
Tradycyjnie najczêœciej u¿ywane przetworniki

Ponad piêæ milionów przetworników ciœnienia Model 1151 
pracuj¹cych na ca³ym œwiecie jest dowodem, ¿e s¹ one 
najpopularniejszymi przetwornikami ciœnienia. Wymagania 
u¿ytkowników wymuszaj¹ ci¹g³¹ poprawê jakoœci dzia³ania, 
a zaawansowane procedury technologiczne i testowe 
gwarantuj¹ jakoœæ urz¹dzeñ. Model 1151 charakteryzuje siê 
d³ugim czasem niezawodnej eksploatacji.

Sprawdzona jakoœæ

Od ponad 30 lat przetworniki Model 1151 sprawdzaj¹ siê w 
aplikacjach przemys³owych, nawet w najbardziej 
agresywnych œrodowiskach. Po³¹czenie tych wieloletnich 
doœwiadczeñ z najnowsz¹ technologi¹ gwarantuje jakoœæ i 
niezawodnoœæ dzia³ania. 

Ci¹g³e doskonalenie produktu

Dziêki zastosowaniu najnowszych technologii wytwarzania 
zwiêkszono dok³adnoœæ referencyjn¹ do ±0.075%. Uk³ady 
elektroniczne smart oferuj¹ zakresowoœæ do 50:1, co 
powoduje zmniejszenie liczby zapasowych przetworników. 
Konstrukcja modularna umo¿liwia wymianê czêœci 
elektronicznych i mechanicznych oraz zapewnia 
kompatybilnoœæ ze starszymi i nowszymi modelami.

DANE TECHNICZNE
Media mierzone
Ciecz, gaz i para

Sygna³y wyjœciowe
Kod S, Smart

420 mA dc, liniowy lub pierwiastkowy wzglêdem sygna³u 
wejœciowego wybierany przez u¿ytkownika. Cyfrowa 

ZASTOSOWANIE

zmienna procesowa na³o¿ona na sygna³ 420 mA, 
dostêpna dla ka¿dego urz¹dzenia wykorzystu-j¹cego 
protokó³ HART®.

Kod E, analogowy
420 mA dc, liniowy wzglêdem ciœnienia procesowego

Kod G, analogowy
1050 mA dc, liniowy wzglêdem ciœnienia procesowego

Kod L, o ma³ym poborze mocy
0.8 do 3.2 V dc, liniowy wzglêdem ciœnienia procesowego

Kod M, o ma³ym poborze mocy
1 do 5 V dc, liniowy wzglêdem ciœnienia procesowego

Pobór pr¹du w normalnych warunkach pracy
(wersja o ma³ym poborze mocy)
Kod wyjœcia L

1.5 mA dc
Kod wyjœcia M

2.0 mA dc

Podwy¿szenie i obni¿enie zera
Kod wyjœcia S, E i G

Przy podwy¿szeniu lub obni¿eniu zera, dolna wartoœæ 
graniczna musi byæ wiêksza lub równa -URL, a górna 
mniejsza lub równa +URL. Kalibrowana szerokoœæ 
zakresu pomiarowego musi byæ wiêksza lub równa od 
minimalnej szerokoœci zakresu pomiarowego.

Kod wyjœcia L
Zero mo¿e byæ regulowane w zakresie ±10% URL, a 
szero-koœæ zakresu pomiarowego w zakresie od 90 do 
100% URL.

Kod wyjœcia M.
Zero mo¿e byæ regulowane w zakresie ±50% URL, a 
szero-koœæ zakresu pomiarowego w zakresie od 50 do 
100% URL.

Przetworniki Model 1151 dostêpne s¹ w szerokiej gamie 
konfiguracji. Stosowane s¹ do pomiarów ciœnieñ 
ró¿nicowych, bezwzglêdnych i wzglêdnych, a tak¿e do 
zintegrowanych systemów pomiarów ciœnieñ, poziomu i 
przep³ywu. W celu spe³nienia wymagañ ró¿norodnych 
aplikacji dostêpne s¹ wersje przystosowane do wysokich 
ciœnieñ statycznych 4500 psi (310 bar), ró¿ne materia³y 
konstrukcyjne czêœci stykaj¹cych siê z medium, ró¿ne 
ciecze wype³niaj¹ce oraz uk³ady elektroniczne 
analogowe, smart i o ma³ym poborze mocy.

Przetwornik 
ciœnienia Rosemount 1151

• Sprawdzona jakoœæ i niezawodnoœæ
• Ci¹g³e doskonalenie produktu
• Dok³adnoœæ referencyjna ±0.075%
• Wspó³czynnik skali zakresowoœci do 50:1
• Dwuletnia stabilnoœæ ±0.1%
• Szeroka gama zastosowañ
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Szerokoœæ zakresu pomiarowego i zero
Kod wyjœcia S

Regulacja zera i szerokoœci zakresu pomiarowego mo¿e 
odbywaæ siê lokalnie przy u¿yciu przycisków lub zdalnie 
przy u¿yciu komunikatora HART.

Kod wyjœcia E, G, L i M
Szerokoœæ zakresu pomiarowego i zero mog¹ byæ regulo-
wane w sposób ci¹g³y.

Zasilanie
Wymagany zewnêtrzny zasilacz. Przetwornik dzia³a w 
nastêpu-j¹cym zakresie napiêæ zasilania:
Kod wyjœcia S, E

12 do 45 V dc bez obci¹¿enia
Kod wyjœcia G

30 do 85 V dc bez obci¹¿enia
Kod wyjœcia L

5 do 12 V dc
Kod wyjœcia M

8 do 14 V dc
Gdzie:

Dopuszczalne ciœnienie statyczne i przeci¹¿enia
Model 1151DP

0 psia do 2000 psig (0 do 13.79 MPa) z dowolnej strony, 
bez uszkodzenia przetwornika. Dzia³a zgodnie ze 
specyfikacj¹ dla ciœnieñ statycznych od 0.5 psia (3.45 
kPa) do 2000 psig (13.79 MPa).

Model 1151HP
0 psia do 4500 psig (0 do 31.02 MPa) z dowolnej strony, 
bez uszkodzenia przetwornika. Dzia³a zgodnie ze 
specyfikacj¹ dla ciœnieñ statycznych od 0.5 psia (3.45 
kPa) do 4500 psig (31.02 MPa).

Model 1151AP
0 psia do 2000 psia (0 do 13.79 MPa), bez uszkodzenia 
przetwornika. Dzia³a zgodnie ze specyfikacj¹ dla ciœnieñ 
statycznych od 0 psia do górnej wartoœci granicznej 
przetwornika.

Model 1151GP
0 psia do 2000 psig (0 do 13.79 MPa) dla zakresów 
pomiarowych 3-6, do 4500 psig (31.02 MPa) dla zakresu 
7-9, do 7500 psig (51.71 MPa) dla zakresu 0, bez 
uszkodzenia przetwornika. Dzia³a zgodnie ze 
specyfikacj¹ dla ciœnieñ statycznych od 0.5 psia (3.45 
kPa) do górnej wartoœci granicznej przetwornika.

Ciœnienie niszcz¹ce przetwornik
10000 psig (68.95 Mpa)

Dopuszczalna wilgotnoœæ
0 do 100% wilgotnoœci wzglêdnej

Zmiana objêtoœci komory pomiarowej
Mniejsza od 0.16 cm3

Poziomy alarmowe (Kod wyjœcia S)
Jeœli procedury autodiagnostyki wykryj¹ b³¹d krytyczny w 
dzialaniu przetwornika, to sygna³ analogowy przyjmuje 
wartoœæ poni¿ej 3.9 mA lub powy¿ej 21 mA. Wyboru 
poziomu stanu alarmowego (niski lub wysoki) dokonuje 
u¿ytkownik.

Zabezpieczenie przetwornika (Kod wyjœcia S)
Uaktywnienie blokady przetwornika zabezpiecza przed 
mo¿liwoœci¹ zmian parametrów konfiguracyjnych, blokuje 
równie¿ lokalne regulacje zera i szerokoœci zakresu 
pomiarowego. Zabezpieczenie uaktywnia siê wewnêtrznym 
prze³¹cznikiem.

Alarm przeci¹¿enia (Kod wyjœcia S)
Jeœli czujnik wykryje ujemne przeci¹¿enie, to sygna³ 
analogowy przyjmuje wartoœæ 3.9 mA. Jeœli czujnik wykryje 
dodatnie przeci¹¿enie, to sygna³ analogowy przyjmuje 
wartoœæ 20.8 mA.

Czas gotowoœci do pracy
Maksymalnie 2.0 s przy minimalnym t³umieniu. W 
przetwornikach o ma³ym poborze mocy sygna³ wyjœciowy 
uzyskuje stabilnoœæ 0.2% po 200 ms po w³¹czeniu zasilania.

Przetwornik 
ciœnienia Rosemount 1151

Dopuszczalne temperatury
Dzia³anie uk³adów elektronicznych

Kod S: 40 do 85 °C
Kod E: 40 do 93 °C
Kod G, L, M: 29 do 93 °C

Dzia³anie czujnika
Wype³nienie olejem silikonowym:40 do 104 °C
Wype³nienie ciecz¹ obojêtn¹ chemicznie: 18 do 71 °C

Sk³adowanie
Kod S: 51 do 85 °C
Kod E, G, L, M: 51 do 121 °C
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