie jest galwanicznie oddzielone od wejścia sygnału. 

Nr części:  1031331 
Dokładność:  ≥ ± 1 mV 
Oporność wejściowa:  5 x 1011 Ω 
Gniazdo przyłączowe:  SN6 
Zasilanie elektr.: 24 V /prąd stały/ (18-28 V /prąd stały/) 
Maks. pobór mocy: 0,5 W 
Temperatura otoczenia: -5...+50 °C 
Maks. wzgl. wilg. powietrza:  90 % 
Stopień ochrony:  IP 65 
Materiał:  PPE 
Wymiary:  138 x Ø 25 mm 
Masa:  85 g 
 
Wyposa Ŝenie 
2-Ŝyłowy przewód sondy: średnica zewnętrzna: 4 mm 
Przekrój przewodu:  2 x 0,25 mm2 
Oporność przewodu:  maks. 80 Ω/km 
Pojemność Ŝyła/Ŝyła:  90 pF/m 

Nr części:  725122 


