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Huba Control AG jest Szwajcarską firmą opracowującą, produkującą oraz
wprowadzającą na rynek produkty do pomiaru ciśnienia i przepływu cieczy.

1 mbar … 1000 bar
0,5 … 240 l/min
Aktualne karty techniczne, instrukcje użytkowania i certyfikaty dostępne są
na stronie:

www.bil.com.pl
oraz

www.hubacontrol.com
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Przegląd produktów
Ciśnienie

Przetworniki ciśnienia
400 OEM
501 OEM
503 OEM
505 OEM
506 OEM
511 OEM
515 OEM
516 OEM
520
522
527
528
680
691
Przetworniki różnicy ciśnień
401 OEM
402
403 OEM
652
663
692
698
699

0 ... 10 – 100 mbar
-1 ... 0 – 60 bar
0 ... 2.5 – 25 bar
0 ... 4 bar
-0.5 ... 7 bar / 0 ... 10 – 60 bar
-1 ... 0 – 600 bar
-1 ... 0 – 600 bar
-1 ... 0 – 600 bar
-1 ... 9 bar / 0 ... 2.5 – 600 bar
0 ... 2.5 – 600 bar
0 ... 1 – 60 bar
-1 ... 0 – 60 bar
0 ... 0.1 – 1000 bar
-1 ... 0 – 600 bar

6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10

0 ... 3 – 8 mbar
0 ... 3 – 50 mbar
0 ... 3 – 8 mbar
0 ... 50 – 1000 mbar
-5 ... 5 mbar / 0 ... 5 – 2000 mbar
0 ... 0.1 – 25 bar
-5 ... 5 mbar / 0 ... 10000 mbar
-1 ... 1 mbar / 0 ... 0.3 – 50 mbar

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■

0 … 0,1 – 25 bar
0 … 0,3 – 3 bar

14
14

■
■

■

Mostki pomiarowe ciśnienia
509 OEM
513 OEM
513 OEM czujnik barometryczny

0 ... 2.5 - 250 bar
-1 ... 0 - 600 bar
0.8 ... 1.4 bar

15
15
15

■
■
■

■
■

Presostaty elektroniczne
521
529
619

0 … 2.5 - 600 bar
-1 ... 0 - 60 bar
-1 ... 0 - 600 bar

16
16
16

■
■
■

Presostaty mechaniczne
604
605 OEM
610
620 / 625
630

0.2 ... 50 mbar
20 ... 400 Pa
-320 ... 500 mbar
-900 ... 6000 mbar
6 ... 5500 mbar

18
18
18
19
19

■
■
■
■
■

0.5 ... 150 l/min.
0.5 ... 150 l/min.
1.8 ... 150 l/min.
1.8 ... 240 l/min.
1.8 ... 240 l/min.

20
20
20
21
21

Cyfrowe urządzenia wskazujące
800
801

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Chłodziwa

Ciecze

Gazy palne

Powietrze i gazy obojętne
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Przetworniki poziomu
681
712

Przetworniki przepływu
200 OEM
210
230
235 OEM
236

Medium

Różnicowe

Strona

Bezwzględne (absolutne)

Zakres ciśnienia

Względne

Rodzaj

■

■
■

■
■
■

■
■

■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
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■
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Działalność
Huba Control koncentruje się na technologii pomiaru ciśnienia, dzięki czemu jest w stanie wprowadzać
innowacyjne produkty o szerokim spektrum, które zaspokajają potrzeby dla stale poszerzającego się zakresu
aplikacji i wdrożeń w ramach optymalizacji budowy maszyn, systemów oraz procesów przemysłowych.
Inżynierzy z siedziby głównej w Szwajcarii, oddziałów w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii,
Singapuru i Chin a także przedstawicielstw, znajdujących się na całym świecie, są w stanie dobrać optymalne
rozwiązania dla potrzeb klienta.

Kompetencje produkcji
Dział produkcji firmy Huba Control jest specjalnie przystosowany do montażu oraz skalowania presostatów
i przetworników ciśnienia. W poszczególnych stadiach procesu produkcji wprowadzane są elementy
racjonalizacji. Naszą największą siłą jest doświadczenie i biegłość w znajomości kompleksowych,
zautomatyzowanych procesów wytwarzania, włączając automatyczne wzorcowanie.
Jakość – Bezpieczeństwo – Środowisko
Dzięki
zorientowanemu
procesowo
zintegrowanemu
systemowi zarządzania spełniamy wymagania klientów,
osiągamy cele strategiczne i realizujemy politykę firmy.
Sprawne zarządzanie procesowe oraz umiejętności
pracowników pozwalają nam na doskonalenie jakości oraz
spełnianie wymogów dot. bezpieczeństwa i ochrony
środowiska.
Dewizą naszych pracowników jest:
<< Nieustannie się doskonalę i dążę do perfekcji. >>

Certyfikaty
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO/TS 16949
Akredytacja ISO/IEC 17025
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 18001
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Technologia tensometryczna Huba Control oparta na dźwigni ceramicznej
Znakomita synergia naszych unikalnych membran w kombinacji z naszymi ceramicznymi czujnikami
tensometrycznymi pozwala nam produkować przetworniki o długoterminowej stabilności do bardzo dokładnego
pomiaru ciśnienia. Technologia opracowana przez Huba Control z powodzeniem znalazła zastosowanie
w milionach czujników w wielu różnych aplikacjach.

Technologia mostków pomiarowych Huba Control
Nieustanne doskonalenie i kompleksowa produkcja mostków pomiarowych w połączeniu ze znakomitą
konstrukcją elektroniczną pozwala nam wytwarzać innowacyjne przetworniki ciśnienia.
Huba Control czerpie z ponad 20 lat doświadczeń w zastosowaniu technologii ceramicznej.
Wysokiej jakości naszych produktów dowiedziono w milionach różnych aplikacji.
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Przetworniki ciśnienia
Przetworniki ciśnienia
OEM Typ 400

Ciśnienie względne: 0… 10 – 100 mbar
Przetworniki ciśnienia serii 400 są zaprojektowane specjalnie do wyrobów
wielkoseryjnych, nadają się np. do pomiarów poziomów wody w pralkach
automatycznych.
Produkcja tych urządzeń jest w pełni zautomatyzowana, włączając
wzorcowanie (zerowanie oraz nastawę zakresu).
Medium:
Zasilanie:
Wyjście:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze i gazy obojętne
5 VDC ± 5%
ratiometryczne 10 … 70%
< 0.3% FS
złącze RAST 2.5 (AMP DUOPLUG 2.5™)
króciec Ø 6.2 mm

Montaż – zatrzaski

OEM typ 501

Ciśnienie względne / bezwzględne: -1… 0 – 60 bar / 0 … 2,5 – 16 mbar
Przetworniki ciśnienia serii 501 są zoptymalizowane pod kątem wykorzystania
w zastosowaniach przemysłowych OEM wymagających większej liczby sztuk.
Szeroka gama dostępnych przyłączy elektrycznych i ciśnienia, razem z dużym
wyborem znormalizowanych sygnałów wyjściowych umożliwia zastosowanie
w wielu różnorodnych aplikacjach.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

OEM typ 503

powietrze i gazy obojętne
ratiometryczne 10… 70%
5 VDC ± 5%
0… 5 VDC
9… 33 VDC
1… 6 VDC
10.4… 33 VDC
4… 20 mA
8… 33 VDC
0… 10 VDC
16.2… 33 VDC
< 0.5% FS
kabel 1.5 m, złączka DIN EN 175301-803-A lub C
gwint wewnętrzny i zewnętrzny G1/4

Ciśnienie względne: 0 ... 2,5 – 25 bar
Przetworniki ciśnienia serii 503 zaprojektowane są do aplikacji przemysłowych
dla odbiorców OEM, ze względu na niską cenę w stosunku do oferowanej
jakości.
Zautomatyzowane techniki produkcji pozwalają na wytwarzanie tych
przetworników w dużych ilościach, przy zachowaniu elastyczności
w oferowaniu różnych wersji.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze i gazy
ratiometryczne 10… 90%
5 VDC ± 5%
0… 5 V
9… 33 VDC
1… 10 V
16,2 … 33 VDC
4… 20 mA
10 … 33 VDC
< 1,0% FS
kabel 1.5 m, złączka DIN EN 175301-803-A lub
złącze RAST 2,5
gwint zewnętrzny lub wtyczka
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Przetworniki ciśnienia
OEM typ 505

Ciśnienie względne: 0 … 4 bar
Przetworniki ciśnienia względnego serii 505 z powodzeniem znajdują
zastosowanie w instalacjach przemysłowych i ciepłowniczych do pomiaru
ciśnienia wody.
Częściowo zautomatyzowana produkcja umożliwia realizację zamówień
wielkoseryjnych.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

OEM typ 506

ciecze i gazy
ratiometryczne 10… 70%
5 VDC ± 5%
0 … 3,5 V
8,5 … 30 VDC
1… 10 V
16,2 … 33 VDC
< 1,0% FS
złącze RAST 2,5
gwint zewnętrzny lub wtyczka

Ciśnienie względne: -0,5 ... 7 bar / 0 ... 10 – 60 bar
Przetworniki ciśnienia serii 506 sprawdzają się w różnych zastosowaniach
w obrębie chłodnictwa przemysłowego, dzięki swoim specjalnym przyłączom
ciśnienia.
Częściowa automatyzacja produkcji pozwala na efektywne produkowanie
dużych ilości, co z kolei skutkuje świetnym współczynnikiem cena / jakość.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

OEM typ 511

chłodziwa
ratiometryczne 10… 90%
5 VDC ± 5%
0… 5V
9 … 33 VDC
1… 6V
10.4 … 33 VDC
0 … 10 V
16.2 … 33 VDC
4 … 20 mA
8 … 33 VDC
< 0.5% FS
kabel 1.5 m, złączka DIN EN 175301-803-A lub C,
okrągła wtyczka M12x1
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny

Ciśnienie względne / absolutne: -1 …0 – 600 bar / 0 … 25 bar
Przetworniki z serii 511 spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania
dotyczące żywotności, dokładności, stabilności termicznej oraz kompatybilności
elektromagnetycznej, co czynie je odpowiednimi do bardzo szerokiej gamy
wymagających zastosowań przemysłowych.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze i gazy
ratiometryczne 10… 90%
0 … 5 V, 1 … 6 V
0 … 10 V

5 VDC ± 5%
8 … 33 VDC
11,4 … 33 VDC /
24 VAC ± 15 %
8 … 33 VDC

4 … 20 mA
< 0.3% FS
kabel 1.5 m, szybkozłącze, okrągła wtyczka M12x1,
złączka AMP JPT, złączka DIN EN 175301-803-C
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny

Przegląd produktów Huba Control – dane techniczne mogą ulec zmianie - wydanie 01/2013

Strona 7 z 24

Przetworniki ciśnienia
OEM typ 515

Ciśnienie względne / absolutne: -1 …0 – 600 bar / 0 … 40 bar
Przetworniki z serii 515 spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania
związane z zastosowaniem w przemyśle i produkcji pojazdów.
Zwarta i solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP69K umożliwia zastosowanie
w surowych warunkach.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

OEM typ 516

ciecze i gazy
ratiometryczne 10… 90%
5 VDC ± 5%
0 … 5 V, 1 … 6 V
8 … 33 VDC
0 … 10 VDC
11,4 … 33 VDC
4 … 20 mA
8 … 33 VDC
< 0.5% FS
kabel 1.5 m
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny

Ciśnienie wzgl./absol./barom.: -1…0 – 16bar / 0…1 – 16bar / 0,8…1,4bar
Dzięki zastosowaniu wyjątkowej konstrukcji zawierającej zintegrowany układ
elektroniczny przetworniki serii 516 posiadają wysoką dokładność dla bardzo
szerokiego zakresu temperatur.
Zastosowana technologia wykorzystująca wzmocniony proporcjonalny sygnał
wyjściowy umożliwia bezpośredni montaż bez potrzeby wzorcowania ciśnienia
względem temperatury.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

Typ 520

ciecze i gazy
ratiom. 10… 90%
5 VDC ± 5%
ratiom. 10… 60% ± 1,2 V
5 VDC ± 5%
< 0.5% FS
elastyczne złącze o rozstawie 2.54 mm
szybkozłącze metalowe lub z tworzywa sztucznego

Ciśnienie względne: -1 … 9 bar / 0 … 2,5 – 600 bar
Kompaktowy przetwornik serii 520 jest wyposażony w opracowaną przez Huba
Control technologię grubej folii, gdzie celka pomiarowa jest całkowicie
zaspawana.
Przetworniki serii 520 spełniają wysokie wymagania dot. odporności na
rozrywanie i może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodziw włącznie
z amoniakiem.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze, gazy i chłodziwa włącznie z amoniakiem
0 … 5 V, 1 … 6 V
8 … 33 VDC
0 … 10 V
12 … 33 VDC /
24 VAC ± 15%
ratiom. 10… 90%
5 VDC ± 10%
4 … 20 mA
7 … 33 VDC
4 … 20 mA
10 … 33 VDC
< 0,3% FS
szybkozłącze, złączka DIN EN 175301-803-A lub C,
okrągła wtyczka M12x1, wtyczka Metri Pack Serie
150, plecionka, złączka RAST 2,5
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny
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Przetworniki ciśnienia
Typ 522

Ciśnienie względne: 0 … 2,5 – 600 bar
Kompaktowe przetworniki serii 522 dla przemysłu stoczniowego wykorzystują
opracowaną przez Huba Control opracowaną przez Huba Control technologię
grubej folii, gdzie celka pomiarowa jest wyłącznie spawana.
Zaprojektowany w sposób nowoczesny czujnik ciśnienia zawiera się
w całkowicie zespawanej konstrukcji wewnątrz obudowy przetwornika.
Przetwornik spełnia najwyższe wymagania wielu aplikacji dotyczące odporności
na rozrywanie.
Wszystkie przetworniki serii 522 posiadają najważniejsze certyfikaty dla
przemysłu stoczniowego.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

Typ 527

ciecze, gazy i chłodziwa włącznie z amoniakiem
0 … 10 V
12 … 33 VDC
4 … 20 mA
7 … 33 VDC
4 … 20 mA
10 … 30 VDC
< 0,3% FS
złączka DIN EN 175301-803-A lub C, okrągła wtyczka M12x1
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny

Ciśnienie względne / absolutne: 0 … – 60 bar / 0 … 1 – 16 bar
Kompaktowy przetwornik 527 produkowany jest z wykorzystaniem sprawdzonej
technologii ceramicznej opracowanej przez Huba Control ponad 20 lat temu.
Przetworniki tej serii mogą być z powodzeniem stosowane w wielu gałęziach
przemysłu, włącznie z przemysłem stoczniowym.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

Typ 528

ciecze i gazy
0 … 10 V
12 … 33 VDC
4 … 20 mA
7 … 33 VDC
4 … 20 mA
10 … 30 VDC
< 0,3% FS
złącze DIN EN 175301-803-A, okrągła wtycz. M12x1
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny

Ciśnienie względne / absolutne: -1 … 0 – 60 bar / 0 … 1 – 16 bar
Kompaktowy przetwornik 528 produkowany jest z wykorzystaniem sprawdzonej
technologii ceramicznej opracowanej przez Huba Control ponad 20 lat temu.
Przetworniki tej serii świetnie nadają się do zastosowań w wielu dziedzinach
przemysłu.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze i gazy
0 … 5 V, 1 … 6 V
0 … 10 V

8 … 33 VDC
12 … 33 VDC /
24 VAC ± 15%
5 VDC ± 10%
7 … 33 VDC
10 … 33 VDC

ratiom. 10… 90%
4 … 20 mA
4 … 20 mA
< 0,3% FS
szybkozłącze, złączka DIN EN 175301-803-A lub C,
okrągła wtyczka M12x1, wtyczka Metri Pack Serie
150, plecionka, złączka RAST 2,5
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny
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Przetworniki ciśnienia
Typ 680

Ciśnienie wzgl. i absol. / nadciśn.: 0 … 25 bar / > 25 … 1000 bar
Przetworniki serii 680 wyposażone w piezorezystancyjne krzemowe mostki
pomiarowe dostępne są w ponad 20 zakresach pomiarowych oraz z szerokim
wyborem przyłączy ciśnienia i elektrycznych.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

Typ 691

ciecze i gazy
0 … 5 V, 0 … 10 V
15 … 30 VDC
4 … 20 mA
9 … 33 VDC
4 … 20 mA
9 … 28 VDC
< 0,25% FS (< 0,05% FS na żądanie)
złączka DIN EN 175301-803-A, kable o różnych
długościach, złącza Binder 723, Lumberg RSF4 lub
RSF50
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny

Ciśnienie względne / absolutne: -1 … 0 – 600 bar / 0 … 0,1 – 16 bar
Przetworniki serii 691 wykorzystują wyjątkową i sprawdzoną technologię
ceramiczną.
Poza szerokim wachlarzem dostępnych przyłączy ciśnienia i elektrycznych,
dostępnych jest również wiele zakresów pomiarowych od 300 mbar wzwyż.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze i gazy
0…5V
11 … 33 VDC / 24 VAC ± 15%
0 … 10 V
18 … 33 VDC / 24 VAC ± 15%
4 … 20 mA
11 … 33 VDC
< 0,3% FS
kabel 1,5 m, złącze DIN EN 175301-803-A, złącze
DIN EN 60130-9
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny
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Przetworniki różnicy ciśnień
OEM typ 401

Ciśnienie wzgl. i różnica ciśnień: 0 … 3 – 8 mbar
Przetworniki serii 401 wykrywają bardzo małe zmiany ciśnienia powietrza
i zaprojektowane zostały do zapewniania optymalnego sterowania.
Dwukomponentowa membrana o wyjątkowej geometrii zapewnia wysoką
czułość oraz doskonałą powtarzalność, nawet dla zakresów poniżej 20 Pa.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

powietrze i gazy obojętne
0,5 … 4,5 V
10,4 … 18 VDC
< 0,3% FS
złącze RAST 2.5 (AMP DUOPLUG 2.5™)
króciec Ø 6.2 mm

Montaż: zatrzaski lub uchwyt montażowy

Typ 402

Ciśnienie wzgl. i różnica ciśnień: 0 … 3 – 50 mbar
Przetworniki serii 402 doskonale sprawdzają się w systemach klimatyzacyjnych
oraz w pomiarze niewielkich ciśnień w sektorze medycznym.
Zakres pomiarowy dobrany indywidualnie do zastosowania zapewnia
optymalną dokładność oraz długoterminową stabilność pomiarową. Łatwa
i szybka instalacja jest możliwa dzięki płytce montażowej lub możliwości
bezpośredniego montażu na PCB.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

powietrze i gazy obojętne
0,5 … 4,5 V
10,2 … 33 VDC
< 0,6% FS
złącze RAST 2.5 (AMP DUOPLUG 2.5™)
złącze pinowe do montażu na płytce drukowanej
króciec Ø 6.2 mm

Montaż: zatrzaski lub śruby

OEM typ 403

Ciśnienie wzgl. i różnica ciśnień: 0 … 3 – 8 mbar
Przetworniki serii 403 wykrywają bardzo małe zmiany ciśnienia w układach
powietrze / gaz. Wszystkie zastosowane w przetworniku materiały mogą
pracować w środowisku gazów palnych.
Świetnie sprawdza się we współpracy z przetwornikiem 401, układ taki pozwala
na uzyskanie optymalnego stosunku powietrze / gaz.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

gazy palne
0,5 … 4,5 V
10,4 … 18 VDC
< 0,5% FS
złącze RAST 2.5 (AMP DUOPLUG 2.5™)
króciec Ø 6.2 mm

Montaż: zatrzaski lub uchwyt montażowy
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Przetworniki różnicy ciśnień
Typ 652

Ciśnienie wzgl. i różnica ciśnień: 0 … 50 – 1000 mbar
Przetworniki serii 652 dostosowane są w szczególności do pomiaru ciągłego
przepływu (lub poziomu) cieczy i gazów w układach ogrzewania, wentylacji
i systemach kontroli procesu.
Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja pozwala na przeciążenia nawet do 20 mbar,
w zależności od wybranego zakresu pomiarowego.
Medium:
Wyjście:
Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze i gazy obojętne
0 … 10 V , 0 … 20 mA , 4 … 20 mA
20 … 30 VDC lub 24 VAC +15% / -10%
< 1,5% FS
zaciski śrubowe
gwint wewnętrzny G⅛

Montaż: uchwyt mocowany śrubami

Typ 663

Różnica ciśnień i ciśnienie wzgl. /
absolutne
/ barometryczne :
-5 … 5 mbar / 0 … 5 – 2000 mbar / 800 … 1200 mbar
Przetworniki serii 663 zaprojektowane zostały z myślą o zastosowaniu we
współpracy z ośrodkami takimi jak powietrze i gazy nieagresywne.
Sygnały wyjściowe są skompensowane temperaturowo, zlinearyzowane oraz
wzmocnione.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

powietrze i gazy obojętne
0,5 … 4,5 V
8,5 … 30 VDC
< 0,5% FS
złącze RAST 2.5 (AMP DUOPLUG 2.5™) lub piny do
montażu na płytce drukowanej
króciec Ø 4,8 mm, szybkozłącze

Montaż: zatrzaski

Typ 692

Ciśnienie wzgl. i różnica ciśnień: 0 … 0,1 – 25 bar
Przetworniki serii 692 wykorzystują wyjątkową, sprawdzoną technologię
ceramiczną. Szeroka gama dostępnych przyłączy elektrycznych i ciśnienia,
zestandaryzowanych sygnałów wyjściowych oraz innych konfiguracji umożliwia
zastosowanie przetworników serii 692 w wielu gałęziach przemysłu.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze i gazy
0…5V
11 … 33 VDC / 24 VAC ± 15%
0 … 10 V
18 … 33 VDC / 24 VAC ± 15%
4 … 20 mA
11 … 33 VDC
ratiom. 10 … 90 % 5 VDC ± 5%
< 0,5% FS
kabel 1,5 m, złącze DIN EN 175301-803-A, złącze
DIN EN 60130-9
króciec lub śrubowe, gwint zewnętrzny 7/16 -20 UNF,
adapter wewnętrzny lub gwint zewnętrzny G ⅛

Montaż: uchwyt mocowany śrubami
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Przetworniki różnicy ciśnień
Typ 698

Ciśnienie wzgl.: -1 … 0 bar , 0 … 10 bar
Różnica ciśnień -5 … 5 mbar , 0 … 500 mbar
Moduły ciśnieniowe 698 dostosowane są do kontroli ciśnienia i przepływu
powietrza w systemach klimatyzacji i sektorze laboratoryjnym.
Moduł jest dostępny opcjonalnie z 3-cyfrowym ekranem LED, dwoma stykami
ograniczającymi
(bezpotencjałowymi),
jak
również
w
wersji
z pierwiastkowaniem kwadratowym.
Medium:
Wyjście:
Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

powietrze i gazy obojętne
0 … 10 V , 0 … 20 mA , 4 … 20 mA
styki bezpotencjałowe
20 … 30 VDC lub 24 VAC +15% / -10%
< 1,5% FS
zaciski śrubowe
gwint wewnętrzny G⅛

Montaż: uchwyt mocowany śrubami

Typ 699

Ciśnienie wzgl. i różnica ciśnień: -1 ... 1 mbar / 0 ... 0,3 – 50 mbar
Przetworniki serii 699 dostępne są z przełączalnymi zakresami pomiarowymi
i z opcjonalnym wyświetlaczem. Dla wersji profesjonalnej możliwe jest
własnoręczne skonfigurowanie sygnału wyjściowego. Sensory projektowane
specjalnie dla danego zakresu pomiarowego zapewniają długoterminową
stabilność pomiarową a szeroki wybór dostępnych konfiguracji umożliwia
zastosowanie w układach klimatyzacji, jak również w aplikacjach
przemysłowych i medycznych.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

powietrze i gazy obojętne
0 … 10 V
13,5… 33 VDC / 24 VAC ±15%
0 … 20 mA
13,5… 33 VDC / 24 VAC ±15%
4 … 20 mA
13,5… 33 VDC / 24 VAC ±15%
4 … 20 mA
8,0 … 33 VDC
< 0,6% FS
zaciski śrubowe
króciec Ø 6,2 mm

Montaż: mocowanie śrubami
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Ciśnieniowe przetworniki poziomu
Typ 681

Ciśnienie wzgl. / absolutne: 0 … 25 bar / na zapytanie
Przetworniki serii 681 wyposażone w piezorezystancyjny krzemowy mostek
pomiarowy wysyłają skompensowane, skalibrowane i wzmocnione sygnały
wyjściowe napięciowe lub prądowe. Dostępnych jest 13 zakresów pomiarowych
od 100 mbar FS w górę.
Dzięki przewodowi podłączeniowemu odpornemu na działanie słonej wody oraz
olejów zanurzeniowe przetworniki poziomu mogą być stosowane do pomiaru
poziomu w środowisku cieczy korozyjnych.
Przewód posiada wbudowaną kapilarę służącą do kompensacji względem
ciśnienia otoczenia.
Wykonana w technologii spawanej konstrukcja przetwornika jest całkowicie
wodoszczelna.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:

Typ 712

ciecze, ciecze agresywne, woda pitna
0 … 5 VDC, 0 … 10 V
12 … 30 VDC
4 … 20 mA
9 … 33 VDC
4 … 20 mA
9 … 28 VDC
< 0,5% FS (< 0,1% na żądanie)

Ciśnienie wzgl./ absolutne: 0,0 … 2,5 bar / 0,8 ... 3,0 bar
Ciśnieniowy przetwornik poziomu serii 712 wytwarzany jest z wykorzystaniem
celki pomiarowej ciśnienia bezwzględnego nadającej sygnał wyregulowany
i wzmocniony. Przetwornik dostępny jest z przewodami o długościach od 2 do
30 metrów.
Przetwornik 712 dostępny jest w wersjach iskrobezpiecznych, jak również
w wersjach z pomiarem temperatury.
Oprócz napięciowych i prądowych sygnałów wyjściowych dostępne są również
wersje z proporcjonalnym sygnałem wyjściowym.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:

Definicja dokładności

ciecze
ratiom. 10 … 90%
0 … 10 V
4 … 20 mA
< 0,5% FS

5 VDC ± 5%
12 … 30 VDC
10 … 30 VDC

Maksymalna ujemna lub dodatnia odchyłka od punktu nastawy.
Suma liniowości, histerezy i powtarzalności w temperaturze pokojowej.
Szczegółowe dane techniczne danego urządzenia w odpowiedniej
karcie katalogowej.
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Mostki pomiarowe
OEM typ 509

Ciśnienie względne: 0 ... 2.5 – 250 bar
Mostki pomiarowe serii 509 wykonane z wykorzystaniem technologii
ceramicznej opracowanej przez Huba Control wykorzystywane w ciągu
ostatnich 15 lat znalazły zastosowanie w milionach aplikacji.
Dzięki solidnej konstrukcji celki ceramicznej brak jest znaczących zmian
w charakterystyce czujnika po montażu przez użytkownika. Czujniki
dostarczane są w konfiguracji fabrycznej lub z regulacją punktu zerowego.
Dostępny jest szeroki wybór wersji włącznie z pomiarem temperatury.
Medium:
Zasilanie:
Punkt zerowy:
Zakres przy ciśn. nom.:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:

OEM typ 513

ciecze i gazy
3 … 30 VDC
0,2 ± 0,2 mV / V
2,5 ± 1,5 mV / V
< 0,5% FS
elastyczne złącze o rozstawie 2.54 mm,
złącze PCB (AgPd) o rozstawie 1,27 mm,
złącze pin

Ciśnienie względne / absolutne: -1 ... 0 – 600 bar / 0 … 1 -25 bar
Mostki pomiarowe serii 513 wysyłają wyregulowany i wzmocniony sygnał
wyjściowy. Zaprojektowane zostały z myślą o wielkoseryjnych aplikacjach OEM.
Unikalny zintegrowany układ elektroniczny pozwala na instalację w urządzeniu
bez potrzeby regulacji temperatury czy ciśnienia przez użytkownika.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:

OEM typ 513 mostek barometryczny

ciecze i gazy obojętne
ratiom. 10 … 90%
5 VDC ± 5%
ratiom. 10 … 60% ± 1,2 V
5 VDC ± 5%
< 0,3% FS
elastyczne złącze o rozstawie 2.54 mm,
złącze PCB o rozstawie 1,27 mm

Ciśnienie absolutne: 0,8 ... 1,4 bar

Pomiarowe mostki barometryczne serii 513 wyposażone w obudowę ochronną
przystosowane są do instalacji na płytkach obwodów drukowanych (PCB).
Sygnał wyjściowy tych mostków jest zlinearyzowany, skompensowany
temperaturowo oraz wzmocniony. Solidna konstrukcja gwarantuje
długoterminową stabilność pomiarową.

Wyjście/Zasilanie:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:

ratiom. 10 … 90%
5 VDC ± 5%
< 0,3% FS
złącze o rozstawie 1,27 mm
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Presostaty elektroniczne
Typ 521

Ciśnienie względne: 0 ... 2,5 – 600 bar
Kompaktowy presostat serii 521 jest wyposażony w opracowaną przez Huba
Control technologię grubej folii, gdzie celka pomiarowa jest wyłącznie spawana.
Punkty przełączania ustawiane fabrycznie dostępne są w wersjach z wyjściem
tranzystorowym PNP, normalnie otwartym NO lub normalnie zamkniętym NC.
Szeroka gama dostępnych przyłączy ciśnienia i elektrycznych umożliwia
zastosowanie w wielu aplikacjach.
Medium:
Zasilanie:
Górny punkt przełącz.:
Dolny punkt przełącz.:
Styki przełączające:
Zdolność łączeniowa:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

Typ 529

ciecze i gazy
7 … 30 VDC
8 … 100% FS
5 … 97% FS
High-Side Switch (PNP)
styk N/C / styk N/O
High-Side Switch 200 mA
< 0,3% FS
szybkozłącze, okrągła wtyczka M12x1
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny

Ciśnienie względne / absolutne: -1 ... 0 – 60 bar / 0 … 1 – 16 bar
Kompaktowe presostaty serii 529 wykonane z wykorzystaniem technologii
ceramicznej opracowanej przez Huba Control w ciągu ostatnich 15 lat znalazły
zastosowanie w milionach aplikacji.
Punkty przełączania ustawiane fabrycznie dostępne są w wersjach z wyjściem
tranzystorowym PNP, normalnie otwartym NO lub normalnie zamkniętym NC.
Szeroka gama dostępnych przyłączy ciśnienia i elektrycznych umożliwia
zastosowanie w wielu aplikacjach.
Medium:
Zasilanie:
Górny punkt przełącz.:
Dolny punkt przełącz.:
Styki przełączające:
Zdolność łączeniowa:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

Typ 619

ciecze i gazy
7 … 33 VDC
8 … 100% FS
5 … 97% FS
High-Side Switch (PNP)
styk N/C / styk N/O
High-Side Switch 200 mA
< 0,3% FS
szybkozłącze, okrągła wtyczka M12x1
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny

Ciśnienie względne: -1 ... 0 – 600 bar (zastąpiony  patrz suplement)
Regulowany mikroprocesorowo, programowalny przetwornik z serii 619
posiada solidną, przemysłową konstrukcję. Parametry przetwornika można
łatwo przeprogramowywać przy użyciu trzech menu konfiguracyjnych za
pomocą przycisków na obudowie.
Wszystkie układy przetwornika wyposażone są w funkcje diagnostyczne.
Wygodę odczytu zapewnia duży 4-cyfrowy wyświetlacz LED.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Zdolność łączeniowa:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze i gazy obojętne
0 … 10 V
4 … 20 mA
wyjście cyfrowe
maks. 200 mA
< 0,6% FS
okrągła wtyczka M12x1
gwint wewnętrzny G1/4
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Obecność na rynku
Rynek docelowy technologii Huba pomiaru ciśnienia i przepływu podzielony jest na kilka sektorów w zależności
od zastosowania np. specjalne przetworniki ciśnienia do automatyki przemysłowej lub komponenty do kotłów
gazowych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz AGD (pralki i zmywarki).
Huba Control jest liderem w sektorze kotłów gazowych oraz HVAC. 97% naszych produktów jest
eksportowanych. Obecność naszych dystrybutorów w wielu krajach na całym świecie oraz biur
przedstawicielskich w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Chinach umożliwia nam ciągłą ekspansję.
Dział produkcji Huba zajmuje się montażem, regulacją i kalibracją presostatów i przetworników ciśnienia.
Poszczególne etapy produkcji przebiegają zgodnie ze zróżnicowanym poziomem racjonalizacji (automatyzacja
pełna, połowiczna lub częściowa) zależnym od wielkości realizowanej produkcji danej serii. Naszą siłą jest
stosowanie automatyzacji złożonych procesów, włącznie z automatyczną kalibracją, wytwarzanie jednostkowe
jak również wielkoseryjne, a także utrzymywanie wysokiej przepustowości produkcji.
Siedziba główna
Biura przedstawicieli
Dystrybutorzy
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Presostaty mechaniczne
Typ 604

Ciśnienie względne i różnica ciśnień: 0.2 … 3 – 50 mbar
Idealny presostat do kontroli przepływu powietrza w systemach klimatyzacji
i wentylacji, ale równie efektywny w układach kontroli przepływu powietrza w
instalacjach przemyslowych.
Urządzenia z tej serii posiadają 5 zakresów ciśnienia i są łatwe w montażu na
instalacji dzięki zaciskom śrubowym, blachom montażowym oraz zatrzaskowej
pokrywie.
Medium:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

powietrze i gazy obojętne
zaciski śrubowe
płaskie złącze (złącze AMP) 6.3 lub 4.8 mm
króciec Ø 6.2 mm
gwint wewnętrzny G⅛

Montaż – zatrzaski lub blacha montażowa

OEM typ 605

Ciśnienie względne i różnica ciśnień: 20 … 400 Pa (wyż. zakr na życz.)
Presostaty serii 605 zaprojektowane zostały do zastosowania w instalacjach
grzewczych opalanych gazem. Obecne zastosowanie znajduje na świecie
ponad 40 milinów presostatów. Produkowane w sposób w pełni
zautomatyzowany presostaty serii 605 charakteryzują się wysoką dokładnością
i powtarzalnością, połączonymi z doskonałą niezawodnością, które to cechy
stanowią o jakości przekraczającej tę przyjętą w normach przemysłowych.
Medium:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

powietrze i gazy obojętne
płaskie złącze (złącze AMP) 6.3 lub 4.8 mm
króciec Ø 6.2 mm

Montaż – zatrzaski lub blacha montażowa

Typ 610

Ciśnienie względne i różnica ciśnień:
Podciśnienie:
Ujemna różnica ciśnień:

1 ... 500 mbar
-1 … - 320 mbar
-4,8 … - 320 mbar

Presostaty 610 zaprojektowane zostały z myślą o kontrolowaniu ciśnienia
gazów niepalnych w urządzeniach przemysłowych.
Wzorowa dokładność jest utrzymywana dzięki dużemu wyborowi zakresów
pomiarowych.
Przykładna dokładność punktów przełączania nawet przy wysokim ciśnieniu
i precyzja ich regulacji są głównymi zaletami tej serii.
Medium:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

powietrze i gazy obojętne
płaskie złącze (złącze AMP) 6.3 mm
króciec Ø 6 mm

Montaż – blacha montażowa
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Presostaty mechaniczne
Typ 620/625

Ciśnienie względne:
Podciśnienie

2 … 6000 mbar
-4 … -900 mbar

Presostaty serii 620 i 625, w sumie posiadające 23 zakresów pomiarowych,
przystosowane są do współpracy z cieczami i gazami. W obudowach
z tworzywa sztucznego, mosiądzu lub aluminium znajdują się membrany
wykonane z NBR, FPM, EPDM oraz silikonu.
Presostaty 620 / 625 oferują bardzo wysoką dokładność dzięki odpowiednio
dobranym zakresom pomiarowym i długoterminowej stabilności. Wytrzymała
konstrukcja czyni je szczególnie przystosowanymi do ogólnych zastosowań
przemysłowych, kontroli procesów oraz w przemyśle spożywczym.
ciecze i gazy obojętne
zaciski śrubowe
płaskie złącze (złącze AMP) 6.3 mm
gwint wewnętrzny M5, króciec Ø 6 mm, gwint
zewnętrzny M12x1, G1/4, G1/8

Medium:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:
Montaż – blacha montażowa

Typ 630

Ciśnienie względne i różnica ciśnień: 6 … 5500 mbar
Presostaty różnicy ciśnień serii 630 przystosowane są do kontroli gazów i cieczy
obojętnych oraz o niewielkiej agresywności. Element przełączający nie ma
kontaktu z medium.
Presostaty serii 630 doskonałe są do kontroli instalacji sanitarnych / grzewczych
lub do kontroli w instalacjach procesowych. Charakteryzuje je wyjątkowo
wytrzymała konstrukcja o dużej funkcjonalności dzięki obszernemu,
bezpiecznemu zapasowi nadciśnienia (10/20 bar; w zależności od zakresu)
w obu komorach.
ciecze i gazy obojętne
zaciski śrubowe
płaskie złącze (złącze AMP) 6.3 mm
gwint wewnętrzny G1/8

Medium:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:
Montaż – blacha montażowa

Huba

Control

posiada

ponad

40

lat

doświadczenia

we wprowadzaniu na rynek membran o innowacyjnej geometrii.

Zoptymalizowana konstrukcja polimerowych membran skutkuje
Technologia firmy Huba Control
zoptymalizowana pod kątem
geometrii membrany

świetną

stabilnością

długoterminową

i

powtarzalnością

przełączania, współdziałając z naszymi układami styków
przełączających.
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Przetworniki przepływu
OEM typ 200

Przepływ:

0,5 ... 150 l/min.

0,3 ... 5 m/s

Przetworniki przepływu serii 200 wykorzystują zjawisko ścieżki wirowej
Kármána i są dostępne w wielu wariantach, również w opcji z pomiarem
temperatury.
Przetwornik generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą
dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na
zanieczyszczenia stałe w cieczy. Posiada atesty do kontaktu z wodą pitną.
Medium:
Średnice nominalne:
Pomiar temperatury:
Wyjście/Zasilanie:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze procesowe:

Typ 210

Przepływ:

ciecze
DN 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25
NTC / PT1000
częstotl. 12 …483 Hz (0 … 5 V)
5 VDC
złącze RAST 2.5 (AMP DUOPLUG 2.5™),
okrągła wtyczka M12x1
z tw. sztucz. – rura miedziana
z tw. sztucz. – gwint zewnętrzny

0,5 ... 150 l/min.

0,3 ... 5 m/s

W porównaniu do wersji OEM (seria 200) przepływomierz serii 210 oferuje
więcej wariantów zasilania i sygnałów wyjściowych. Przetwornik serii 200
dostępny jest w opcjonalnej konfiguracji z pomiarem temperatury.
Przetwornik generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą
dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na
zanieczyszczenia stałe w cieczy.
Medium:
Średnice nominalne:
Pomiar temperatury:
Wyjście/Zasilanie:

Przyłącze elektryczne:
Przyłącze procesowe:

Typ 230

Przepływ:

ciecze
DN 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25
PT1000
częstotl. 12…483 Hz (0…Uin V)
sygnał analog. 0 … 10 V
sygnał analog. 4 … 20 mA
okrągła wtyczka M12x1
z tw. sztucz. – rura miedziana
z tw. sztucz. – gwint zewnętrzny

1,8 ... 150 l/min.

5 … 33 VDC
11,5 … 33 VDC
8 … 33 VDC

0,3 ... 5 m/s

Przetworniki przepływu serii 230 wykorzystują zjawisko ścieżki wirowej
Kármána i są dostępne w wielu wariantach, również w opcji z pomiarem
temperatury.
Przetwornik serii 230 posiada wytrzymałą konstrukcję wykonaną ze spiżu.
Przepływomierz generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się
dużą dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym
na zanieczyszczenia stałe w cieczy.
Medium:
Średnice nominalne:
Pomiar temperatury:
Wyjście/Zasilanie:

Przyłącze elektryczne:
Przyłącze procesowe:

ciecze
DN 10 / 15 / 20 / 25
PT1000
częstotl. 13…480 Hz (0…Uin V)
sygnał analog. 0 … 10 V
sygnał analog. 4 … 20 mA
okrągła wtyczka M12x1
gwint spiżowy zewnętrzny
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Przetworniki przepływu
OEM typ 235

Przepływ:

1,8 ... 240 l/min.

0,3 ... 5 m/s

Przetworniki przepływu serii 235 bazują na konstrukcji serii 200, ale wykonane
są z mosiądzu. Przepływomierze serii 235 wykorzystują zjawisko ścieżki
wirowej Kármána i są dostępne w wielu wariantach, również w opcji z pomiarem
temperatury.
Przetwornik generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą
dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na
zanieczyszczenia stałe w cieczy.
Medium:
Średnice nominalne:
Pomiar temperatury:
Wyjście/Zasilanie:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze procesowe:

Typ 236

Przepływ:

ciecze
DN 10 / 32
NTC / PT1000
częstotl. 13…480 Hz (0…5 V)
5 VDC
złącze RAST 2.5 (AMP DUOPLUG 2.5™),
okrągła wtyczka M12x1
mosiężne – gwint zewnętrzny

1,8 ... 240 l/min.

0,3 ... 5 m/s

Przetworniki przepływu serii 236 bazują na konstrukcji serii 210, ale wykonane
są z mosiądzu. Przetworniki wirowe serii 236 posiadają solidną konstrukcję
z przyłączem mosiężnym. Dla tej serii przetworników dostępna jest szeroka
gama przyłączy elektrycznych oraz rodzajów sygnałów wyjściowych.
Wśród wielu różnych wersji przetwornika 236 dostępne są również modele
z zintegrowanym sensorem temperatury.
Przetwornik generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą
dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na
zanieczyszczenia stałe w cieczy.
Medium:
Średnice nominalne:
Pomiar temperatury:
Wyjście/Zasilanie:

Przyłącze elektryczne:
Przyłącze procesowe:

ciecze
DN 10 / 32
NTC / PT1000
częstotl. 13…480 Hz (0…5 V)
sygnał analog. 0 … 10 V
sygnał analog. 4 … 20 mA
okrągła wtyczka M12x1
mosiężne – gwint zewnętrzny

5 VDC
11,5 … 33 VDC
8 … 33 VDC

Oprócz szerokiego i stale powiększającego się asortymentu, jesteśmy
w gotowości do opracowania i wyprodukowania rozwiązań pod dane
zastosowanie, spełniających wymagania klientów OEM.
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Cyfrowe urządzenia wskazujące
Typ 800

Wyświetlanie w mbar i bar
Wyświetlacze cyfrowe serii 800 wyposażone są w 4-cyfrowy ekran, jak również
w opcjonalnie w możliwość nastawy punktów przełączania (po podłączeniu do
przetwornika umożliwia jego wykorzystanie jako presostatu) oraz wyjścia
analogowe. Sygnał pochodzący z czujnika jest przetwarzany i wyświetlany
przez urządzenie jako wartość ciśnienia. Programowanie wyświetlacza
umożliwiają przyciski z przodu obudowy, jak również możliwe jest przy użyciu
komputera za pośrednictwem odpowiedniego kabla.
Zasilanie:
Sygnały wejścia:

Sygnały wyjścia:

Typ 801

20 ... 253 V AC lub DC
0 … 5 VDC
0 … 10 VDC
0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 VDC
0… 20 mA
4… 20 mA
Zestyk bezpotencjałowy przekaźnika

przenośny wyświetlacz typu plug-in
Wyświetlacze serii 801 są kompatybilne ze wszystkimi przetwornikami
wyposażonymi w złącze DIN EN 175301-803-A.
Dzięki możliwości obrotu wyświetlacz zapewnia wygodę odczytu mierzonej
wartości niezależnie od sposobu instalacji przetwornika. Wskaźnik 801 posiada
3-cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny konfigurowalny własnoręcznie lub
prekonfigurowany fabrycznie.
Sygnały wejścia:
0 … 5 VDC
0 … 10 VDC
0 … 20 mA
4 … 20 mA

Zasilanie:
11 … 33 VDC, 24 VAC
18 … 33 VDC, 24 VAC
18 … 33 VDC, 24 VAC
8 … 33 VDC

Przywiązujemy szczególną wagę do rozwijania naszej działalności we współpracy z klientami, co pozwala
nam opracowywać kompletne, wydajne rozwiązania współgrające z potrzebami rynku. Jednocześnie
presostaty Huba Control, czujniki i przetworniki wnoszą znaczący wkład w ograniczenie emisji
zanieczyszczeń i zużycia naturalnych źródeł energii.
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Suplement
Presostaty elektroniczne
Zastępują 619:
Typ 540

Ciśnienie względne: 0 ... 60 – 600 bar
Regulowane mikroprocesorowo, programowalne przetworniki z serii 540
posiadają solidną, przemysłową konstrukcję. Parametry przetwornika można
łatwo przeprogramowywać z poziomu menu konfiguracyjnych za pomocą przy
użyciu dwóch przycisków na obudowie.
Wszystkie układy przetwornika wyposażone są w funkcje diagnostyczne.
Wygodę odczytu zapewnia duży 4-cyfrowy wyświetlacz LED.
Przetworniki 540 wyposażone zostały w opracowaną przez Huba Control
technologię grubej folii, gdzie celka pomiarowa jest całkowicie zaspawana
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Zdolność łączeniowa:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

Typ 548

ciecze i gazy
0 … 10 V
17 … 33 VDC
4 … 20 mA
17 … 33 VDC
wyjścia cyfrowe i analogowe
maks. 200 mA
< 0,6% FS
okrągła wtyczka M12x1
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny

Ciśnienie względne: -1 ... 0 bar / 0 … 40 bar
Regulowane mikroprocesorowo, programowalne przetworniki z serii 540
posiadają solidną, przemysłową konstrukcję. Parametry przetwornika można
łatwo przeprogramowywać z poziomu menu konfiguracyjnych za pomocą przy
użyciu dwóch przycisków na obudowie.
Wszystkie układy przetwornika wyposażone są w funkcje diagnostyczne.
Wygodę odczytu zapewnia duży 4-cyfrowy wyświetlacz LED.
Przetworniki 540 wyposażone zostały w opracowaną przez Huba Control
sprawdzoną technologię ceramiczną.
Medium:
Wyjście/Zasilanie:

Zdolność łączeniowa:
Dokładność:
Przyłącze elektryczne:
Przyłącze ciśnienia:

ciecze i gazy
0 … 10 V
17 … 33 VDC
4 … 20 mA
17 … 33 VDC
wyjścia cyfrowe i analogowe
maks. 200 mA
< 0,6% FS
okrągła wtyczka M12x1
gwint wewnętrzny lub zewnętrzny
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