Przetwornik
ciœnienia

Rosemount 2051

• Dok³adnoœæ referencyjna do 0,075%
• Zakresowoœæ do 100:1
• Dostêpne protoko³y 4-20 mA HART®, FOUNDATION

fieldbus® oraz 1-5 Vdc HART o ma³ym poborze mocy
• Przy³¹cze Coplanar™ umo¿liwia integracjê z elementami

wytwarzaj¹cymi spadek ciœnieni: zbloczami, oddzielaczami
• Pe³na gama przetworników ciœnienia do pomiarów ciœnienia,

poziomu i przep³ywu
• Rozszerzona dwuletnia gwarancja
• Zespó³ pomiarowy oparty o przetwornik 2051 dostarczany z

fabryki jest ju¿ Skalibrowany, przetestowany ciœnieniowo i
gotowy do instalacji.
• Elastyczna konstrukcja zmniejsza znacz¹co koszty zakupu i
koszty czêœci zapasowych.

ZASTOSOWANIE
Rodzina przetworników ciœnienia 2051 to urz¹dzenia do pomiarów ciœnienia wzglêdnego, bezwzglêdnego i
ró¿nicowego.

PRZEGL¥D PRZETWORNIKÓW
Przetwornik Rosemount 2051C ciœnienia i ciœnienia
ró¿nicowego
• Dok³adnoœæ 0,075%, opcjonalnie 0,065%
• Dwuletnia stabilnoœæ 0,10%, opcjonalna stabilnoœæ
piêcioletnia
• Platforma Coplanar umo¿liwia zintegrowany monta¿,
zblocza, elementu spiêtrzaj¹cego i oddzielacza
• Zakresy pomiarowe od 1,2 mbar do 276 bar
• Czêœci stykaj¹ce siê z medium wykonane ze stali
nierdzewnej 316L i stopu C-276
Przetworniki Rosemount 2051T ciœnienia i ciœnienia
bezwzglêdnego
• Dok³adnoœæ 0,075%, opcjonalnie 0,065%
• Dwuletnia stabilnoœæ 0,10%, opcjonalna stabilnoœæ
piêcioletnia
• Zakresy pomiarowe od 10,3 mbar do 689 bar
• Dostêpne ró¿ne przy³¹cza procesowe
• Czêœci stykaj¹ce siê z medium wykonane ze stali
nierdzewnej 316L i stopu C-276
Przetwornik Rosemount 2051L poziomu
• Dok³adnoœæ 0,075%
• Ca³kowicie spawany system pomiarowy gwarantuje
najwy¿sz¹ niezawodnoœæ
• Membrany w p³aszczyŸnie ko³nierza lub odsuniête
• Szeroka gama p³ynów wype³niaj¹cych czujnik i
materia³ów czêœci stykaj¹cych siê z medium
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MEDIA MIERZONE
Ciecze, gazy i paru
PROTOKO£Y
4–20 mA HART
Wyjœcie
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 przetwornik dzia³a w zakresie napiêæ 10,5 do 42,4 V dc bez
obci¹¿enia.
1-5 Vdc HART o ma³ym poborze mocy
Wyjœcie
Wyjœcie w systemie trójprzewodowym 1–5 Vdc, o
charakterystyce liniowej lub pierwiastkowej wybieranej
przez u¿ytkownika. Sygna³ cyfrowy na³o¿ony na sygna³
napiêciowy, dostêpny dla ka¿dego systemu sterowania
pos³uguj¹cego siê protoko³em HART.
Zasilanie
Wymagany zewnêtrzny zasilacz. Standardowy
przetwornik dzia³a w zakresie napiêæ 9 do 28 Vdc bez
obci¹¿enia.
Pobór mocy
3.0 mA, 27–84 mW
Obci¹¿enie wyjœcia
100 kW lub wiêksze

Przetwornik
ciœnienia
FOUNDATION fieldbus
Zasilanie
Wymagany zewnêtrzny zasilacz. Przetwornik pracuje w
zakresie napiêæ zasilania od 9,0 do 32,0 V dc.
Pobierany pr¹d
17,5 mA dla wszystkich konfiguracji (³¹cznie z opcj¹
miernika LCD)
Standardowe bloki funkcyjne
• Blok zasobów- Zawiera informacje o sprzêcie, uk³adach
elektronicznych oraz informacje diagnostyczne.
• Blok przetwornika-Zawiera aktualne dane pomiarowe
oraz informacje o diagnostyce czujnika, umo¿liwia
kalibracjê cyfrow¹ czujnika lub powrót do nastaw
fabrycznych.
• Blok wyœwietlacza LCD - Konfiguracja lokalnego
wyœwietlacza.
• 2 bloki wejœcia analogowego (AI) - Przetwarza pomiary i
udostêpnia je innym blokom funkcyjnym. Wartoœæ
wyjœciowa podawana jest w jednostkach standardowych lub zdefiniowanych przez u¿ytkownika i zawiera
informacje o jakoœci pomiarów.
• Blok PID - Zawiera wszystkie funkcje umo¿liwiaj¹ce
sterowanie PID w warunkach polowych, ³¹cznie ze
sterowaniem kaskadowym i w sprzê¿eniu zwrotnym.
• Funkcja autotuningu - pozwala na precyzyjne dostrojenie pêtli regulacyjnej.
Zapasowy Link Active Scheduler (LAS)
Przetwornik mo¿e pe³niæ rolê aktywnego zarz¹dcy
komunikacji (Link Active Scheduler - LAS), jeœli aktualny
master ulegnie uszkodzeniu lub zostanie wyjêty z
segmentu.
WYTRZYMA£OŒÆ NA PRZECI¥¯ENIA 2051C
• Zakresy 2–5: 3626 psig (250 bar)
4500 psig (310,3 bar) dla opcji kod P9
• Zakres 1: 2000 psig (137,9 bar)

Rosemount 2051
CIŒNIENIE NISZCZ¥CE PRZETWORNIK
Przetwornik 2051C z ko³nierzem Coplanar lub
tradycyjnym: 689,5 bar
DOPUSZCZALNE TEMPERATURY
Otoczenie
–40 do 85°C (Z wyœwietlaczem LCD: –20 do 80°C)
Sk³adowanie
–46 do 110°C (Z wyœwietlaczem LCD: –40 do 85°C)
Medium procesowego dla 2051C
Wype³nienie czujnika olejem silikonowym
z ko³nierzem Coplanar: –40 do 121°C
z ko³nierzem tradycyjnym: –40 do 149°C
z odsadzeniem: –40 do 149°C
ze zintegrowanym zbloczem 305: –40 do 149°C(2)
Wype³nienie czujnika chemicznie obojêtne
–18 do 85°C(3)
DOPUSZCZALNA WILGOTNOŒÆ
0–100% wilgotnoœci wzglêdnej
CZAS W£¥CZANIA
Osi¹gniêcie podanej dok³adnoœci pomiarów po mniej ni¿
dwóch sekundach od w³¹czenia zasilania przetwornika
ZMIANA OBJÊTOŒCI KOMORY POD WP£YWEM
CIŒNIENIA
Mniejsza ni¿ 0,08 cm3
T£UMIENIE
Sta³a czasowa t³umienia wyjœcia analogowego jest
programowana przez u¿ytkownika w zakresie od 0 do
25,6 s. Sta³a ta dodaje siê do sta³ej czasowej modu³u
czujnika.

ZAKRESY DZIA£ANIA PRZETWORNIKÓW I CZUJNIKÓW
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