
Opis

switchGAUGE model DPGS43.1x0 znajduje zastosowanie
wszędzie tam gdzie ciśnienie procesu musi być
wskazane na miejscu z jednoczesnym zamykaniem
lub otwieraniem obwodu elektrycznego.
Styki przełączające (elektryczne urządzenia kontaktowe)
powodują zamknięcie lub otwarcie elektrycznego obwodu 
sterowania w zależności od miejsca, w którym znajduje się 
wskazówka urządzenia pomiarowego. Styki przełączające 
można regulować w pełnym zakresie podziałki skali ( (patrz 
DIN 16085), są one najczęściej montowane poniżej tarczy, 
chociaż częściowo także na górze traczy. Wskazówka 
przyrządu (wskazówka rzeczywistej wartości) przesuwa się 
swobodnie po całej skali, niezależnie od ustawień. 
Ustawienie wskazówki można regulować w okienku za 
pomocą wyjmowanego klucza. 

Styki przełączające składające się z kilku styków można 
również ustawić na jeden punkt nastawy. Aktywacja styku 
następuje, gdy wskazówka rzeczywistej wartości przesuwa 
się nad lub pod wybranym punktem nastawy. 

Manometry produkowane są zgodnie z DIN 16085  
i spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
odpowiednich norm EN 837-1 oraz regulacje dotyczące
lokalnego pomiaru ciśnienia w zbiornikach.
Dostępne są magnetyczne urządzenia kontaktowe, kontraktonowe 
przełączniki, indukcyjne urządzenia kontaktowe w wykonaniu 
ATEX - lub elektroniczne urządzenia kontaktowe do 
sterowania PLC.
Pozostałe informacje o urządzeniach kontaktowych znajdują
się w karcie katalogowej AC 08.01.
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Zastosowanie

 ■ Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi
 ■ Monitorowanie instalacji i przełączanie obwodów  

elektrycznych
 ■ Do pomiaru ciśnienia różniowego w punktach ze 

zwiększonym przeciążeneniem
 ■ Monitoring i sterowanie pompami
 ■ Monioring filtrów
 ■ Pomiar poziomu w zamkniętych zbiornikach

Specjalne właściwości

 ■ Ciśnienie różnicowe od 0 ... 16 mbar
 ■ Wysokie ciśnienie robocze (ciśnienie statyczne) i wysokie 

przeciążenie do 40 bar
 ■ Wysoka stabilność eksploatacyjna oraz odporność na 

wstrząsy i wibracje
 ■ Manometry z indukcyjnym urządzeniami kontaktowym 

do stref wybuchowych z zatwierdzeniem ATEX
 ■ Urządzenia z elektrycznymi kontaktami do zastosowań 

PLC

Manometr różnicowy z urządzeniem kontaktowym
Model DPGS43.1x0, wersja ze stali CrNi 
Konstrukcja spawana

 switchGAUGE model DPGS43.100

Mechatroniczny 
pomiar ciśnienia
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Cechy standardowe
Wersja
Przyłącze dolne,
Odporna na działania korozyjne, konstrukcja wpełni  
metalowa, komory pomiarowe zabezpieczone przed 
ingerencją zewnętrzną, przyłącze ciśnieniowe regulowane  
do warunków montażu
DT - GM 86 08 176

Rozmiar nominalny w mm
100, 160

Klasa dokładności
1,6 (2,5 przy 0 ... 16 mbar i 0 ... 25 mbar)

Zakres wskazań 
0 ... 16 mbar do 0 ... 25 bar
Zakres ciśnienia 0 ... 16 mbar: długość skali ok. 180 ∢ °
lub równowartość w innych jednostkach pomiaru ciśnienia
lub próżni

Ciśnienie robocze
Stałe:   pełen zakres
Zmienne: 0,9 x pełen zakres

Przeciążenie
patrz tabela na stronie 3

Max. ciśnienie robocze (ciśnienie statyczne)
patrz tabela na stronie 3

Dopuszczalna temperaura
Otoczenie: -20 ... +60 °C
Medium: +100 °C maksymalna

Błąd temperaturowy
Gdy temperatura elementu ciśnieniowego różni się od 
temperatury odniesienia (+20 °C)
max. ±0,5 %/10 K rzeczywistej wartości skali

Komora pomiarowa z przyłączem pomiarowym 
(materiał części zwilżanych)
Stal CrNi1.4571, 
Przyłącze dolne,
2 x G ¼ wew.

System pomiarowy (materiał części zwilżanych)
≤ 0,25 bar:  stal CrNi 1.4571
> 0,25 bar:  stop NiCrCo (Duratherm)

Mieszczek uszczelniający (materiał części zwilżanych)
Stal CrNi1.4571

Korki odpowietrzające (mające kontakt z medium)
Stal CrNi 1.4571 przy zakresie pomiarowym ≤ 0,25 bar
(przy zakresie pomiarowym ≥ 0,4 bar opcjonalnie!)

Mechanizm
Stal CrNi 

Podzielnia
Białe aluminium, czarna skala

Wskazówka
Czarne aluminium

Obudowa
Stal CrNi, z otworem odpowietrzającym

Szyba
Wielowastwowa szyba bezpieczna

Pokrywa
Pokrywa typu Twist, stal CrNi

Montaż
wg poniższych symboli 
⊕ wysokie ciśnienie,  
⊖ niskie ciśnienie

Mocowanie za pomocą:
 ■ sztywna rura
 ■ Kołnierz z dodatkowymi otworami montażowymi
 ■ Kołnierz przedni (opcjonalnie)
 ■ Elementy montażlowe do montażu naściennego lub 

rurowego (opcjonalnie)

Przyłącze elektryczne
Skrzynka zaciskowa

Stopień ochrony
IP 54  wg EN 60529 / lEC 529 (z  wypełnieniem IP 65)

Urządzenia kontaktowe
Magnetyczne urządzenie kontaktowe model 821

 ■ Nie wymaga jednostki sterującej oraz źródła zasilania
 ■ Bezpośrednie przełączanie do 250 V
 ■ Maksymalnie 4 kontakty przełączające w urządzeniu 

pomiarowym

Indukcyjne urządzenie kontaktowe model 831
 ■ Długi okres użytkowania poprzez czujniki bezdotykowe
 ■ Wymagana dodatkowa jednostka sterująca
 ■ Z odpowiednią jednostką sterującą może być stosowany 

do strefy 1 / 21 (2 GD)
 ■ Bardzo mały wpływ na dokładność urządzenia pomiarowego
 ■ Przełącznik odporny na uszkodzenia w wysokich 

zakresach przełączania
 ■ Nieodporny na działania środowiska korozyjnego
 ■ Maksymalnie 3 kontakty przełączające w jednym 

urządzeniu pomiarowym

Elektroniczne urządzenie kontaktowe model 830 E
 ■ Do bezpośredniej kontroli programowalnych sterowników 

(PLC)
 ■ Nie wymagana dodatkowa jednostka sterująca
 ■ Długi okres użytkowania poprzez czujniki bezdotykowe
 ■ Bardzo mały wpływ na dokładność urządzenia pomiarowego
 ■ Przełącznik odporny na uszkodzenia w wysokich 

zakresach przełączania
 ■ Nieodporny na działania środowiska korozyjnego
 ■ Maksymalnie 3 kontakty przełączające w jednym 

urządzeniu pomiarowym

Opcjonalnie

 ■ Płynne wypełnienie
 ■ Wersja bezpieczna
 ■ Wysokie ciśnienie robocze (ciśnienie statyczne) i wysokie 

przeciążenie (patrz tabela)
 ■ Klasa dokładności wskazania 1,6 
 ■ Odpowietrzenie komory pomiarowej (materiał części 

zwilżanych) przy zakresie pomiarowym ≥ 0,4 bar
 ■ Korekta punktu zero
 ■ Przyłącze procesowe z boku (po prawej lub lewej stronie, 

z przodu lub z tyłu)
 ■ Inne przyłącza procesowe wew. lub zew.
 ■ Połączenie  wskazania ciśnienia różnicowego i ciśnienia  

roboczego
 ■ Temepratura medium > 100 °C
 ■ Dopuszczalna temperatura otoczenia -40 ... +60 °C 

(wypełnienie olejem silikonowym)
 ■ Elementy montażowe do montażu naściennego lub 

rurowego
 ■ Kołnierz przedni
 ■ Zawór wyrównujący ciśnienie (karta katalogowa AC 09.11)
 ■ Kontakty indukcyjne w wersji bezpiecznej

Urządzenia ze specjalnym zatwierdzeniem: 1)

 ■ Zatwierdzenie Gosstandart (Rosja)

1) Specyfikacja na zapytanie
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Czerwone przełączniki model 851
 ■ Nie wymaga jednostki sterującej oraz źródła zasilania
 ■ Bezpośrednie przełączanie do 250 V, 1 A
 ■ Do bezpośredniej kontroli programowalnych sterowników 

(PLC)
■ Bezdotykowe przełączniki
■ Maksymalnie dwa styki przełączające w jednym
     urządzeniu

Funkcja przełączania 
Funkcja przełączania styków oznaczona jest cyframi 1, 2 lub 
3.
Model 8XX.1: zamknięty (zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara)Model 8XX.2: otwarty (zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara)
Model 821.3 i 851.3: zmiennie; po przekroczeniu wartości 

obwód prądowy jest zamykany lub 
otwierany

Więcej informacji patrz karta katalogowa AC 08.01, 
elektroniczne urządzenia kontaktowe

Zakres pomiarowy Max. ciśnienie robocze w bar
(ciśnienie statyczne)

Przeciążenie w bar
max. z każdej strony

standardowe opcjonalnie standardowe opcjonalnie
0 ... 16 do 0 ... 40 mbar 2,5 6 1) 2,5 -
0 ... 60 do 0 ... 250 mbar 6 10 2,5 6
0 ... 400 mbar 25 40 4 40
0 ... 0,6 bar 25 40 6 40
0 ... 1 bar 25 40 10 40
0 ... 1,6 bar 25 40 16 40
0 ... 2,5 do 0 ... 25 bar 25 40 25 40

Max.  ciśnienie robocze / przeciążenie

1) Klasa dokładności  2,5
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Wymiary w mm
switchGAUGE model DPGS43.100

11
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1

Przyłącze
procesowe

Wymiary w mm
h±1 H S2 S3 S4 S5 S6

G ½ B 203 66 6 20 3 17 17,5
½ NPT 201 65 - 19 - - -

Rodzaj styku Wymiary w mm
 X  Y

Pojedynczy lub podwójny styk 88 55
Podwójny styk (zmienny) 113 80
Potrójny styk 96 63
Poczwórny styk 113 80

klucz do nastawy 
 

G ... przyłącze procesowe

Zakres wskazań ≤ 0,25 bar: Ø d = 140 mm 
  > 0,25 bar: Ø d = 78 mm

switchGAUGE model DPGS43.160
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Rodzaj styku Wymiary w mm
 X

Pojedynczy lub podwójny styk 102
Podwójny styk (zmienny) 116
Potrójny styk 102
Poczwórny styk 116

klucz do nastawy

Przyłącze 
procesowe

Wymiary w mm
h±1 H S2 S3 S4 S5 S6

G ½ B 233 66 6 20 3 17 17,5
½ NPT 231 65 - 19 - - -

G ... przyłącze procesowe

Zakres wskazań ≤ 0,25 bar: Ø d = 140 mm 
  > 0,25 bar: Ø d = 78 mm
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Dane do zamówienia
Model / Rozmiar nominalny / Rodzaj styku i funkacja przełączania / Zakres wskazań / Konstrukcja skali / Max. ciśnienie 
robocze (ciśnienie statyczne) / Rozmiar przyłącza /  Położenie przyłącza / Opcjonalnie

Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
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