
Wyłączniki ciśnieniowe - Przetworniki ciśnienia - Termostaty

Hydraulika



Monitorowanie ciśnienia i temperatury 
w układach hydraulicznych
W przypadku elementów stosowanych w mobilnych i stacjonarnych układach hydraulicznych wymagana  
jest najwyższa wytrzymałość i niezawodność. Przetworniki ciśnienia Trafag, stosowane między innymi w 
maszynach budowlanych, leśnych i rolniczych, od prawie 20 lat doskonale sprawdzają się w skrajnie trudnych 
warunkach otoczenia, od zapylonych i gorących terenów pustynnych po lodowate lasy subarktyczne. Te 
cechujące się niezawodnością i długookresową stabilnością przetworniki cenione są także w stacjonarnych 
układach hydraulicznych, ponieważ pozwalają uniknąć kosztownych przerw produkcyjnych.

Maszyny rolnicze i leśne
Traktory, maszyny żniwne i transportowe

Energia odnawialna
Sterowanie wirnikami turbin wiatrowych, nadążne i  
stacjonarne instalacje fotowoltaiczne

Maszyny budowlane
Koparki, dźwigi jezdne, pompy i mieszalniki do betonu

Pojazdy komunalne i specjalnego  
przeznaczenia
Wywóz odpadów, pojazdy do transportu ładunków  
nienormatywnych, wozy strażackie

Instalacje testowe i kontrolne
Wtryskarki, prasy formujące, wtryskarko-rozdmuchiwarki

Instalacje testowe i kontrolne
Stanowiska kontroli pojazdów, stanowiska do badania  
materiałów, kontrola komponentów hydraulicznych

Komponenty hydrauliczne i podsystemy
Systemy bloków zaworowych, zasilacze, czujniki zbiorników
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Przegląd produktów
Przetworniki ciśnienia

Kompaktowe i wytrzymałe urządzenie uniwer-
salne, dostępne w wielu wariantach i opcjach. 
Pierwszy wybór dla wszystkich zastosowań 
standardowych wykorzystujących przyłącze 
elektryczne M12x1, standard przemysłowy  
lub Deutsch DT04-3-pinowy/-4-pinowy.

Przemysłowy przetwornik ciśnienia

Do zastosowań wymagających zwiększonej 
dokładności lub zastosowań standardowych 
w podwyższonej temperaturze roboczej.

Przetworniki ciśnienia 
o podwyższonej dokładności

Mierzy ciśnienie i temperaturę, klasa 
dokładności do 0,3 %. Z IO-Link i wyjściem 
przełączającym PNP/NPN.

Przetwornik i przełącznik ciśnienia 
IO-Link

Do wysokiego ciśnienia do 2500 bar.Wytrzymałe urządzenie uniwersalne, dostępne 
w wielu wariantach i opcjach. Pierwszy wybór 
dla wszystkich zastosowań standardowych 
wykorzystujących przyłącze elektryczne wg  
EN 175301-803-A lub wtedy, gdy wymagana 
jest obudowa ze stali AISI316L.

Przemysłowy przetwornik ciśnienia Przetworniki ciśnienia do silników

Do zastosowań wykorzystujących niskie 
ciśnienie, pomiarów ciśnienie bezwzględnego 
oraz tam, gdzie wymagana jest zwiększona 
dokładność i kontakt z mediami korozyjnymi.

Zastosowania wymagające pomiaru 
ciśnienia bezwzględnego lub styczności z 
mediami korozyjnymi. Opcje z obudową 
dostępne są w wariantach z różnych 
rodzajów stali lub tytanu.

Przemysłowy przetwornik ciśnienia Przemysłowe przetworniki ciśnienia 
o podwyższonej dokładności

Kompaktowe i solidne urządzenie uniwersalne 
z wieloma wariantami konstrukcyjnymi i 
opcjami. Pierwszy wybór dla standardowych 
aplikacji z CANopen.

Wysoka dokładność do 0,1 %, pomiar 
ciśnienia absolutnego i względnego, 
zintegrowany pomiar temperatury mediów.

CANopen Precyzyjne przetworniki 
ciśnienia

Miniaturowy przetwornik CANopen

Do zastosowań wymagających wysokiej 
precyzji lub ciśnienia absolutnego wraz z 
wysoką stabilnością długoterminową. 
Opcjonalnie dostępne z podwyższoną do 
500 VAC wytrzymałością elektryczną.

Precyzyjny przetworniki ciśnienia
Dokładność do 0,05 % do zastosowań 
testowych i pomiarowych. Opcjonalnie: 
wersja z membraną spłukującą.

Precyzyjne przetworniki ciśnienia
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Do pomiarów ciśnienia dynamicznego i 
krótkotrwałych wartości szczytowych pomocą 
sygnału o częstotliwości granicznej 
wynoszącej 20 kHz.

Przetwornik ciśnienia do wysoce 
dynamicznych przebiegów ciśnienia

Do zastosowań z lepkimi, korozyjnymi  
lub zapychającymi mediami, z wyjściem 
analogowym.

Przetworniki ciśnienia przylegający 
z przodu

Do zastosowań z lepkimi, korozyjnymi  
lub zapychającymi mediami, zintegrowany 
pomiar temperatury mediów, z wyjściem 
IO-Link.

Przetworniki ciśnienia przylegający 
z przodu z IO-Link

Przetworniki ciśnienia

Pływakowy przełącznik poziomu z 
maksymalnie 6 punktami przełączania i 
opcjonalnym pomiarem temperatury.

Dla poziomu cieczy do 2000 mm,  
z wyświetlaczem i komunikacją NFC  
do parametryzacji przez aplikację na 
smartfonie.

Sonda do hydrostatycznego pomiaru 
poziomu napełnienia ciśnieniem od  
0.1 do 2 bar, możliwość konfiguracji  
zakresu pomiarowego za pomocą  
aplikacji na smartfona.

Pomiar poziomu

Przetwornik zanurzeniowy

Przełącznik poziomu  
z wyświetlaczem

Sygnalizator poziomu z pływakiem

Czujnik pływakowy do pomiaru 
poziomu napełnienia do 2000 mm.

Sonda poziomu do specyficznych 
zastosowań wymagających wysokiej 
dokładności lub do zastosowań z  
mediami korozyjnymi.

Przetwornik zanurzeniowy

Czujnik poziomu napełnienia 
z pływakiem

Optyczny przełącznik poziomu
Optyczny przełącznik poziomu do 
prostego i opłacalnego wykrywania 
granic.
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Przegląd produktów

Mierzy ciśnienie i temperaturę, klasa 
dokładności do 0,3 %. Z IO-Link i  
wyjściem przełączającym PNP/NPN.

Przetwornik i przełącznik ciśnienia 
IO-Link

Wyłączniki ciśnieniowe mechaniczne

Elektromechaniczny przełącznik ciśnienia  
z jednym mikroprzełącznikiem w obudowie 
ze stali nierdzewnej.

Niskie zakresy ciśnienia oraz ciśnienie 
niepulsujące. Dostępne także wersje 
gazoszczelne.

Średnie zakresy ciśnienia oraz ciśnienie 
pulsujące.

Wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem 
mieszkowym

Wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem 
membranowym

Pomiar i monitorowanie temperatury

Elektroniczny przetwornik/wyłącznik 
temperatury z wyświetlaczem. Analogowe 
wyjście przełączającym oraz 1 lub 2 wyjścia 
przełącznika z możliwością ustawienia za 
pomocą aplikacji poprzez NFC.

Przełącznik temperatury i przetworniki 
ze wskaźnikiem Termostat blokowy z wyjściem 

przełączającym.

Termostat kompaktowy

Elektroniczny presostat i przetworniki ciśnienia 

Zastosowania wymagające pomiaru 
ciśnienia bezwzględnego, wykorzystujące 
niskie ciśnienie lub media korozyjne. 
Analogowe wyjście przełączającym oraz  
1 lub 2 wyjścia przełącznika z możliwością 
ustawienia za pomocą aplikacji poprzez NFC.

Najlepszy wybór w zakresie urządzeń do 
pomiaru ciśnienia z wyświetlaczem. 
Analogowe wyjście przełączającym oraz  
1 lub 2 wyjścia przełącznika z możliwością 
ustawienia za pomocą aplikacji poprzez NFC.

Wyłącznik ciśnieniowy z yświetlaczem  
i czujnikiem stalowym

Wyłącznik ciśnieniowy z wyświetlaczem 
i czujnikiem ceramicznym

Wysokie zakresy ciśnienia oraz ciśnienie 
pulsujące.

Wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem 
tłokowym

Mechaniczny przełącznik ciśnieniowy
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Akcesoria

Do konfigurowania przetworników ciśnienia 
NAH 8253, EPN/EPNCR 8298, CMP 8270 
oraz elektronicznego wyłącznika 
ciśnieniowego EPN-S 8320.

Do konfigurowania elektronicznych 
wyłączników ciśnieniowych NAT 8252  
i NAH 8254 oraz sondy poziomu ECL 8439.

Sensor Master Interface Sensor Communicator

Zawór stopowy do wymiany przetwornika 
ciśnienia bez konieczności przerywania 
procesu.

Zawór odcinający
Do testowania przetworników i 
przełączników ciśnienia. Z manometrami 
elektronicznymi o wysokiej dokładności.

Pompa ręczna
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NAT 8252

Technologia czujników
Rdzeniem przetworników ciśnienia firmy Trafag są czujniki ciśnienia 
wykonane w oparciu o technologię cienkiej warstwy na stali (spa-
wana konstrukcja pozbawiona o-ringów) lub w technologii grubej 
warstwy na ceramice. Trafag samodzielnie produkuje czujniki, 
a obie technologie sensorowe, wraz z ASIC (specjalizowany mikro-

chip) są rozwiązaniami autorskimi. Dzięki temu czujnik ciśnienia i 
elektronika są ze sobą idealnie zestrojone i osiągają nadzwyczajną 
stabilność długookresową oraz niezawodność nawet w najtrudniej-
szych warunkach otoczenia. 

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 700 bar 

0 ... 30 do 0 ... 10000 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  

1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC i inni,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ.
Temperatura medium –40°C ... +125°C
Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72303

• Najmniejsza konstrukcja 
• Całkowicie zespawany system czujników  

ze stali bez dodatkowych uszczelek 
• Wyjątkowa stabilność długoterminowa 
• Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie 
• Opcja: Wyjścia przełączające 1 lub 2 PNP 

Przemysłowy przetwornik ciśnienia

Ustawianie punktów przełączania

Sensor Master Interface (SMI)
Ięcej informacji na stronie 26

Szybka i prosta obsługa poprzez aplikację 
na system Android lub Windows „Sensor 
Master Communicator“ (SMC)

Sensor Master Communicator (SMC)
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NAH 8254

NAI 8273

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru 0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 

0 ... 3 do 0 ... 10000 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  

1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC,  
0 ... 10 VDC i inni,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny,

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ.
Temperatura medium –40°C ... +125°C
Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72304

• Dokładność pomiaru 0.3 % 
• Całkowicie zespawany system czujników  

ze stali bez dodatkowych uszczelek 
• Wyjątkowa stabilność długoterminowa 
• Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie 

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru -0.2 ... 0.2 do 0 ... 700 bar
Sygnał wyjściowy IO-Link 1.1 , COM3,  

Smart Sensor Profile  
ED22 wyjścia przełączające 
PNP/NPN

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Temperatura medium –40°C ... +125°C
Temperatura otoczenia –40°C ... +105°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72621

• Dokładność pomiaru ciśnienia 0.3 %, 0.5 % 
• Pomiar temperatury mediów i urządzeń 
• Wyjątkowa stabilność długoterminowa 
• 2 Wyjścia przełączające PNP/NPN konfigurowalne 
• Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie 

Przetworniki ciśnienia o podwyższonej dokładności

Przetwornik i przełącznik ciśnienia IO-Link



www.trafag.com 10

NAH 8253

ESH 8845

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 

0 ... 30 do 0 ... 7500 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V DC,  

1 ... 6 V DC, 0 ... 10 V DC, 
0.5 ... 4.5 V DC ratiometryczny

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.15 % całego zakr. typ. 
± 0.1 % całego zakr. typ.

Temperatura medium -40°C ... +125°C
Temperatura otoczenia -40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72300

• Najmniejsza konstrukcja 
• Klasa dokładności 0.1 %, 0.15 %, 0.3 % 
• Wyjątkowa odporność temperaturowa 
• Pomiar ciśnienia względnego i absolutnego 
• Opcja: Wytrzymałość napięciowa 500 VAC,  

spełnia wymogi normy EN 50155 (kolejnictwo) 

Dane techniczne

Zasada pomiaru Piezorezystywny
Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 100 bar
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  

0 ... 10 VDC
Dokładność przy 25°C typ. 0.5 % całego
Temperatura medium -40°C ... +125°C
Temperatura otoczenia -40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72354

• Dokładność do 0.05 % całego zakr. 
• Wersje z membrana umieszczona z przodu  

lub z membrana czołowa 
• Temperatura medium do 125°C 
• Ochrona EMC, IEC 61000 

ięcej informacji na stronie 26

Parametryzacji za pomocą  
Sensor Communicator SC

Precyzyjny przetworniki ciśnienia

Precyzyjne przetworniki ciśnienia
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Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru 0 ... 0.2 do 0 ... 700 bar 

0 ... 3 do 0 ... 10000 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA,  

0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny
Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ.
Temperatura medium –40°C ... +125°C
Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72304

• Częstotliwość graniczna 20 kHz 
• Do wysoce dynamicznych przebiegów ciśnienia 
• Przetwarzanie sygnału analogowego 
• Dokładność pomiaru 0.3 % 
• Wyjątkowa stabilność długoterminowa 

Dzięki miniaturowej konstrukcji HEX19, opartej na 
sprawdzonym w przemyśle oraz hydraulice mobilnej 
przetworniku NAH 8254, Trafag oferuje specjalne 
wersje urządzeń, w których żądana częstotliwość gra-
niczna może zostać ustawiona na różnych poziomach 
powyżej 20 kHz (co odpowiada czasowi wzrostu 18 μs 
oraz ciśnieniu nominalnemu 10...90 %). Pozwala to 
na wysoce dynamiczne pomiary ciśnienia do 11 Hz 
oraz zapewnia maksymalne wygładzanie sygnału. 
Szybki układ elektroniczny oparty o opracowane 

Konwencjonalny łańcuch 
sygnałowy obejmujący jedną 
ścieżkę (nie Trafag)

Sygnał mieszany Trafag 
Konstrukcja ASIC z ścieżką 
wzmocnienia i kompensacji

Więcej informacji na temat pomiaru wysoce 
dynamicznych krzywych ciśnienia można 
znaleźć w naszym dokumencie Whitepaper 
www.trafag.com/H70350

Przetwornik ciśnienia do wysoce dynamicznych  
przebiegów ciśnienia

Konwencjonalna konstrukcja (produktów innych niż marki Trafag) z 
całkowicie cyfrowym przetwarzaniem sygnału ograniczana jest 
przez prędkość przekształtnika A/D lub D/A. Konstrukcja marki Tra-
fag składa się z dwóch komponentów sygnałowych, przy czym 
ścieżka główna (ok. 98 % sygnału) przy wzmacnianiu punktu zero-
wego oraz korekcji rozpiętości jest analogowa, a przez to bardzo 

Schematyczna budowa ASIC TX marki Trafag
szybka. Tylko sygnał korygujący (temperatura i nieliniowość) jest przetwarza-
ny cyfrowo i stosunkowo powolny. Czas ten nie ma jednak krytycznego znac-
zenia, ponieważ stałe czasowe zmian temperatury utrzymują się w zakresie 
minutowym. Znaczenie czasowe ma tylko korekta nieliniowości, która w przy-
padku czujników Trafag stanowi zaledwie około 1 % sygnału. W ten sposób 
jedynie 1 % sygnału zależy od prędkości przekształtnika A/D lub D/A.

przez Trafag chipy sygnałów mieszanych może odtworzyć bez 
zakłóceń nawet gradienty ciśnienia o wysokiej częstotliwości, 
niezależnie od szybkości próbkowania. Zarówno element czuj-
nika w technologii cienkiej warstwy na stali, jak i zasadnicza 
konstrukcja przetwornika zostały sprawdzone w ekstremal-
nych warunkach (drgania, uderzenia, zmiany temperatury, 
wysokie skoki ciśnienia itd.) panujących w wymagającym 
środowisku pracy maszyn budowlanych i leśnych. Dzięki temu 
gwarantują one wytrzymałość i niezawodność, które nie mają 
sobie równych w dziedzinie pomiarów i badań.
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EPI 8287

EPN/EPNCR 8298

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 700 bar 

0 ... 30 do 0 ... 10000 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,   

0.5 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 
0.5 … 4.5 VDC ratiometryczny

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Temperatura medium –40°C ... +125°C
Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72317

• Wyjątkowa stabilność długoterminowa 
• Całkowicie zespawany system czujników  

ze stali bez dodatkowych uszczelek 
• Klasa dokładności 0.3%, 0.5% 
• Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie 
• Opcjonalnie z materiałem obudowy AISI316L 

Przemysłowy przetwornik ciśnienia

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 2500 bar 
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA 

0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny
Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 

± 0.3 % całego zakr. typ.
Temperatura medium -40°C ... +125°C
Temperatura otoczenia -40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72312

• Zakres ciśnienia znamionowego do 2500 bar  
• Duża odporność na drgania 
• Różne klasy dokładności 
• Całkowicie zespawany system czujników  

ze stali bez dodatkowych uszczelek 

ięcej informacji na stronie 26

Parametryzacji za pomocą  
Sensor Communicator SC

Przetworniki ciśnienia do silników
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ECT 8472

ECT 8473

Dane techniczne

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice
Zakres pomiaru 0 ... 1 do 0 ... 400 bar 

0 ... 15 do 0 ... 5000 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  

1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ.
Temperatura medium -25°C ... +125°C 

400 bar/5000 psi: 
-10°C ... +125°C

Temperatura otoczenia -25°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72324

• Znakomita odporność na media 
• Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego 
• Wersja tytanowa opcjonalnie 
• Duży zakres temperatury 

Przemysłowy przetwornik ciśnienia

Dane techniczne

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice
Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 40 bar 

0 ... 1.5 do 0 ... 500 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  

1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ.
Temperatura medium -25°C ... +125°C
Temperatura otoczenia -25°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72326

• Zakres pomiarowy od 100 mbar 
• Znakomita odporność na media 
• Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego 
• Wersja tytanowa opcjonalnie 
• Membrana czołowa opcjonalnie 

Przemysłowe przetworniki ciśnienia o podwyższonej 
dokładności
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FPT 8236

FPI 8237

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru -0.5 ... 0.5 do 0 ... 100 bar  

-5 ... 10 do 0 ... 1500 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  

1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.5 … 4.5 VDC ratiometryczny

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ.
Temperatura medium –10°C ... +125°C
Temperatura otoczenia –10°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72343

• Membrana czołowa  z płaska, gładką powierzchnią 
• Membrana wykonana ze stali Duplex 1.4462 
• Całkowicie zespawany system czujników 
• Wyjątkowa stabilność długoterminowa 

Przetworniki ciśnienia przylegający z przodu

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru -0.5 ... 0.5 do 0 ... 100 bar  

-5 ... 10 do 0 ... 1500 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  

1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 0.5 … 
4.5 VDC ratiometryczny

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ.
Temperatura medium –10°C ... +125°C
Temperatura otoczenia –10°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72622

• Membrana czołowa  z płaska, gładką powierzchnią,  
stali Duplex 1.4462 

• Pomiar temperatury mediów 
• Całkowicie zespawany system czujników 
• Wyjątkowa stabilność długoterminowa 

Przetwornik i przełącznik ciśnienia IO-Link



15

CMP 8271

CMP 8270

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali, 
piezorezystancyjna

Zakres pomiaru 0 ... 0.2 do 0 ... 600 bar 
0 ... 3 do 0 ... 7500 psi

Sygnał wyjściowy Protokół magistrali  
CANopen DS404

Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ. 
± 0.15 % całego zakr. typ. 
± 0.1 % całego zakr. typ.

Temperatura medium -50°C ... +135°C
Temperatura otoczenia -40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72614

• Mała, wytrzymała konstrukcja 
• Różne klasy dokładności 
• Pomiar ciśnienia i temperatury 
• Protokół magistrali CANopen DS301/DS404  

obsługuje CAN 2.0A/B 
• LSS (DS 305 V2.0) 

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 700 bar 

0 ... 30 do 0 ... 10000 psi
Sygnał wyjściowy Protokół magistrali  

CANopen DS404
Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 

± 0.3 % całego zakr. typ.
Temperatura medium -40°C ... +125°C
Temperatura otoczenia -40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72619

• Mała, wytrzymała konstrukcja 
• Protokół magistrali CANopen DS301/DS404  

obsługuje CAN 2.0A/B 
• LSS (DS 305 V2.0) 
• Opcja: 5-krotna wytrzymałość na nadciśnienie 

CANopen Precyzyjne przetworniki ciśnienia

Miniaturowy przetwornik CANopen



www.trafag.com 16

NFC

DPS 8381

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 

0 ... 30 do 0 ... 7500 psi 
regulowana

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

Wyjścia przełączające 2 PNP
Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ.
Temperatura medium -25°C ... +85°C
Jednostka ciśnienia  
dla wyświetlaczem

bar, psi, MPa, kPa, mSW, 
mmSW, inchSW, %, skala 
użytkownika

Rejestrator danych Pamięć pierścieniowa:  
3518 punktów danych 
Czas próbkowania:  
0.1 ... 999.9 s, wył. (0)

Karta katalogowa www.trafag.com/H72321

• Możliwość parametryzacji również za pomocą  
aplikacji na smartfona z NFC (Android) 

• Wskaźnik i wyjście elektryczne obracane 
niezależnie 335°/343° 

• Wyjście analogowe przełączane mA lub V 
• Zintegrowany rejestrator danych 
• Zakresu pomiarowego regulowana 

Parametryzacja za pomocą aplikacji Trafag-App „Sensor Master“

Dzięki bezpłatnej aplikacji na system Android „Sensor 
Master“, dostępnej w Google Play Store, parametry 
przełączników ciśnienia z wyświetlaczem Trafag DPS 8381, 
DPC 8380 oraz przełącznika temperatury z wyświetlaczem 
DTP 8180 i przełącznika przetwornika poziomu z 
wyświetlaczem DLF 8980 można bardzo prosto ustawić za 
pośrednictwem smartfona. Oprócz różnych parametrów 

dla punktów przełączania można skalować zakres pomia-
rowy. Komunikacja odbywa się poprzez interfejs NFC na 
wyświetlaczu. Poprzez ten interfejs można odczytywać za 
pomocą smartfona zmierzone wartości wewnętrznego 
rejestratora danych, analizować je i eksportować do dalsze-
go przetwarzania.

Więcej informacji poniżej

Szybka i łatwa parametryzacja za 
pomocą aplikacji Android App

Wyłącznik ciśnieniowy z wyświetlaczem i czujnikiem 
stalowym
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NFC

Dane techniczne

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice
Zakres pomiaru 0 ... 0.2 do 0 ... 100 bar 

0 ... 2.5 do 0 ... 1500 psi 
regulowana

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

Wyjścia przełączające 2 PNP
Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 

± 0.3 % całego zakr. typ.
Temperatura medium -25°C ... +85°C
Jednostka ciśnienia  
dla wyświetlaczem

bar, psi, MPa, kPa, mSW, 
mmSW, inchSW, %, skala 
użytkownika

Rejestrator danych Pamięć pierścieniowa:  
3518 punktów danych 
Czas próbkowania:  
0.1 ... 999.9 s, wył. (0)

Karta katalogowa www.trafag.com/H72320

• Możliwość parametryzacji również za pomocą  
aplikacji na smartfona z NFC (Android) 

• Wskaźnik i wyjście elektryczne obracane 
niezależnie 335°/343° 

• Wyjście analogowe przełączane mA lub V 
• Zintegrowany rejestrator danych 
• Regulowany zakres ciśnienia 

DPC 8380

Ięcej informacji na stronie 16

Szybka i łatwa parametryzacja za 
pomocą aplikacji Android App

Wyłącznik ciśnieniowy z wyświetlaczem i czujnikiem 
ceramicznym
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ECL 8439

Dane techniczne

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice
Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 6.0 bar 

0 ... 1.5 do 0 ... 100 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA
Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 

Zakres 0 ... 0.1 do 0 ... 0.2 bar: 
± 0.5 % całego zakr. typ.

Temperatura medium maks. -25°C ... +70°C
Temperatura otoczenia maks. -25°C ... +70°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72336

• Nadaje również się do gęstych i ciągliwych mediów 
• Różne materiały, zapewniające optymalną  

odporność na media 
• Zakres pomiarowy konfiguracji 
• Opcjonalnie: Ulepszona ochrona odgromowa 

Przetwornik zanurzeniowy

Możliwość konfiguracji zakresów pomiarowych

Więcej informacji poniżej

Szybka i prosta obsługa poprzez aplikację 
na system Android lub Windows  
„Sensor Master Communicator“ (SMC)

Sensor Master Communicator (SMC)

Konfiguracja zakresu 
pomiarowego

Ięcej informacji na stronie 26

Sensor Master Interface (SMI)

Sensor Master Interface (SMI)
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DLF 8980

NFC

Dane techniczne

Zasada pomiaru  Pływak magnetyczny ze  
stykami kontaktowymi

Zakres pomiarowy Maks. poziom napełnienia 
2000 mm, Rozdzielczość 5, 10 
lub 20 mm

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

Wyjścia przełączające 2 PNP
Temperatura medium maks. -30°C ... +105°C
Temperatura otoczenia -30°C ... +85°C
Jednostka ciśnienia dla 
wyświetlaczem

mm, inch, skala użytkownika,  
% całego zakr

Karta katalogowa www.trafag.com/H72450

• Możliwość parametryzacji również za pomocą  
aplikacji na smartfona z NFC (Android) 

• Wskaźnik i wyjście elektryczne obracane 
niezależnie 335°/343° 

• Wyjście analogowe przełączane mA lub V 
• Zintegrowany rejestrator danych 
• Rozdzielczość pomiaru 5, 10, 20 mm 

NAL 8838

Dane techniczne

Zasada pomiaru Piezorezystywny
Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 25 bar
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA 

0 ... 10 VDC
Dokładność przy 25°C typ.  0.5 %, 0.25 %, 0.1 %
Temperatura medium -5°C ... +50°C
Temperatura otoczenia -5°C ... +50°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72228

• Niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar 
• Przewód PUR lub FEP 
• Opcja: wersja odporna na substancje chemiczne, z tytanu 
• Opcja: ochrona odgromowa (IEC 61000-4-5) 

Przetwornik zanurzeniowy

Przełącznik poziomu z wyświetlaczem

Szybka i łatwa parametryzacja za 
pomocą aplikacji Android App

Ięcej informacji na stronie 16
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TFC

TFS

• Stopień ochrony IP65 
• Opcja: Czujnik temperatury PT1000 lub termostat 
• Odlewane zestyki elektryczne 

• Rozdzielczość pomiaru 5, 10, 20 mm 
• Dostępne są różne materiały pływaka i trzpienia
• Opcja : Czujnik temperatury PT1000 
• Stopień ochrony IP65 

Czujnik poziomu napełnienia z pływakiem

Pływakowy przełącznik poziomu

Dane techniczne

Measuring principle Pływak magnetyczny  
ze stykami kontaktowymi

Measuring range Maks. poziom napełnienia 
2000 mm,
Rozdzielczość 5, 10 lub 20 mm

Output signal 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
0 ... 10 VDC

Media temperature Do 150°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H20040

Dane techniczne

Measuring principle Pływak magnetyczny  
ze stykami kontaktowymi

Measuring range Maks. poziom napełnienia 
2000 mm

Output signal Do 6 styków przełączającego
Media temperature Do 180°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H20041
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TOS

• Brak ruchomych części 
• Hermetyczna konstrukcja, uszczelniona elektronika 
• Minimalny stopień ochrony IP65 

Optyczny przełącznik poziomu

Dane techniczne

Measuring principle Nadajnik-odbiornik  
na podczerwień

Measuring range Ciśnienie robocze  
maks. 260 bar

Output signal PNP  lub NPN tranzystor
Media temperature -40 ... +85°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H20042
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PICOSTAT 9R5

PICOSTAT 9B4

Dane techniczne

Zasada pomiaru Mieszek
Zakres pomiarowy -0.6 ... 3.4 do 4 ... 40 bar 

-8 ... 45 do 60 ... 500 psi
Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk 

przełączny (SPDT)
  Histereza przełączania  Nieregulowana
Powtarzalność ± 0.5 % całego zakr. typ.
Temperatura medium –40°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72367

• Zwiększona odporność na drgania 
• Niskie zakresy ciśnienia 
• Wysoka powtarzalność 

Wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem mieszkowym

Dane techniczne

Zasada pomiaru Stalowa część mieszkowa 
spawana

Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk 
przełączny (SPDT)

  Histereza przełączania  Nieregulowana
 Temperatura medium –40°C ... +85°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72370

• Nierdzewna obudowa stalowa 
• Nierdzewny czujnik mieszkowy, spawany 
• Wysoka powtarzalność
• Wytrzymała obudowa 
• Spełnia wymogi normy EN 50155 (kolejnictwo) 

Wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem mieszkowym 
ze stali nierdzewnej
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PICOSTAT 9M4

PICOSTAT 9K4

Dane techniczne

Zasada pomiaru Tłok
Zakres pomiarowy 1 ... 10 do 40 ... 400 bar 

14 ... 150 do 580 ... 5800 psi
Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk 

przełączny (SPDT)
 Histereza przełączania  Nieregulowana
 Powtarzalność ± 1.0 % całego zakr. typ.
Temperatura medium –25°C ... +125°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72369

• Wysokie zakresy ciśnienia 
• Duża wytrzymałość, także w przypadku  

ciśnienia pulsującego 

Wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem tłokowym

Dane techniczne

Zasada pomiaru Membrana
Zakres pomiarowy 1 ... 10 do 10 ... 100 bar 

14 ... 150 do 150 ... 1500 psi
Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk 

przełączny (SPDT)
 Histereza przełączania  Nieregulowana
 Powtarzalność ± 2.0 % całego zakr. typ.
Temperatura medium 0°C ... +80°C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72368

• Średnie zakresy ciśnienia 
• Duża wytrzymałość, także w przypadku  

ciśnienia pulsującego

Wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem membranowym
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DTP 8180

NFC

Dane techniczne

Zasada pomiaru PT 1000,  
DIN EN 60751 Klasa A, 
2-przewodowy

Zakres pomiaru -50°C ... +150°C / 
 -58°F ... 302°F 
regulowana 50 ... 100 %  
całego zakr.

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 
przełączane mA lub V

Wyjścia przełączające 2 PNP
Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ.  

+ błąd czujnika temperatury
Jednostka temperatury  
dla wskaźnika

°C, °F, K, skala użytkownika

Rejestrator danych Pamięć pierścieniowa:  
3518 punktów danych 
Czas próbkowania:  
0.1 ... 999.9 s, wył. (0)

Karta katalogowa www.trafag.com/H72352

• Możliwość parametryzacji również za pomocą 
aplikacji na smartfona z NFC (Android) 

• Wskaźnik i wyjście elektryczne obracane 
niezależnie 335°/343° 

• Wyjście analogowe przełączane mA lub V 
• Zintegrowany rejestrator danych 
• Regulowany temperatura ciśnienia 

Przełącznik temperatury i przetworniki ze wskaźnikiem

Ięcej informacji na stronie 16

Szybka i łatwa parametryzacja za 
pomocą aplikacji Android App
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ISP/ISPT 474

Dane techniczne

Zakres pomiarowy +5°C ... +95°C do  
+20°C ... +150°C

Sygnał wyjściowy Bezpotencjałowy styk 
przełączny

 Histereza przełączania  Nieregulowana
 Powtarzalność ± 1 % całego zakr. typ.

Karta katalogowa www.trafag.com/H72113

• Kompaktowa konstrukcja 
• Wytrzymała obudowa 
• Wysoka powtarzalność 
• Stopień ochrony IP65 

Picostat Termostat



www.trafag.com 26

 SMI

 SC
Sensor Communicator

• Odczytywanie danych urządzenia 
• Dopasowanie punktu zerowego i rozpiętości 
• Pomiar ciśnienia w czasie rzeczywistym 
• Aktualizacja oprogramowania i ładowanie baterii  

przez interfejs USB 

Dane techniczne

• Identyfikacja danych urządzenia: model, sygnał 
wyjściowy, tabliczka identyfikacyjna, data produkcji

• Ustawienie punktu przełączania (8320 EPN-S)
• CANopen: ustawienie ID węzła i szybkości transmisji
• Resetowanie do ustawień fabrycznych 

Instrukcja obsługi www.trafag.com/H73699

Dane techniczne

Temperatura otoczenia  0°C ... +40°C
Napięcie zasilania  5 VDC, ±0.25, 1 A  

(Zasilanie przez port USB)
Stopień ochrony IP20
Temperatura  
przechowywania

 -10°C ... +50°C

Wymiary  dł. x szer. x wys.:  
120x76x27 mm

Komunikacja SMC/SMI Przez Bluetooth LE (Android) 
lub LAN/RJ45 (Windows)

Działanie Interfejs Za pomocą aplikacji „Sensor 
Master Communicator SMC” 
dla systemu Windows lub 
Android

Karta katalogowa www.trafag.com/H72618

• Odczytywanie danych urządzenia 
• Ustawianie punktów przełączania w przypadku 

wyłączników ciśnieniowych NAx 
• Ustawianie zakresu pomiarowego w przypadku  

przetworników zanurzeniowych ECL 8439 
• Szybka i prosta obsługa poprzez aplikację na system 

Android „Sensor Master Communicator SMC“ 
• Resetowanie urządzeń do pomiaru ciśnienia  

do ustawienia fabrycznego 

Sensor Master Interface

Szybka i łatwa obsługa za pomocą 
aplikacji Android lub Windows App
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THP…

THP30

THP700

 V6/V7

V6

V7

Pompa ręczna

• Do sprawdzania przetworników 
ciśnienia i wyłączników ciśnieniowych

Dane techniczne

Przyłącza ciśnieniowe G1/4“ wewn.

Zawór odcinający
• Umożliwia wymianę urządzeń bez przerywania 

procesu (maks. 40 bar)

Dane techniczne

Czujnik 1.4305 / FKM
Ciśnienie maks. 600 bar
Temperatura medium -25°C ... +125 °C

Karta katalogowa www.trafag.com/H72258

Nr produktu Połączenie

V6 Do wody, powietrza, oleju 
lekkiego, oleju ciężkiego

G1/2" zewn. 
G1/4" wewn.

V7 Do wody, powietrza, oleju 
lekkiego, oleju ciężkiego

G1/4" zewn. 
G1/4" wewn.

Nr produktu Zakres [bar]

THP30 -0.85 ... +25
THP700 0 ... 700, Rozdzielczość 0.2 bar
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