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EL2271, EL2270, EL2810

ISO 9001

Przetwornik temp. (°C/mA), czujnik Pt100 (°C/ohm), przekszta³tnik (ohm/mA)
Opis

EL2271 to typoszereg przetworników temperatury, których konstrukcja
obejmuje dwa elementy:
- trójprzewodowy czujnik temperatury Pt100, zgodny z norm¹
BS EN 60751:1996 Class A (DIN 43760 Class A)
- umieszczony w g³owicy przekszta³tnik ohm/mA (technika cyfrowa).
Przetworniki te wytwarzane s¹ w trzech zakresach temperatur:
od -50°C do +50°C
od 0°C do 100°C
od 100°C do 250°C
oraz w kilku d³ugociach obudowy czujnika (od 25 do 125 mm)
i mog¹ byæ bezporednio pod³¹czone do dowolnego regulatora /
wskanika temperatury posiadaj¹cego wejcie 4-20 mA.
Dla najlepszego dopasowania do potrzeb uk³adu regulacyjnego /
pomiarowego przetwornik mo¿e byæ przekalibrowany na dowolny zakres
pomiêdzy -50°C i 350°C.

EL2270 / EL2271



EL2270 to rodzina trójprzewodowych czujników oporowych temperatury
Pt100, zgodnych z norm¹ BS EN 60751:1996 Class B (DIN 43760
Class B).
Czujniki te wytwarzane s¹ w dwóch zakresach temperatur:
od -50°C do +350°C
od -50°C do +500°C
oraz w kilku d³ugociach obudowy (od 25 do 725 mm), co pozwala na
dobór optymalnej odmiany dla ró¿norodnych zastosowañ
przemys³owych. Czujnik EL2270 mo¿e byæ pod³¹czony bezporednio
do regulatora / wskanika temperatury posiadaj¹cego wejcie Pt100,
lub do przekszta³tnika EL2810 aby uformowaæ sygna³ 4-20 mA.
Dla pomiaru temperatury w procesach szybkozmiennych
(np. regulacja temperatury w p³ytowych wymiennikach ciep³a) oferujemy
czujnik EL2270 w wykonaniu specjalnym - o ma³ej sta³ej czasowej
(1,7 s) i d³ugoci 40 mm.

g³owica

EL2810 to typoszereg przekszta³tników ohm/mA, stosowanych
wraz z czujnikami EL2270 tam, gdzie wysoka temperatura
nie pozwala na zabudowê bezporednio w g³owicy czujnika.
Szczegó³owe dane techniczne podane s¹ na drugiej stronie karty
katalogowej.

kieszeñ
(opcja)

1/2NPT

1/2NPT

Kieszeñ monta¿owa (opcja) do EL2270 / EL2271 powinna byæ
stosowana tam, gdzie mo¿e zajæ koniecznoæ demonta¿u czujnika
bez przerwy w pracy instalacji, b¹d cinienie czynnika przekracza
wartoæ dopuszczaln¹ dla czujnika.
Materia³ kieszeni: stal nierdzewna 316
Max. prêdkoæ przep³ywu czynnika roboczego omywaj¹cego kieszeñ:
45 m/s dla pary wodnej i powietrza, 5 m/s dla cieczy.

obudowa
czujnika

Zakres stosowania
nie
stosowaæ
krzywa
nasycenia
pary

EL2810
przekszta³tnik ohm/mA
cinienie bar m

temperatura °C

EL2270 / EL2271 z kieszeni¹ specjaln¹ (opcja)

Przyk³ad zamówienia

EL2270 / EL2271 bez kieszeni
A

nie
stosowaæ
krzywa
nasycenia
pary

cinienie bar m

Przetwornik temperatury, typ EL2271, zakres od 100°C do 250°C,
d³ugoæ 75 mm, z kieszeni¹ monta¿ow¹ zwyk³¹.

temperatura °C

temperatura °C

EL2270 / EL2271 z kieszeni¹ zwyk³¹ (opcja)

nie
stosowaæ

B
krzywa
nasycenia
pary

C

B-C
A-C

czujniki o zakresie do 350°C
czujniki o zakresie do 500°C

Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych

cinienie bar m

Dane techniczne
materia³ g³owicy
materia³ czujnika
przy³¹cze elektryczne
stopieñ ochrony obudowy
maksymalna temperatura
otoczenia

czujnik oporowy
EL2270
aluminium epoksydowane
stal nierdzewna 316
M20 z d³awikiem
IP65

przetwornik temperatury
EL2271
aluminium epoksydowane
stal nierdzewna 316
M20 z d³awikiem
IP65

70°C

55°C

sygna³ wyjciowy

70°C

-

-

4 - 20 mA

4 - 20 mA

-

22 mA
8 do 30 V=
800 W przy 24 V=
±(0,1°C + 0,1 % wart. mierz.)
BS EN 50081-1
BS EN 50082-2

30 mA
10 do 30 V=
700 W przy 24 V=
±(0,1°C + 0,1 % wart. mierz.)
EEX ia. iic. T5 (iskrobezp.)
BS EN 50081-1
BS EN 50082-1

-

od -50°C do +50°C

sygna³ przy awarii czujnika
zasilanie
max. obci¹¿. oczka pr¹d.
dok³adnoæ
dopuszczenia
emisyjnoæ EMC
podatnoæ EMC

od 0°C do 100°C
od 100°C do 250°C

Pt100 zgodny z BS EN 60751:
1996 Class B
-

kieszeñ
monta¿owa
stal nierdz. 316
-

od 0°C do 100°C
od 0°C do 150°C
od 0°C do 200°C
od 0°C do 250°C
od 100°C do 250°C
od 100°C do 400°C
od 150°C do 300°C
od 200°C do 350°C
od 200°C do 500°C
od 250°C do 400°C

od -50°C do +350°C
od -50°C do +500°C

zakresy pomiarowe

przekszta³tnik ohm/mA
EL2810
tworzywo ABS
M20
IP65

EL2270 / EL2271

Wymiary [mm]

A

EL2270**
A
B
C
D
E

B

L

EL2271

EL2810

88
88
58
130
130
106
75
75
71
M20 1.5
6
6
25, 50, 75
125, 225, 25, 50, 75,
125
725

zwyk³a
8
25, 50,
200*, 700*

kieszeñ (opcja)
zwyk³a-sto¿k. specjalna
8 - 12
13
100

50

Uwagi:
* Kieszenie 200 mm i 700 mm mog¹ byæ wykorzystywane jedynie w pomiarach
temperatur czynników nieruchomych (np. w zbiornikach).
** Czujnik EL2270 w wykonaniu specjalnym (o ma³ej sta³ej czasowej)
ma d³ugoæ obudowy L = 40 mm i nie ma kieszeni.
D³ugoæ obudowy (L) czujnika temperatury jest o 25 mm wiêksza
od d³ugoci zanurzeniowej (L) kieszeni przeznaczonej dla tego czujnika
(np. czujnik o d³. 75 mm wymaga kieszeni o d³. 50 mm).
Uwaga: w przypadku niestosowania kieszeni, d³ugoæ obudowy (L)
czujnika jest jego d³ugoci¹ zanurzeniow¹.

C

kieszeñ


25 mm

EL2810



A
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L
L

C
B

E

E
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