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M'(icí p(evodníky

Technické údaje:
senzor: tlakový senzor s integrovanou teplotní kompenzací

jemný rel. tlakový rozsah: m'(icí rozsah p(etížení destruk"ní tlak

MP-F-MR0 0,000 … 1,000 mbar rel. 150 mbar 200 mbar

MP-F-MR1 0,00 … 10,00 mbar rel. 150 mbar 200 mbar

MP-F-MR2 0,00 … 20,00 mbar rel. 150 mbar 200 mbar

optimalizované zakázkové rozsahy možné: volba - MBF (nap). -15 ... +15 mbar)

relativní tlakový rozsah: m'(icí rozsah p(etížení destruk"ní tlak

MP-S-MR0 0,0 … 100,0 mbar rel. 1000 mbar 1500 mbar

MP-S-MR1 0,0 … 500,0 mbar rel. 1000 mbar 1500 mbar

MP-S-MR2 0 … 1000 mbar rel. 2000 mbar 3000 mbar

MP-S-MR3 0 … 2000 mbar rel. 4000 mbar 6000 mbar

MP-S-MR4 0 … 5000 mbar rel. 7000 mbar 7000 mbar

absolutní tlakový rozsah: m'(icí rozsah p(etížení destruk"ní tlak

MP-S-MA0 0 … 1100 mbar abs. 2000 mbar 3000 mbar

MP-S-MA1 0 … 2000 mbar abs. 4000 mbar 6000 mbar

optimalizované zakázkové rozsahy možné: volba - MBS (nap). -350 ... +350 mbar)

p(evodník tlaku pro p(etlak, podtlak, diferen"ní a absolutní tlak

•  p(epínatelný výstup   
4-20 mA / 0-10 V

• displej

• spínací výstup

P(esnost typ.: GMUD MP-S: 
±0,15 % FS (linearita), 
±0,6 % FS (hystereze a teplota 0 ... 70 °C)
GMUD MP-F: 
±0,35 % FS (linearita),  
±0,6 % FS (hystereze a teplota 0 ... 70 °C)

Výstupní signál: 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V (Výstupní signál)

Napájení: pouze p)i výstupu 0 ... 10 V (18 ... 30 V DC / 24 V AC)

Odpor smy"ky (4 ... 20 mA): RA[>] @ (Uv [V] - 12 [V]) / 0.02 A

P(ípustná zát'ž (0 ... 10 V): E 3000 >

Provozní teplota: -20 ... +70 °C

Skladovací teplota: -40 ... +70 °C

Displej / ovládání: 4-místný 7-segmentový LCD a 3 ovládací tlaHítka

Tlakové p(ipojení: univerzální nátrubky pro hadice 6 x 1 mm nebo 8 x 1 mm
(4 nebo 6 mm vnit)ní prJmKr hadice)

Montážní poloha: libovolná (nízká polohová závislost u jemných rozsahJ)

Pouzdro: ABS (IP65): montážní otvory pro instalaci na stKnu 
(p)ístupné po sejmutí krytu)

Elektrické p(ipojení: úhlový konektor EN 175301-803/A (IP65), max. prJ)ez vodiHe 
1,5 mm², prJmKr kabelu: 4,5 ... 7 mm

P(íklady objednávky: GMUD MP-S / MBS: -700 ... +700 mbar, OUT: 
± 700 mbar rel. se spínacím výstupem: 
GMUD MP-S - MR0 / LACK, OUT: 
0 ... 100 mbar rel. s lakováním desky elektroniky a spínacím výstupem 

Volby:

-  LACK: 
oboustranné lakování desky elektroniky pro použití ve venkovním prost)edí

-  OUT: 
spínací výstup (max. 28 V, 40 mA) p)i p)ekroHení nastavených mezních 
hodnot, p)ipojení p)es 2 úhlový konektor

-  WE:
výrobní nastavení dle zákaznické speci[ kace: výstupní signál, mK)icí rozsah, 
p)ednostní poloha v p)ípadK poruchy (zdarma p)i MBF / MBS)

-  MBF:
volba libovolného jemného tlakového rozsahu < 25 mbar                         
požadovaný mK)icí rozsah zadejte v objednávce

-  MBS: 
volba libovolného tlakového rozsahu > 25 mbar ... 5000 mbar                   
požadovaný mK)icí rozsah zadejte v objednávce

tlakové hadice a p)íslušenství na stranK 54 - 55.

GMUD MP - S
(tlakový rozsah > 25 mbar)

GMUD MP - F
(jemný tlakový rozsah @ 25 mbar)

Všeobecn':

Mikroprocesorem )ízený digitální p)evodník tlaku vybavený displejem a 3 
ovládacími tlaHítky. VolnK nastavitelný analogový výstup mJže být p)epínán 
mezi 4-20 mA a 0-10 V.

Použití:

pro vzduch a neagresivní plyny
oblasti použití: 
mK)ení a regulace, klimatizaHní a vzduchotechnická technika, ochrana prost)edí 
/ medicínská technika

Druhy tlakb:

absolutní tlak (reference vakuum) pro mK)ení p)etlaku nad absolutní nulou 
p)ístroj p)i atmosférickém tlaku zobrazuje barometrický tlak vzduchu
relativní tlak (reference atmosférický tlak vzduchu) pro mK)ení p)etlaku, podt-
laku a diferenHního tlaku 
p)ístroj p)i atmosférickém tlaku nebo okolním tlaku zobrazuje nulovou hodnotu 

VOLNc NASTAVITELNÝ
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A-10
p)evodník tlaku (relativní tlak, elektrická nula p)i atmosférickém tlaku)

volba: absolutní tlak
(0 ... 1 bar abs. do 0 ... 25 bar abs.)

volba: podtlak
(-1,0 ... +1,5 bar, -1,0 ... +3,0 bar, -1,0 ... +9,0 bar)

Použití:

pro veškeré stroje a za)ízení, automatizaHní a klimatizaHní techniku atd.

Technické údaje:
M'(icí rozsah (MR), p(etížení (PT), destruk"ní tlak (DT) v bar

   MB: 1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 
40, 60, 100, 160, 250, 400, 600

   ÜL: 2 3.2 5 8 12 20 32 50 
80 120 200 320 500 800 1200

   BD: 5 10 10 17 34 34 100 100 
400 550 800 1000 1200 1700 2400

Výstupní signál: 4-20 mA, 2-vodiH, RA [>] < (Uv [V] - 8V) / 0.02 A 
0-10 V, 3-vodiH, RL > 10 k>
(jiné výstupní signály na dotaz)

Napájení Uv: 8 ... 30 VDC (p)i výstupu 4-20 mA)
14 ... 30 VDC (p)i výstupu 0-10 V)

P(esnost: * @ 1,0 % FS (volba: @ 0,5 % FS)
* = vHetnK nelinearity, odchylky od nulového bodu a koncové 
hodnoty, mK)icí odchylka odpovídá qSN IEC 61298-2, senzor 
kalibrován ve vertikální poloze, tlakové p)ipojení smKrem dolJ

   nelinearita: @ 0,5 % FS (volba: @ 0,25 % FS) 

    p(esnost nastavení 
signálu nuly:

@ 0,5 % FS (typ.), @ 0,8 % FS (max.),
(volba: @ 0,15 % FS (typ.), @ 0,4 % FS (max.))

   hystereze: @ 0,16 % FS

   reprodukovatelnost: @ 0,1 % FS

   dlouhodobý drift: @ 0,1 % FS (dle IEC 61298-3)

Odezva: T90 @ 4 ms

Povolená teplota 
m'(. média:

0 ... +80 °C (volba: -30 ... +85 °C)

Provozní teplota: 0 ... +80 °C (volba: -20 ... +80 °C)

Skladovací teplota: -20 ... +80 °C

Rozsah jmenovité 
teploty:

0 ... +80 °C

Teplotní chyba v kom-
penzovaném rozsahu:

@ 1,0 % FS (typ.), @ 2,5 % FS (max.)

Materiál: Hásti ve styku s mK)eným médiem

   - tlakové p(ipojení: 316 L

   - tlakový senzor: 316 L (od 10 bar rel. 13 - 8 PH)

   - pouzdro: 316 L

Tlakové p(ipojení: G ¼ A, DIN 3852-E s tKsnKním NBR

Krytí: IP65 pop). IP67 s kabelem

Elektrické p(ipojení: úhlový konektor dle EN 175301-803/A nebo pomocí kabelu, 
délka kabelu 2m

Elektrické ochrana: proti p)epólování a zkratu

Hmotnost: ~ 80 g 

Volby, p(íslušenství:

-HG vyšší p)esnost senzoru (t). 0,5)

-VRT vyšší rozsah teplot: -30 ... +100 °C

-AV010 výstupní signál 0-10V 

-PPK pevnK p)ipojený kabel, 2m s kabelovou ochranou
(místo úhlového konektoru, krytí: IP67)

GWA1214 
redukce z nerezové oceli V4A (1.4571) s vnit)ním závitem G¼“ a vnKjším závitem G½

S-10 REL
p)evodník tlaku (standard, relativní tlak, elektrická nula p)i atmosférickém tlaku)

S-11 REL
p)evodník tlaku (Helní provedení, relativní tlak, elektrická nula p)i atmosférickém tlaku)

S-10 ABS
p)evodník tlaku (standard, absolutní tlak, elektrická nula p)i vakuu)

S-11 ABS
p)evodník tlaku (Helní provedení, absolutní tlak, elektrická nula p)i vakuu)

Popis:

Piezoodporový p)evodník tlaku s teplotní kompenzací. Sva)ované pouzdro 
z nerezové oceli s potraviná)sky nezávadným plnivem (do 16 bar) nebo ten-
kovrstvý [ lm DMS (od 25 bar).

Technické údaje:
M'(icí rozsahy: v bar (jiné hodnoty na dotaz)

S-10 REL a S-11REL: 0.1, 0.16, 0.25, 0.4, 0.6, 1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 
100, 160, 250, 400, 600, 1000 

S-10 ABS a S-11ABS: 0.25, 0.4, 0.6, 1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16

M'(icí rozsah (MR), p(etížení (PT):

   MR (bar): 0.1, 0.16, 0.25, 0.4, 0.6, 1, 
1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16, 
25 ... 600, 1000

   PT (bar): 1 1.5 2 2 4 5 
10 10 17 35 35 80 
2 x MR 1500  

Výstupní signál: 4-20 mA (0-10 V - viz volby; jiné výstupní signály na dotaz)

Odpor smy"ky: RA [>] @ (Uv [V] - 10 V) / 0,02 A (p)i výstupu 4-20 mA)

Povolená zát'ž: RL > 10 k> (p)i výstupu 0-10 V)

Napájení: 10 ... 30 V DC (14 ... 30 V DC p)i výstupu 0-10 V)

P(esnost:

    odchylka od charakte-
ristiky (% rozp'tí):

@ 0,5 (mezní nastavení)
@ 0,25 (nastavení toleranHního pásma, BFSL) 

    reprodukovatelnost 
(% rozp'tí):

@ 0,05

    ro"ní stabilita
(% rozp'tí):

@ 0,2 (p)i referenHních podmínkách)

    hystereze (% rozp'tí): @ 0,1

Pracovní teplota 
m'(eného média:

-30 ... +100 °C (viz volby) 

Pracovní teplota 
okolního prost(edí:

-20 ... +80 °C

Kompenzovaný teplotní 
rozsah: 

0 ... +80 °C

Teplotní koem cient: @ 0,02 % FS / K (pop). @ 0,04 % FS pro MR @ 0,25 bar) 

Plnící médium: KN77, potraviná)sky nezávadné

Pouzdro: nerezová ocel 1.4435 (IP65)

Tlakové p(ipojení: (jiné na dotaz)

   typ S-10... : G ½ B 

   typ S-11... : G 1 B (do 1,6 bar), G ½ B (od 2,5 do 600 bar)

Montážní poloha: libovolná

Elektrické p(ipojení: úhlový konektor EN 175301-803/A

Elektrická ochrana: proti p)epólování, p)epKtí a zkratu

Volby, p(íslušenství:

zakázkový m'(icí rozsah 

rozsah teploty m'(eného média: -40...+125°C (pouze S-10)

rozsah teploty m'(eného média: -30 ... +125 °C (pouze S-11)

rozsah teploty m'(eného média: -20 ... +150°C 
(pouze S-11 s ochalzovacím Hlenem)

-AV010 výstupní signál: 0-10V 
(jiné na dotaz)

-Ex nevýbušné provedení (na dotaz)

p(evodník tlaku

tKsnKní

p(evodník tlaku                                                 
pro p(etlak, podtlak a absolutní tlak

typy: 
S-10 REL, S-10 ABS

typy: 
S-11 REL, S-11 ABS

1)  G½B = SW27

G1B = SW41

SW27 pop%. SW41

(viz 1))


