Czujniki i przetworniki pomiarowe
Zapewniające wysokiej jakości pomiary
w różnorodnych wymagających warunkach

Wykrywanie stanu
Rockwell Automation oferuje imponującą gamę czujników i przetworników
Allen-Bradley® do różnych zastosowań. Czujniki i przetworniki Allen-Bradley®
do pomiaru ciśnienia, temperatury, przepływu i poziomu, półprzewodnikowe
i elektromechaniczne, zapewniają wyjątkowe sterowanie automatyczną pracą
maszyn i procesów.

Czujnik
poziomu
840E

Produkt
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Funkcja

Półprzewodnikowe czujniki
ciśnienia 836P z wyświetlaczem
i bez

Monitorują ciśnienie
cieczy, gazów, par
i pyłów.

Półprzewodnikowe czujniki
temperatury 837T z wyświetlaczem
i bez

Mierzą temperatury
cieczy, gazów i par.

Półprzewodnikowy czujnik
przepływu 839E

Mierzy natężenie
przepływu cieczy.

Półprzewodnikowy czujnik
poziomu 840E

Mierzy poziom
cieczy w zbiornikach,
pojemnikach i rurach.

C

Aplikacje
Ciśnienie

Temperatura

Przepływ

Poziom

• Sterowanie pompami
• Monitorowanie układów
pneumatycznych/
hydraulicznych
• Obrabiarki
• Monitorowanie siły
zacisku
• Sprężarki powietrza
• Ciśnienia smarów
i chłodziw

• Monitorowanie
temperatury we
wtryskarkach
• Branża motoryzacyjna i
obrabiarek
• Hydraulika i przetwarzanie
wsadowe
• Temperatury pieców,
chłodziw i korpusów
maszyn

• Ochrona pomp przed
pracą na sucho
• Idealne do
monitorowania systemów
cyrkulacji wody
chłodzącej i działania
pomp
• Monitorowanie wycieków
technologicznych,
systemów smarowania i
filtrów w branży napojów

• Monitorowanie poziomu
cieczy, bez negatywnego
wpływu piany
• Systemy filtracyjne
• Zbiorniki chłodziw i olejów
• Wsparcie programu
ochrony pomp
• Ochrona przed
przepełnieniem i
monitorowanie wycieków

Czujnik przepływu 839E

Czujnik ciśnienia 836P z
wyświetlaczem

Czujnik ciśnienia 836P bez
wyświetlacza

Czujnik
temperatury
837T z
wyświetlaczem
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Półprzewodnikowe czujniki stanu
W Rockwell Automation wiemy, że czujniki stanu są kluczowymi
komponentami współczesnych systemów sterowania. Połączenie
wysokiej dokładności, nowej technologii i rygorystycznych standardów
w produkcji sprawia, że są to niezawodne produkty światowej klasy.

Ciśnienie
Czujnik półprzewodnikowy 836P
Czujniki ciśnienia Allen-Bradley 836P mierzą ciśnienie cieczy, gazów, par i pyłów. Rodzina produktów składa się
z czujników o różnych zakresach ciśnienia od -1 do 689 barów, wyposażonych w wyjścia cyfrowe i analogowe.
Oferujemy również wiele rodzajów złącz technologicznych.

180º

Wyświetlacz
• Kompaktowa konstrukcja
• Szeroka gama połączeń technologicznych
• Element czujnikowy wykonany z 316L
• -1–551 barów
• Obracana obudowa i głowica
• Wyświetlacz obracany o 180° poprzez
oprogramowanie
• Wbudowany protokół komunikacyjny IO-Link 1.1
Zakresy ciśnień
(bary)

Czujnik 836P z
wyświetlaczem

Czujnik 836P bez
wyświetlacza

* Dostępność: lato 2016 r.

Czujnik: 0–551
Bezwzględne: 0–20
Podciśnienie: -1–20

Czujnik: 0–689
Bezwzględne: 0–20
Podciśnienie: -1–20

Wyjścia elektryczne

2 PNP, 1 PNP +4–20 mA

4–20 mA

Klasa obudowy

Bez wyświetlacza
• Miniaturowa obudowa
– najmniejsza na rynku
• -1–689 barów Hg to
10,000 psi)
• 4–20 mA

Połączenia
technologiczne

IP65 i IP67

Męskie
NPT 1/4″, BSPP G1/4″,
G1/2″B, SAE 7/16″-20UNF
Żeńskie
NPT 1/4″, BSPP G1/4″,
SAE 7/16″-20UNF
Sanitarne*
1 1/2″ Tri-Clamp
2″ Tri-Clamp

IP67

Męskie
NPT 1/4″,
SAE 7/16″ – 70UNF
BSPP G1/4″
Żeńskie
NPT 1/4″, BSPP G¼″,
G1/2″B

Temperatura
Czujnik półprzewodnikowy 837T
Czujniki temperatury Allen-Bradley 837T mierzą temperaturę cieczy, gazów i par w zakresie od -50 do 250°C.
Dostępne są różne długości sond do modeli z wyświetlaczem i bez wyświetlacza.
Wyświetlacz
• Wzmocniona, odporna na korozję
obudowa
• Stal nierdzewna 304
• Zakres temperatur mediów -20–80°C
• Zakres temperatur roboczych 40–85°C
• 4-cyfrowy, 14-segmentowy
wyświetlacz cyfrowy
• Sonda ze stali nierdzewnej 316Ti
• Wbudowany protokół komunikacyjny
IO-Link 1.1
Długości sond
(mm)

Bez wyświetlacza
• Wzmocniona, odporna na
korozję obudowa
• Zakres temperatur mediów
-50–250°C
• Zakres temperatur roboczych
-40–85°C
• Sonda ze stali nierdzewnej
316Ti

Wyjścia elektryczne

Klasa obudowy

Zdalny czujnik
temperatury 837RTD
• Wytrzymała obudowa ze
stali nierdzewnej klasy
IP67
• Kompaktowa konstrukcja
• Zakres pomiarowy
-50–200°C
• Wysoka odporność na
drgania
Połączenia
technologiczne

Czujnik 837T z
wyświetlaczem

25, 50, 100, 150, 200, 250,
350

2 PNP, 1 PNP +4–20 mA

IP65 i IP67

Męskie
NPT 1/4″, NPT 1/2″
BSPP G1/4″, BSPP G1/2″

Czujnik 837T bez
wyświetlacza

50, 75, 100, 120, 150, 200,
250, 300, 350, 400

4–20 mA

IP67

NPT 1/4″
BSPP G1/2″

Zdalny czujnik
temperatury 837RTD

28, 30, 40, 50, 60, 65

IP67

NT 1/4″, G 1/4″

Czym jest

–

?

Jeśli jest potrzeba podłączenia urządzeń końcowych z hali produkcyjnej do systemu The Connected Enterprise, firma
Rockwell Automation oferuje szeroką gamę inteligentnych czujników z protokołem IO-Link, zapewniającym dostęp
do informacji, zaawansowaną funkcjonalność i elastyczność. Wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności
maszyn i całego zakładu. Poprzez IO-Link można uzyskać dostęp do wszystkich parametrów konfiguracji czujnika,
danych procesowych i diagnostycznych, a jednocześnie monitorować stan maszyny w trakcie pracy. Ponadto IO‑Link
upraszcza konfigurację i uruchomienie, zapewniając jednocześnie wysoką elastyczność obecnych i przyszłych
procesów.
Ten symbol oznacza czujniki z obsługą protokołu IO-Link

5

Półprzewodnikowe czujniki stanu
Przepływ
Czujnik półprzewodnikowy 839E
Czujniki przepływu Allen-Bradley 839E monitorują i wyświetlają natężenie przepływu cieczy w zakresie od 0,03 do 3 m/s.
Czujniki te mogą mierzyć przepływ i temperaturę; dostępne są z sondami o dwóch różnych długościach.
• Wytrzymała, odporna na korozję obudowa ze
stali nierdzewnej 316L klasy IP66
• Natężenia przepływu cieczy (na zasadzie
przepływu kalorymetrycznego) w zakresie od
0,03 do 3 m/s
Długości sond
(mm)
839E

30, 100

• 4-cyfrowy, 14-segmentowy wyświetlacz cyfrowy
• Dwa programowalne wyjścia NO/NC PNP lub wyjście
analogowe 4–20 mA z pojedynczym wyjściem PNP
• Sonda ze stali nierdzewnej 316L
• Możliwość wyboru jednostek pomiaru: °C, °F lub %

Wyjścia elektryczne

Połączenia
technologiczne

Klasa obudowy

2 PNP, 1 PNP +4–20 mA IP66

Męskie
NPT 1/4″, NPT 1/2″
BSPP G1/4″, BSPP G1/2″

Poziom
Czujnik półprzewodnikowy 840E
Czujniki poziomu Allen-Bradley 840E są oparte na mikroprocesorze oraz wytrzymują trudne warunki przemysłowe
i aplikacje mycia. Monitorują poziom cieczy w zbiornikach, pojemnikach i rurach. Czujniki te są dostępne w wersjach AC
i DC. Nie są podatne na negatywny wpływ piany, są odporne na drgania i zanieczyszczenia.
• Wytrzymała, odporna na korozję obudowa
ze stali nierdzewnej 316L klasy IP66/67 przy
zasilaniu DC i IP65 przy zasilaniu AC
• Wersja DC PNP ze złączem M12
• Wersja AC ze złączem NPT 1/2″
• Element czujnikowy ze stali nierdzewnej 316L
Zasilanie
Czujnik
półrzewodnikowy
840E

DC-PNP ze złączem
M12
AC z NPT 1/2″ złącze
zaworu

• Kontrola lokalna dzięki wyraźnie widocznej
diodzie LED stanu
• Cyfrowy czujnik poziomu NO/NC w technologii
widełek ultradźwiękowych
• Łatwa instalacja

Wyjścia
elektryczne
NO/NC

Klasa obudowy
IP65 (wersja AC)
IP66/67 (wersja DC)

Połączenia
technologiczne
Męskie
NPT 1/2″
NPT 3/4″
BSPP G1/2″

Elektromechaniczne czujniki stanu
Ciśnienie
Czujnik ciśnienia 836 i 836T
Elektromechaniczne czujniki ciśnienia Allen-Bradley 836 i 836T to wytrzymałe, niezawodne czujniki typu NEMA,
które zapewniają doskonałe działanie przy obciążeniach AC oraz obciążeniach DC powyżej 250 mA.

836

• Regulowane zakresy histerezy:
od 0,01 do 8,62 bara
• Membrany ze stopu miedzi lub stali
nierdzewnej
• Dostępne standardowe i
niestandardowe czujniki chłodnicze
Zakresy ciśnień
(bary)

836 T

Wyjścia elektryczne

• Regulowane zewnętrznie zakresy histerezy:
od 0,10 do 206,84 bara
• Membrany ze stopu miedzi lub stali
nierdzewnej
• Aktywatory tłokowe z uszczelką lub bez
Połączenia
technologiczne

Klasa obudowy

Czujnik
ciśnienia 836

Nieindukcyjny
30 in. od -1,02 do 62,05
5 A, 240 V / 3 A, 600 V
Niezależnie regulowane
Obwód sterowania
ustawienia wyzwolenia/
AC — 125 VA, 24–600 V
resetu i wartości
DC — 57,5 VA, 115–230 V
histerezy
Wskaźnik pilotowy (opcjonalnie)

Możliwość łączenia typu
otwartego, typu 1, typu
4 i 13, typu 4X, typu 7 i 9
oraz typu 4 i 13

/4″ NPTF
/8″ NPTF
7
/16″-20 Złączka kielichowa
SAE do 1/4″ rurek
miedzianych

Czujnik
ciśnienia 836T

30 in. od -1,02 do
344,74 Niezależnie
regulowane ustawienia
wyzwolenia/resetu i
wartości histerezy

Styl T — możliwość
łączenia typu 1, 4 i 13
(przemysłowe IP66), typu
7 i 9 oraz 4 i 13
Styl D — typ 1, 4 i 13
(przemysłowe IP66)

/4″ NPT, 1/2″ NPT
/4″ NPTF wewnętrzny,
3
/8″ NPTF wewnętrzny,
SAE 7/16 -20 UNF-2B
SAE 9/16 -18 UNF-2B

2-obwodowe: NEMA A600
4-obwodowe: NEMA B300/R300.
Wskaźnik świetlny (opcjonalnie)

1
3

1
1

Temperatura
Czujnik temperatury 837
Elektromechaniczne czujniki temperatury Allen-Bradley 837 to wytrzymałe rozwiązania klasy przemysłowej, które
wykorzystują technologię prężności pary do wykrywania zmian temperatury.
•
•
•
•

Regulowany zakres temperatur -51,1–298,9°C
Regulowana histereza -16,7–30,6°C
Szeroka gama konfiguracji zestyków
Uszczelnienia dławnicowe z mosiądzu i sondy termostatyczne z mosiądzu lub stali nierdzewnej
Długości sond (m)

Czujnik
temperatury 837

Bezpośredni zanurzeniowy poziomy,
bezpośredni zanurzeniowy pionowy
lub zdalny z kapilarą i bańką
pomiarową, o długości kapilary 0,9,
1,8, 3,7, 6,1 lub 9,1 m

Wyjścia elektryczne

Klasa obudowy

Nieindukcyjny
5 A, 240 V / 3 A, 600 V
Obwód sterowania
AC — 125 VA, 24–600 V
DC — 57,5 VA, 115–230 V
Wskaźnik świetlny
(opcjonalnie)

Możliwość łączenia
typu otwartego,
typu 1, typu 4 i 13,
typu 4X, typu 7 i 9
oraz typu 4 i 13

Połączenia
technologiczne
Bezpośredni
zanurzeniowy 1/2″
NPTF
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Nasze zintegrowane inteligentne czujniki
Jeśli jest potrzeba podłączenia urządzeń końcowych z hali produkcyjnej do systemu The Connected Enterprise,
firma Rockwell Automation oferuje szeroką gamę inteligentnych czujników z protokołem IO-Link, zapewniającym
dostęp do informacji, zaawansowaną funkcjonalność i elastyczność. Wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu
wydajności maszyn i całego zakładu. Te czujniki Allen-Bradley wykorzystują technologię IO-Link, która zapewnia
widoczność urządzeń lokalnych za pośrednictwem rozwiązania Integrated Architecture.
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Lokalny dystrybutor
Odwiedź naszą stronę internetową, aby znaleźć lokalnego dystrybutora.
www.rockwellautomation.com/distributor

The Connected Enterprise
Dowiedz się, jak Connected Enterprise przekształca dane w czasie
rzeczywistym, z przemyślanych zasobów i wielozadaniowej technologii
sterowania – z zakładu lub oddalonego obiektu – na użyteczne informacje.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Product Selection Toolbox
Gama naszych wydajnych narzędzi wyboru produktów i konfigurowania
systemu wspomaga klientów w procesie wybierania i stosowania produktów.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), największa na świecie firma w branży automatyki przemysłowej, podnosząca poziom
produktywności swoich klientów i działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Produkty marek Allen-Bradley® i Rockwell
Software® są cenione na całym świecie za innowacyjność i doskonałość.

Allen-Bradley, CompactLogix i Rockwell Automation są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do Rockwell Automation są własnością odpowiednich przedsiębiorstw.
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