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ZASTOSOWANIE

Najwy¿sza dok³adnoœæ pomiarów 0,025%

Przetworniki Rosemount 3051S zbudowane na bazie 
SuperModu³u zapewniaj¹ najwy¿sz¹ dok³adnoœæ 
pomiarów. Wœród wielu zalet, technologia czujnika 
Saturn™ charakteryzuje siê wprowadzeniem pomocni-
czego czujnika do optymalizacji jakoœci dzia³ania i 
zwiêkszenia mo¿liwoœci diagnostycznych.

Pierwszy przetwornik natê¿enia przep³ywu z 
dok³adnoœci¹ okreœlon¹ jako % odczytu

Innowacyjna konstrukcja z opatentowan¹ technologi¹ 
wytwarzania gwarantuje dziesiêciokrotne zwiêkszenie 
jakoœci dzia³ania i szeroki zakres wspó³czynników skali 
zakresowoœci dla przetworników ultra dla przep³ywu.

10-letnia stabilnoœæ w warunkach procesowych

Stabilnoœæ dzia³ania ma Ÿród³a w hermetycznie 
uszczelnionym, w ca³oœci spawanym SuperModule ze 
stali nierdzewnej 316L zawieraj¹cym pojedyncz¹ p³ytkê 
elektroniki, co w konsekwencji eliminuje wp³yw wilgoci i 
czynników œrodowiskowych.

Wyj¹tkowa niezawodnoœæ poparta 12-letni¹ 
ograniczon¹ gwarancj¹

Dalsze u³atwienia procedur instalacyjnych i zaawanso-
wane mo¿liwoœci diagnostyczne zaowocowa³y nieza-
wodn¹ platform¹ o 12-letniej gwarancji.

Skalowalna platforma SuperModule

Stanowi fundament zintegrowanych pomiarów ciœnienia, 
natê¿enia przep³ywu i poziomu. Umo¿liwia u¿ytkowni-
kowi dopasowanie jakoœci dzia³ania, funkcjonalnoœci, 
diagnostyki i przy³¹czy procesowych do zmiennych 
potrzeb instalacji przemys³owej.

w¹ z zaawansowan¹ diagnostyk¹ dla przetworników 
HART i FOUNDATION fieldbus, Dziêki temu uzyskuje siê 
redukcjê kosztów obs³ugi i zwiêkszenia dostêpnoœci 
urz¹dzeñ polowych.

Zaawansowany jêzyk programowania EDDL

Zaawansowany interfejs u¿ytkownika z lepsz¹ 
organizacj¹ parametrów urz¹dzenia i wbudowanym 
systemem graficznym

Certyfikaty do pracy w aplikacjach SIS

Przetwornik 3051S posiada certyfikaty TÜV zgodnoœci z 
norm¹ IEC61508 do stosowania w systemach 
bezredundancyjnych na poziomie SIL 1 i SIL 2 i w 
systemach redundancyjnych na poziomie SIL 3.

£¹cznoœæ bezprzewodowa

Przetwornik 3051S umo¿liwia pe³ne zintegrowanie z 
sieci¹ bezprzewodow¹ w celu optymalizacji jakoœci 
dzia³ania zak³adu produkcyjnego i zmniejszenia ryzyka 
awarii.

Skalowane, wyj¹tkowo dok³adne pomiary ciœnienia, natê¿enia przep³ywu i poziomu u³atwiaj¹ce instalacje i obs³ugê 
techniczn¹. Media mierzone- ciecz, gaz i para wodna.

•  Najwy¿sza dok³adnoœæ pomiarów 0,025%
• Pierwszy przemys³owy przetwornik przep³ywu z 

dok³adnoœci¹ wyra¿on¹ w procentach wartoœci mierzonej 
gwarantuje dziesiêciokrotny wzrost jakoœci dzia³ania

• 10-letnia stabilnoœæ w warunkach procesowych
• Wyj¹tkowa niezawodnoœæ poparta 12-letni¹ ograniczon¹ 

gwarancj¹
• Konstrukcja modularna z SuperModu³em zmniejsza koszty 

instalacji i obs³ugi
• Zaawansowane funkcje PlantWeb dla przetworników HART 

i FOUNDATION fieldbus zwiêkszaj¹ mo¿liwoœci procesowe
• Ulepszony interfejs u¿ytkownika przy wykorzystaniu jêzyka 

EDDL (Electronic Device Description Language)
• Certyfikacja zgodna z norm¹ IEC61508 
• Mo¿liwoœæ bezprzewodowej transmisji danych HART na 

poziomie ufnoœci wiêkszym od 99% z najnowszymi 
zabezpieczeniami

Przetwornik
ciœnienia Rosemount 3051S

Przetworniki 3051S stanowi¹ 
element architektury PlantWeb 
oferuj¹c najlepszy czujnik i 
przetwornik ze skalowaln¹ 
platform¹ SuperModu³u, najlepsze 
rozwi¹zania do pomiaru ciœnienia, 
natê¿enia przep³ywu i poziomu 
oraz najwy¿sz¹ inteligencjê polo-

Zaawansowane funkcje PlantWeb™
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WYBÓR PRZETWORNIKÓW ROSEMOUNT 3051S

Przetwornik 3051C ró¿nicy ciœnieñ, ciœnienia 
wzglêdnego i ciœnienia bezwzglêdnego Rosemount 
3051S_C Coplanar™
•Dok³adnoœæ do 0,025% dla wspó³czynników skali 
zakresowoœci 200:1
•Gwarantowana 10-letnia stabilnoœæ i ograniczona 
gwarancja 12-letnia
•Przy³¹cze Coplanar umo¿liwiaj¹ce zintegrowany 
monta¿ zblocza zaworowego, elementu wytwarzaj¹cego 
spadek ciœnienia lub oddzielaczy
• Kalibrowane zakresy pomiarowe od 0.1 inH2O do 4000 
psi (0,25 mbar do 276 bar)
•Membrany pomiarowe ze stali nierdzewnej 316L, 
Hastelloy’u® C, Monelu®, tantalu, z³oconego Monelu lub 
z³oconej stali nierdzewnej 316L
Przetwornik ciœnienia wzglêdnego
i bezwzglêdnego Rosemount 3051S_T
•Dok³adnoœæ do 0,025% dla wspó³czynników skali 
zakresowoœci 200:1
•Gwarantowana 10-letnia stabilnoœæ i ograniczona 
gwarancja 12-letnia
• Kalibrowane zakresy od 0.15 do 10000 psi (10,3 mbar 
do 689 bar)
• Szeroka gama przy³¹czy procesowych
•Membrany pomiarowe ze stali nierdzewnej 316L i 
Hastelloy’u C
Przetwornik poziomu cieczy Rosemount 3051S_L
•Dok³adnoœæ do 0,065% dla wspó³czynników skali 
zakresowoœci 100:1
•Ca³kowicie spawana system pomiarowy gwarantuje 
najwy¿sz¹ niezawodnoœæ
•Membrany w p³aszczyŸnie ko³nierza lub odsuniête o 2, 4 
lub 6 cali
•Szeroka gama p³ynów wype³niaj¹cych czujnik i 
materia³ów czêœci stykaj¹cych siê z medium
• Pomiary poziomu i objêtoœci, alarmy procesowe
Przep³ywomierze Rosemount 3051S
•Przetworniki przep³ywu wykorzystuj¹ce innowacyjne 
elementy
do wytwarzania spadku ciœnienia
•U¿ytkownik otrzymuje z³o¿one, przetestowane i gotowe 
do instalacji urz¹dzenie
•Wybór jednostek przep³ywu, alarmów procesowych i 
przerwania pomiaru dla ma³ych natê¿eñ przep³ywu
•Dok³adnoœæ jako % odczytu dla wspó³czynników 
zakresowoœci skali do 14:1

MEDIA MIERZONE
Ciecz, gaz i para wodna

WYJŒCIE 4–20 mA 
Zero i szerokoœæ zakresu pomiarowego mo¿e byæ 
regulowana dowolnie, przy uwzglêdnieniu zakresu pracy 
danego czujnika. Szerokoœæ zakresu pomiarowego musi 
byæ wiêksza lub równa od minimalnej szerokoœci zakresu 
pomiarowego. 

Przetwornik
ciœnienia Rosemount 3051S

Sygna³ wyjœciowy
Sygna³ 4–20 mA w systemie dwuprzewodowym o 
charakterystyce liniowej lub pierwiastkowej wybieranej 
przez u¿ytkownika. Sygna³ cyfrowy na³o¿ony na sygna³ 
analogowy 4–20 mA, dostêpny dla ka¿dego systemu 
sterowania pos³uguj¹cego siê protoko³em HART.
Zasilanie
Wymagany zewnêtrzny zasilacz. Standardowy przetwor-
nik bez obci¹¿enia (4–20 mA) pracuje w zakresie napiêæ 
zasilania od 10,5 do 42,4 V dc. Przetwornik 3051S SIS: 
12 do 42 Vdc bez obci¹¿enia
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