
      Snímač tlaku s čelní membránou STCM 

COMFORIA, s.r.o.,  Buková 2548/9,  130 00  Praha 3 
 tel.: 284 820 156, e-mail: info@comforia.cz,  www.comforia.cz 

 

 
Snímač STCM je vyroben kompletně nerezu, obsahuje křemíkový senzor s olejovou náplní, celý systém je herme-
ticky uzavřen a zavařen laserem. Toto kompaktní a robustní provedení slouží jak k měření relativních, tak 
i absolutních tlaků, vyznačuje se vysokou spolehlivostí. Nerezová čelní membrána je výborně dostupná a umožňu- 
je pečlivé vyčištění při měření tlaků médií s vysokou viskozitou. Tento snímač je vhodný pro použití hlavně 
v potravinářském a chemickém průmyslu, v sanitární technice, ale i u dávkovacích pump a ve strojírenství.  
Poskytuje variabilitu elektrických výstupů, mechanických připojení, konektorů, atd.

 
Charakteristické vlastnosti 
 
■ kompaktní a robustní nerezové provedení s vesta-                              

    věným převodníkem 
■ měřicí rozsahy od 0...0,6 barů do 0...200 barů 

■ teplota média a okolí  -30°C...100°C 
■ skladovací teplota  -40°C...100°C 
■ k dispozici všechny standardní průmyslové signály 

    pro strojírenství, hydrauliku, pneumatiku 

■ odolnost proti šoku >1000g dle IEC 68-2-32 

   a vibracím>20g dle IEC 68-2-6 a IEC 68-2-36 

■ konektorový systém MVS/A dle DIN EN175301-  

    803A a MVS/C dle DIN EN175301-803E a M12 

■ stupeň krytí IP65, extra verze IP69K 

■ vysoká odolnost a spolehlivost        
 

Výkres                                                                                                                                                    

 
 
Technické údaje 
 
Měřicí rozsahy (bar) 
0,6; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 20,0  relat. tlak  
1,0; 2,0; 2,5; 6,0; 10; 20; 40; 60; 100; 160; 200 abs.tl.  
 
Výstupní signály 
4...20mA dvou- a třívodič, Ucc 9...32V,  

                                                 Ra=<(Ucc-10V)/0,02A 

0...10V třívodič, Ucc 12...32V, RZ>5kΩ 
0...5V třívodič  Ucc 8...32V, RZ>2,5kΩ 
1...5V třívodič  Ucc 8...32V, RZ>2,5kΩ 
 
Dielektrická pevnost: 350V 
 
Přesnost  (včetně nelinearity, hystereze, opakovatel- 
nosti dle IEC 61298-2) ... ≤0,5%  (na přání  ≤0,25%) 
Platí při pokojové teplotě.  
 
Dlouhodobá stabilita / rok:  ≤0,10% FS 
 
Kompenzovaný teplotní rozsah:  -20...+85°C 
 
Hmotnost:  80...120g, dle provedení 
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Elektrické připojení 

 
 
 
Mechanické připojení 

 
 
 
Elektrické zapojení – dvouvodič, třívodič   ( (1), (2), (3) ≈ červená, černá, bílá) 

 


