
Sensör malzemes�  Paslanmaz çel�k 316L   

MICROBAR 13
Basınç Transm�tter�

Ölçüm aralıkları  -1...0bar, 0...1000bar   

Ölçüm değ�şkenler�  Rölat�f basınç    

Ölçüm hatası  Tam skalanın ≤ % 0,5 

Ekran   Ops�yonel    

Proses sıcaklığı   -40...80 °C   

Çalışma voltajı   8...28V DC 
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Tekn�k Ölçüler

Uygulama Alanları

Tekn�k Özell�kler

Ölçüm Prens�b�

Avantajları

Gövde ve Malzemeler

Elektron�k Seçenekler�

MICROBAR 13 basınç transm�tter� gıda, �laç, su tes�sler�, enerj� 
sektörü ve benzer� b�r çok endüstr� uygulamalarında sıvıların 
basıncını ve sev�yes�n� ölçeb�len en �deal ve ekonom�k basınç 
sensörüdür. Vakumdan 1000 bar’a kadar gen�ş b�r ölçüm aralığına 
sah�pt�r.  Atmosfere açık tanklarda alttan takmalı h�drostat�k sev�ye 
ölçüm sensörü olarak da kullanılır. 

Proses bağ./ malzemes�  G¼A - G ½ A Flush

Sensör d�yaframı basınç altında elementler�n fiz�ksel sapmalarını 
h�sseder. Mekan�k deformasyon elektr�ksel b�r s�nyale d�yaframdan 
b�r d�renç köprüsü �le dönüştürülerek taşınır. B�r ampl�fikatör hücren�n 
çıkış voltajını transm�tter�n çıkış akım s�nyal� olan 4-20mA’e 
dönüştürür. Basınç transm�tter� har�c� kararlı b�r güç kaynağı �le 
beslen�r. Ters kutup ve yüksek besleme voltajı g�r�ştek� koruma 
d�yotları tarafından önlen�r. C�haz ayrıca �ç�ndek� EMC koruyucu 
b�leşenler sayes�nde elektromanyet�k gürültülerden de etk�lenmez.

Elektron�k   2 tell� 4...20mA   

Basınç sensörünün elektron�ğ� 8...28V DC enerj� beslemel� 4...20mA 
çıkışlıdır. Ayrıca ops�yonel olarak sunulan M�crod�s 11A göstege 
panel� ve trans�stör çıkışlı M�crod�s 11T �le kullanılab�l�r.

Transm�tter, metal gövde üzer�nde bulunan p�ezorez�st�f ölçüm 
hücres�, �ç elektron�k karttan ve DIN43650 plug soketten 
oluşmaktadır. Ölçüm hücres� flush 316L ve ops�yonel seram�k 
malzemeden d�şl� bağlantılı, �ç seram�k d�yaframlı yapıdadır. 

-Kolay montaj
-Yüksek hassas�yet
-Ekonom�k çözüm
-Bakım gerekt�rmeyen yapı
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Elektron�k Bağlantıları
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İk� tell� 4...20mA  M�crobar 13 basınç sensörünü 8...28 DC enerj� �le 1 ve 2 nolu p�nlerden besley�p aynı zamanda mA 
çıkışını alab�l�rs�n�z. 

PLC, DCS veya herhang� b�r mA g�r�şl� gösterge panel�ne bağlantı yaparken güç kaynağının “+” hattını d�rek olarak 
transm�tter�n 1nolu p�n�ne, 2nolu p�nden çıkan “-” hattını �se kontrol c�hazlarından ser� olarak dolaştırdıktan sonra 
güç kaynağınının “-” klemens�ne bağlamanız gerekmekted�r.

P�n 1 : V +
P�n 2 : V -

M�crod�s 11 T : Trans�stör çıkışlı gösterge modülü
Ops�yonel olarak ver�len M�crobar 11 basınç sensörü �le b�rl�kte kullanılan M�crod�s 11 T �le �sten�len basınç 
değerler�nde trans�tör çıkışı elde edeb�l�rs�n�z. M�crod�s 11 T modülünün yan kısmında bulunan 3 p�nl� soketten 
trans�stör çıkışlarınızı alıp d�rek olarak kontrol c�hazlarında değerlend�reb�l�r yada b�r röleden geç�rerek kontak çıkışı 
elde edeb�l�rs�n�z.

Ayarlama

tuşlarına aynı anda basılarak menüye g�r�l�r;

Bu menüde y�ne           tuşarına aynı anda basılarak 
menü �çer�s�ne g�r�l�r.     tuşu �le değerler değ�şt�r�leb�l�r,
     tuşu �le �mleç değerler arasında değ�şt�r�leb�l�r.
Burada d�splayde göster�lecek alt değer, yan� 4mA’e 
karşılık gelen basınç değer� g�r�l�r.

Bu menüde d�splayde göster�lecek üst değer, yan� 
20mA’e karşılık gelen basınç değer� g�r�l�r.

Bu menüde dec�mal po�nt ayarı yapılır. Yan� basınç 
değer� ekranda göster�l�rken noktadan sonra kaç 
hanen�n göster�leceğ�n�n seç�m� yapılır.

Bu menüde damp�ng yapılır. 

Bu menüde trans�stör çıkışlarını akt�f hale get�r�p 
get�rmemey� seçeb�l�rs�n�z. On seçeneğ� seç�l�rse g�rm�ş 
olduğunuz set değerler�nde çıkış elde edeb�l�r, Off 
seçeneğ� seç�l�rse g�rm�ş olduğunuz set değerler�nde 
herhang� b�r çıkış elde edemezs�n�z.

Bu menüde trans�stör çıkışlarının hang� basınç değer�n 
altında akt�f hale gelmes�n� ayarlayab�l�rs�n�z.

Bu menüde trans�stör çıkışlarının hang� basınç değer�n�n 
üzer�ne çıktığında akt�f hale gelmes�n� ayarlayab�l�rs�n�z.

Bu menüde trans�stör çıkışlarına zaman gec�kmes� 
ver�leb�l�r. Yan� basınç değer� set ed�len değer�n altına 
düştüğünde yada üzer�ne çıktığında akt�f hale gelecek olan 
çıkışlara bel�rl� b�r zaman gec�kmes� ver�leb�l�r.

Bu menülerde (Ldlr ve Hdlr) trans�stör çıkışlarının 
ayarlanan basınç değer�n�n üzer�ne çıktığında mı 
yada ayarlanan basınç değer�n�n altına düştüğünde 
m� akt�f hale gelmes�n� ayarlayab�l�rs�n�z.

Ldlr : dn   Şekl�nde seç�m yapılması durumunda
Hdlr : dn   set ed�len değer�n altında çıkış elde ed�l�r

Ldlr : UP   Şekl�nde seç�m yapılması durumunda
Hdlr : UP  set ed�len değer�n üzer�nde çıkış elde ed�l�r

1-  :  -Out
2- Set1   : +Out
3- Set2    : +Out
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