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Wznieś  
pomiar temperatury  
na wyższy poziom

Przedstawiamy PR 5437
Jako pierwszy z przetworników temperatury nowej generacji, wspierający HART® 7

oraz zgodny z IEC 61508-2010 do poziomu SIL 3, PR 5437 oferuje niezrównaną wydajność

dla najbardziej wymagających zastosowań.

TEMPERATURE  |  I .S. INTERFACES  |  COMMUNIC ATION INTERFACES  |  MULTIFUNCTIONAL  |  ISOL ATION  |  DISPL AY

PR 5437 został zaprojektowany w celu sprostania wyzwaniom 
i zwiększonym oczekiwaniom związanym z nowoczesną 
kontrolą procesów. 
Przełomowe funkcje i specyfikacje oznaczają, że możesz teraz 
doświadczyć bardziej inteligentnej wydajności.



1994 1997 2004 2012 2015 2017

HART 5 HART 7

∗

Globalna baza instalacyjna 
 +5 milionów przetworników temperatury

Zaprojektowany do nowoczesnej i zautomatyzowanej wysokowydajnej produkcji wewnętrznej, 

aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów wybiegające w przyszłość.

Pionierzy w zakresie technologii i wydajności programowalnych przetworników temperatury

PR 5437 jest wyposażony w szeroki zestaw zatwierdzeń dla obszarów niebezpiecznych i zastosowań morskich na całym świecie.

∗ EU RO member organizations: ABS, BV, CCS, CRS, DNV-GL, KR, LR, ClassNK, PRS, RINA and RS.

Universal

PC prog.

Profibus

PA/FF

HART 7 SIL 2/3

podwójne wejście

Przetwornik biektowy

HART 7

Od ponad 40 lat PR electronics 

wprowadza innowacje w zakresie 

przetwarzania sygnału temperatury. 

Wprowadzając liczne opatentowane 

technologie umożliwiamy naszym 

klientom osiągnięcie długoterminowej 

wydajności i niezawodności.

Nasze bezkompromisowe podejście do 

jakości i wydajności produktów – nawet 

w najbardziej wymagających 

środowiskach – sprawiło, że firma PR 

electronics stała się producentem 

z wyboru dla wielu z największych firm 

na świecie i wzmocniła naszą pozycję 

światowego lidera w produkcji 

przetworników temperatury.



4...20 mA

Najwyższa wydajność
Żadnych kompromisów

Podwójne wejście czujnika SIL 2 / SIL 3 Doskonałe specyfikacje

Zaprojektowany, aby spełnić 

wymagania bezpieczeństwa 

funkcjonalnego przyrządowych  

systemów bezpieczeństwa do SIL 3.

• Pełna funkcjonalna ocena  

bezpieczeństwa do SIL 2   

wg IEC 61508-2010.

• Oprogramowanieocenione do SIL 3

• Osiąga SIL 3 w konfiguracji  

1oo2 z użyciem dwóch   

urządzeń PR.

• Rozszerzone testowanie  

EMC FS zgodnie z IEC 61236-3-1.

Elastyczna funkcja podwójnego

wejścia, z wyborem trybów wyjściowych.

•  Zakres temperatur otoczenia   

-50°C to +85°C 

(SIL: -40°C do +80°C)

•  Współczynnik temperatury   

< 0.005% / °C

•  Stabilność długoterminowa   

< 0.18% / 5 years

•  Dokładność < 0.05°C∗

•  EMC - wpływ odporności  

< ±0.1% zakresu 

 

∗ dla wszystkich zakresów Pt100 

 

Czujnik 1
Czujnik 2
Średnia
Różnica

Redundancja
Temp. wewnętrzna

Stała

Czujnik 1 Czujnik 2

Tryby wyjściowe

Dzięki PR 5437 możliwe jest uzyskanie 

pomiarów o najwyższej dokładności z 

najwyższą odpornością EMC, w 

najszerszym zakresie temperatur 

procesu i otoczenia.

Dzięki doskonałej reputacji firmy PR 

electronics, popartej szerokim pakietem 

certyfikatów bezpieczeństwa 

funkcjonalnego, obszarów 

niebezpiecznych i morskich

PR 5437 zapewnia korzyści dla całego 

szeregu nieszkodliwych i wewnętrznie 

bezpiecznych aplikacji procesowych 

na całym świecie.
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C O M M U N I CATI O N F O U N D ATION

C O M M U N I CATI O N F O U N D ATION

Wydajność  
bardziej inteligentna
Opcje dwóch czujników

Redundancja czujnika

Wykrywanie dryftu czujnika

Konfiguracje z dwoma czujnikami

 Czujnik 1 Czujnik 2

 RTD 2, 3, 4 W RTD 2, 3, 4 W

 TC TC

 TC TC

 TC RTD 2, 3, 4 W

 TC RTD 2, 3, 4 W

 Potencjometr 3, 4 W   Potencjometr 3, 4, 5 W

 Napięcie Napięcie

(wewn. CJC)

(wewn. CJC)

(wewn. CJC 2, 3, 4 W)

(zewn. CJC 2, 3 W)

Czujnik A
AwariaWejście

Czujnik A

= Czujnik A

Czas

Zmierzona wartość

Wyjście 4...20 mA

Wyjście

Czujnik B

= Czujnik B
Czas

Wyjście płynnie
przełącza się na Czujnik B

Alert

Czujnik 2

Czujnik 1

2 x 4-przew. wejście RTD 

Zmierzona wartość

= Czujnik A
= Czujnik B

Zdefiniowany przez użytkownika limit
przesunięcia czujnika został osiągnięty
i został aktywowany alarm i/lub ostrzeżenie

Alert

4...20 mA Alarm

i/lub

Czas

Bezkonkurencyjna wszechstronność 

zapewniona przez podwójne wejście 

oznacza, że PR 5437 ma bardzo 

szeroki wachlarz zastosowań. 

7-zaciskowa konstrukcja o wysokiej 

gęstości pozwala na podłączenie 

dwóch czujników RTD 4-przewodo-

wych dla procesów o wysokiej 

dokładności. 

Możliwe są różne kombinacje wejść, 

co umożliwia sprostanie nawet 

najbardziej wymagającym 

zastosowaniom.

Redundancja czujników utrzymuje 

dostępność i bezpieczeństwo procesu, 

płynnie przełączając się na czujnik 

rezerwowy w przypadku awarii 

podstawowego czujnika.

Alarm wysyłany przez HART może być 

zastosowany do zaplanowania 

naprawy uszkodzonego czujnika.

Wykrywanie dryftu czujników pomaga 

utrzymać niezawodność punktu 

pomiarowego. Dzięki ostrzeżeniom 

wydawanym w przypadku 

przekroczenia przez czujnik poza 

poziom skonfigurowany przez 

użytkownika, zaplanowana 

konserwacja może zostać dokładnie 

zdefiniowana lub proces może zyskać 

natychmiastową uwagę.
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Lepsza optymalizacja procesów i możliwość raportowania

Temperatura pracy przetwornika

Przykład rejestrowania temperatur wewnętrznych przetworników

Sek.

Konfiguracja SIL 3 (1oo2)Konfiguracja SIL 2 (1oo1)Certyfikacja SIL

∗EDDL – język opisu urządzenia elektronicznego

Sygnał statusu

Awaria

Kategoria

Wymagana konserw.

Poza specyfikacją

Sprawdź działanie

Wadliwe działanie urządzenia lub czujnika - np. błąd czujnika / CJC

Typowy opis

W zależności od sytuacji - np. wykryto dryft czujnika

Warunki otoczenia lub procesu są poza zakresem lub poniżej minimalnego 
wymogu - np. alarm temperatury wewnętrznej

Sygnał chwilowo zawieszony - np. niewłaściwa konfiguracja

Wartości PFDAVG 

Pętla
SIL 3

 
Pętla
SIL 2

 

70 do 

85°C

-50 do 

-30°C

-30 do 

-10°C

-10 do 

10°C

10 do 

30°C

30 do 

50°C

50 do 

70°C

Lepsza diagnostyka

Wartości PFD obsługują interwał testu sprawdzającego >= czas pracy przetwornika.

Żywotność:

Wynikowe PFDAVG:

10 lat 15 lat

1.72E-31.15E-3

Dane operacyjne są dostępne do logowania 

oraz do systemów zarządzania aktywami, 

w tym śledzenie poziomów min. i maks. 

oraz pomiar czasu pracy.

Pomiar czasu pracy każdego oddzielnego 

wejścia czujnika oraz wewnętrznych temperatur 

przetwornika umożliwia precyzyjne dostrojenie 

procesu i statystyczną identyfikowalność.

Zdefiniowane przez użytkownika pomiary 

i zakresy limitów czujników poprawiają 

diagnostykę i umożliwiają ściślejszą kontrolę 

i rejestrację wariancji procesu oraz zdarzeń poza 

zasięgiem / limitem, co powoduje wzrost jakości 

i wydajności.

Pełna ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego 

do SIL 2 / SIL 3 przeprowadzona przez stronę 

trzecią.

Zgodnie z IEC 61508-2010, również w zakresie 

oceny oprogramowania układowego do SIL 3, 

w tym funkcji włączania i wyłączania SIL w celu 

dopasowania do indywidualnych zastosowań.

PR5437 w pełni obsługuje NAMUR NE107. NE107 jest rekomendacją organizacji NAMUR do "Samokontroli 

i diagnostyki urządzeń obiektowych", w której szczegółowo opisuje, jak korzystać z diagnostyki w inteligentnych 

urządzeniach.

Zdefiniowane bity statusu służą do przekazywania informacji diagnostycznych z urządzenia, które jest używane 

przez oprogramowanie inteligentnego zarządzania urządzeniami (IDM) oparte na EDDL* do przypisywania 

i generowania filtracji alarmów urządzenia diagnostycznego oraz wyświetlania informacji na panelu nawigacyjnym 

itp.

Wszystkie procesy diagnostyczne mają przypisaną kategorię, jak pokazano poniżej:



PR 5437

500 ms

800 ms

Wysoka  wydajność  
w każdym parametrze

Test porównawczy

Konkurent A Konkurent B

Gwarancja
5 lat

1 rok

Izolacja galwaniczna
2.5 kV1.2 kV

0.6 kV

Dokładność
< 0.05%

0.18%

0.08%

Stabilność długoterminowa
< 0.18% / 5 lat

0.18%/2 lata

Czas reakcji
70 ms

        Napięcie U   a

∗ dla wszystkich 

w V

Obciążenie R   a

     w Ω

7.5

Maksymalne obciążenie

Minimalne obciążenie

1760

978

717

0

24 30  

(Ex ia)

480

478

37

Dokładność: < 0,05°C*
Najwyższa dokładność zapewnia prawdziwe, niezawodne 

pomiary

Czas reakcji: 70 ms
Najszybszy czas reakcji z łatwością wspomaga 

bezpieczeństwo i krytyczne zastosowania, w których szybka 

reakcja na zmiany temperatury jest niezwykle ważna.

Współczynnik temperatury: od < 0,005% / °C
Bardzo niski współczynnik temperaturowy zapewniający 

maksymalną dokładność w zmieniających się warunkach 

otoczenia.

Stabilność długoterminowa: < 0.18% / 5 lat
Zapewniona stabilna powtarzalność przez cały okres 

użytkowania instalacji

Wysoka izolacja: 2,5 kVAC / 55 VAC (42 VAC dla wersji I.S.)
Wyższa izolacja galwaniczna zapewnia maksymalną ochronę 

przed pętlami uziemiającymi, przejściami wysokiego napięcia i 

zakłóceniami w trybie wspólnym.

Napięcie zasilania: 7,5 V ... 48 VDC (30 V dla wersji I.S.)
Rozszerzony zakres zasilania z pętli, zapewniający wyższą 

obciążalność pętli.

zakresów Pt100



Podnoszenie
poprzeczki

Standardy
NAMUR

Temperatura

Standardowa krzywa RTD

Rzeczywista krzywa RTD

Rezystancja Ω

PATENTED

Od 1974 roku ustalamy trendy, opracowując nowe i lepsze 

standardy w zakresie kondycjonowania sygnału - a dzięki 
PR 5437 zrobiliśmy to ponownie.

Patent na: Symultaniczne wykrywanie błędów
Opracowano opatentowaną technikę ciągłego pomiaru 

czujników poza częstotliwością, aby umożliwić najszybszą 

reakcję na błąd czujnika / uszkodzenie drutu przy 

jednoczesnym umożliwieniu niezwykle szybkiego pomiaru 

sygnału. Zapewniona jest również pełna kompatybilność z 

cyfrowymi symulatorami procesów.

 

Patent (w rejestracji) na: Zasilanie
Opracowano opatentowaną konstrukcję zasilacza, która 

umożliwia pełne współbieżne wsparcie 3 czujników o wysokiej 

dokładności (podwójne czujniki i CJC) zapewniających 

stabilność i dokładność pomiarów.

NAMUR NE21, IEC EN 61326-3-1
Rozszerzone testy na odporność na zakłócenia 

elektromagnetyczne wykonane przez akredytowane 

laboratorium zgodnie z NAMUR NE21, Kryterium A, 

wymagania Burst. Meets IEC EN 61326-3-1 zapewniające 

stabilne działanie w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego 

w instalacjach narażonych na wysokie zakłócenia 

elektromagnetyczne.

NAMUR NE44
Wskaźnik błędu zgodny z NAMUR.

NAMUR NE43 & NE89
Sygnalizacja zgodna z NAMUR, wykrywanie przerw w kablach 

i raportowanie stanu urządzenia.

NAMUR NE107
Zgodność z diagnostyką NAMUR, dla lepszej optymalizacji i 

dostępności instalacji

Dopasowanie czujników: zdefiniowane przez czujnik, 

CvD lub niestandardowe
Dostępny jest najszerszy zakres standardowych wejść RTD 

(np. IEC 60751, JIS C 1604-81, GOST). W celu lepszego 

dopasowania czujnika możliwe są liczne opcje linearyzacji, 

w tym kalendarz Van Dusen (CvD).

Stałe kalendarza Van Dusen są charakterystyczne dla 

określonego czujnika RTD i są używane do modyfikacji 

standardowej krzywej RTD, aby dokładniej odzwierciedlać 

rzeczywistą krzywą urządzenia. Eliminuje to błędy pomiaru 

i zwiększa dokładność w całym zakresie.

HART 7 (HART 5)
Model 5437 oferuje w pełni funkcjonalną funkcję HART 7 

z opcją wyboru trybu HART 5 w celu zapewnienia 

kompatybilności wstecznej.

Dynamika sygnału
Wysoka dynamika sygnału zapewniająca maksymalną 

dokładność konwersji sygnału.

Wejście: 24 bit

Wyjście: 18 bit



Zaprojektowany na potrzeby 
każdej instalacji

Okablowanie
Innowacyjna konstrukcja obudowy 

sprawia, że PR 5437 może być 

podłączany z wnętrza lub z zewnątrz 

terminali.

Centralny otwór 1/4''
Środkowy otwór o większej średnicy 

ułatwia montaż w szerokim zakresie 

średnic mocowania czujnika.

Bolce pomiarowe pętli
Wprowadzenie łatwo dostępnych bolców 

testowych umożliwia bezpośredni pomiar 

prądu obwodu przy zachowaniu 

integralności pętli.



Uniwersalne wejścia

PR 5437  
Ochrona

PR 5437 
Sygnalizacja

Stały zielony OK

Pulsujący czerw. Błąd czujnika / konfig.

Stały czerwony Błąd systemu

RTD 2-, 3- & 4-przewodowe Pt10...10000

Ni10...10000

Cu5...1000

Termopary B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR

Napięcie ± 800 mV, -0.1 V...+1.7 V

Rezystancja liniowa 0 Ω... 100 kΩ

Potencjometr, 3-, 4- & 5-przew. 10 Ω...100 kΩ

2

224

6

3

1

8 7

5

2

224

6

3

1

8 7

5

Sygnalizacja LED
Dioda LED na płycie wskazuje usterki 

zgodnie z NAMUR NE44 i NE107.

Ochrona przed zapisem i sygnalizacja 

błędów
Zworki umożliwiają wybór opcji ochrony 

przed zapisem i sygnalizacji błędu 

przetwornika.

przed zapisem błędów

PR 5437 obsługuje najszerszy zakres 

standardowych typów wejścia 

i niestandardowych linearyzacji. Obsługiwane 

standardy to IEC 60751, JIS C 1604-81 i GOST.



C O M M U N I C A T I O N P R O T O C O L

Łatwa konfiguracja 
urządzeń

PR 5909 Loop Link to dedykowany interfejs komunikacyjny do konfiguracji i monitorowania programowanych

przez PC urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania PReset.

PC with 

PR Loop Link

PC with 

HART modem

DCS with

DTM/EDD/DD

Dostępna jest szeroka gama metod konfiguracji, w tym pełne wsparcie 

dla technologii EDD i FDT / DTM do użytku z DCS / Systemami 

zarządzania zasobami i obsługiwanymi pakietami zarządzania, 

np. Pactware. Konfiguracja może również odbywać się za pomocą 

terminala ręcznego lub komputera PC za pośrednictwem interfejsu 

Loop Link lub modemu HART.



PR 5437 Wejście podwójne, HART 7 / HART 5 PR 5437 Wejście pojedyncze, HART 7 / HART 5

PR 5435 Wejście pojedyncze, HART 5

Kod zamówieniowy

 Typ Wersja  Wejścia  Zatwierdzenie SIL  Zatwierdzenie morskie

 
5437

 Ogólne zastosowanie : A Pojedyncze (4 zaciski)         : 1 SIL : S Tak : M

  Obszar zagr. wybuchem : D Podwójne (7 zacisków) : 2 Brak SIL : – Nie : –

 
5435

 Ogólne zastosowanie : A 
Pojedyncze (4 zaciski)         : 1

 SIL : S Tak : M

  Obszar zagr. wybuchem : D   Brak SIL : – Nie : –



Skorzystaj już dziś

z BARDZIEJ INTELIGENTNEJ WYDAJNOŚCI

PR electronics jest wiodącą firmą technologiczną, 

która specjalizuje się w zwiększaniu 

bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności 

procesów przemysłowych. Od 1974 roku 

poświęcamy się doskonaleniu filaru naszych 

kompetencji, jakim jest innowacyjna, precyzyjna 

technologia o niskim zużyciu energii. 

To zaangażowanie nadal wyznacza nowe 

standardy dla produktów, które komunikują, 

monitorują i łączą punkty pomiarowe procesów 

naszych klientów z ich systemami sterowania 

procesami.

Nasze innowacyjne, opatentowane technologie 

wywodzą się z naszych rozległych zakładów 

badawczo-rozwojowych oraz dokładnej 

znajomości potrzeb i procesów naszych klientów. 

Kierujemy się zasadami prostoty, skupienia, 

odwagi i doskonałości, umożliwiając niektórym 

z największych na świecie firm osiągnięcie 

BARDZIEJ INTELIGENTNEJ WYDAJNOŚCI.

TERMOAPARATURA WROCŁAW
55-010 Święta Katarzyna
Zębice, ul. Rzemieślicza 4
tel. +48 71 311-58-60, fax +48 71 311-37-17
www.termoaparatura.com.pl


