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Wartości
temperatury procesu
w mgnieniu oka
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7501
Przetwornik temperatury HART do montażu obiektowego 
z wyświetlaczem i przyciskami optycznymi



Łatwa konfiguracja i diagnostyka 
od frontu
7501: Przetwornik temperatury z ochroną przeciwwybuchową Ex 
d/ognioszczelną i innowacyjnym lokalnym interfejsem użytkownika

Po instalacji nie trzeba już nigdy 
otwierać obudowy. Łatwy do 
odczytania wyświetlacz o średnicy 
60 mm zapewnia wyraźną informację 
o wartościach procesu, podaną
w formie radialnego wykresu
słupkowego. Obudowa posiada ochronę
przeciwwybuchową Ex d/
ognioszczelną, gwarantującą stałe
bezpieczeństwo i integralność.
Przetwornik temperatury zapewnia
wyjątkowo wysoką precyzję pomiaru,
funkcjonalność HART 7
z kompatybilnością HART 5.

Możliwość łatwego monitorowania 
wartości procesu przez szybkę; 
radialny wykres słupkowy wskazuje 
wielkości procesu w mgnieniu oka. 
Etykieta urządzenia, etykieta 
wartości procesu i etykieta z polami 
jednostki pozwalają łatwo 
zidentyfikować wyświetlany punkt 
procesu.

Jeśli wystąpi błąd czujnika lub 
urządzenia, zacznie migać czerwone 
lub białe podświetlenie, a także pojawi 
się konkretna informacja o błędzie. 
Przewijane komunikaty o błędzie 
zapewniają szybkie wsparcie 
w rozwiązaniu problemu.

Struktura dobrze znanego, 
przyjaznego dla użytkownika menu PR 
posiada wspartą poradami ścieżkę 
konfiguracyjną, co czyni 
wprowadzenie ustawień przetwornika 
szybkim i intuicyjnym.

Wyświetlacz obiektowy posiada certyfikaty morskie i pozwolenia na montaż w strefach niebezpiecznych na całym świecie.

Ciesz się łatwym programowaniem 
oraz błyskawicznym wglądem 
i diagnostyką wartości procesu dzięki 
przetwornikowi temperatury do 
montażu obiektowego HART 7501. 
Dzięki zastosowaniu unikalnej 
technologii można skonfigurować 
przetwornik na frontowej części 
obudowy w każdym środowisku, 
dotykając przycisków optycznych 
- nawet w rękawicach.

Możesz również dokonać 
zaawansowanego programowania 
HART od frontu, w efekcie znacznie 
redukując potrzebę stosowania 
komunikatorów podręcznych (HHC).

Ekran monitorowania Ekran diagnostyczny Ekran programowania

Confi guration options

LOI* PC z 
modemem HART 
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* Lokalny interfejs użytkownika





Programowalny wyświetlacz polowy HART

•  Cyfrowy interfejs pomiędzy
przetwornikiem i wyświetlaczem

•  W   Wyświetlacz wysokiej
rozdzielczości z 5-cyfrowym
odczytem

•  Z rozumiałe przewodniki
programowania z pomocnymi,
przewijanymi komunikatami

•  Energowydajne podświetlenie
migające w razie wystąpienia
usterki

Wyjątkowe możliwości 
to wysoka wydajność
Obudowa do montażu obiektowego

Z jednokomorową konstrukcją 
przeciwwybuchową Ex d/
ognioszczelną, obudowa do montażu 
obiektowego jest doskonała do 
zastosowania w strefie 0 dzięki 
iskrobezpieczeństwu Ex ia 

oraz zgodna do zastosowań dla 
klasy 1, strefy 1. Gwint SAE 
i metryczny pozwalają na różne 
zastosowania jednostki na całym 
świecie. 

Za pomocą trzech przycisków 
optycznych w okienku obudowy, można 
konfigurować przetwornik oraz sam 
wyświetlacz. System jest solidny 
i praktyczny - możliwa jest konfiguracja 
nawet w rękawiczkach. Co więcej, nasza 
nowa technologia jest odporna na 
zewnętrzne źródła światła i cienie, 
a także dynamicznie dostosowuje się do 
osadzania zanieczyszczenia na okienku.

Przetwornik 
temperatury

Wbudowany przetwornik temperatury 
cechują poparte dowodami osiągi z 
tysięcy urządzeń zainstalowanych w 
wielu branżach. Można go 
skonfigurować do pomiaru 2-, 3- i 4-
przewodowych czujników RTD, 13 
różnych typów termopar 
oraz sygnałów rezystancji 
i dwubiegunowych mV. Przetwornik 
posiada również funkcję autokalibracji 
co kilka sekund, co zapewnia 
wyjątkową długoterminową stabilność 
przewyższającą wymogi normy 
EMC PN EN 61326-1.

•  Nawet 60-punktowa linearyzacja
•  W spółczynniki wg. Callendar van

Dusen dla czujników RTD łatwe do
załadowania do jednostki 7501, a
w efekcie optymalne sparowanie
czujnik-przetwornik

•  N iski współczynnik temperatury
50 ppm/°C (0,005% / °C)
gwarantuje dokładny pomiar w
szerokim zakresie temperatury
otoczenia.





Szczegóły, które 
wnoszą jakość
Wiele zaawansowanych funkcji w jednym urządzeniu

Przetwornik temperatury do montażu 
obiektowego HART można 
zamontować na 3 sposoby: na 
czujniku temperatury, na rurze lub 
ściance działowej. Wyświetlacz można 
obracać w krokach co 90 stopni w celu 
ułatwienia przeglądania w pozycji 
pionowej lub poziomej

Przyciski optyczne
Konfiguracja jest łatwa i intuicyjna, 
dostępne są pomocne, przewijane 
komunikaty i trzy przyciski optyczne: 
strzałka w górę, strzałka w dół i OK. 
Dzięki przyjaznej dla użytkownika 
instrukcji menu PR, urządzenie można 
skonfigurować w niecałą minutę. 
Zabezpieczenie hasłem wyklucza 
dostęp osób nieupoważnionych.

Możliwość wyboru białego/czerwonego 
podświetlenia
Możliwe do konfiguracji podświetlenie 
pozwala na obserwowanie wartości 
procesu w każdych warunkach oświetlenia, 
bez latarki; dodatkowo, podświetlenie miga 
w razie wystąpienia awarii.

Wymóg niskiego zakresu napięcia 
Programowalny wyświetlacz 
obiektowy wymaga jedynie zasilania 
1,5 V przy wyłączonym podświetleniu i 
3,5 V, gdy podświetlenie jest aktywne. 
Razem z przetwornikiem, całkowite 
wymagania wynoszą odpowiednio 10 i 
12 volt.

Radialny wykres słupkowy
Wyraźny radialny wykres 
słupkowy wskazuje wielkość 
procesu w mgnieniu oka.

Szkło przeciwwybuchowe
Unikalne przyciski optyczne 
umożliwiają programowanie przez 
przeciwwybuchowe szkło 
o grubości 10 mm.



Jeden adres HART
Interfejs cyfrowy używa jednego adresu HART 
między przetwornikiem i wyświetlaczem. 
Funkcjonalność HART 7 z kompatybilnością 
HART 5.

Sprawdzony w użyciu 
Jednostka PR 5337 Ex ia to 
sprawdzony przetwornik 
temperatury gwarantujący 
wyjątkowo wysoką dokładność. 

Obudowa IP66
Obudowa do montażu obiektowego posiada 
stopień ochrony IP66 przeciwko silnym 
strumieniom wody. Dzięki temu, 
wyświetlacz polowy może być stosowany w 
trudnych warunkach.

Dławik kablowy
Jednostka 7501 jest kompatybilna z 
następującymi dławikami kablowymi: 
M20x1.5 6H oraz ½ NPT.

Wytrzymała obudowa 
Obudowa jest dostępna w wersji ze stali 
nierdzewnej (SST316) lub z aluminium z 
niską zawartością miedzi (ADC3), z 
powłoką epoksydową lub epoksydową z 
poliuretanem, do użytku wewnętrznego i 
zewnętrznego.

Przeciwwybuchowość EX d/ognioszczelność 
Idealny do strefy 0 (Ex ia) klasa 1 dział 1 
niebezpieczne instalacje.

Jednokomorowa obudowa 
Dzięki oszczędnej, 
jednokomorowej konstrukcji, 
obudowa do montażu 
obiektowego pozwala na szybką 
instalację i konfigurację.



Działanie
pełne korzyści
Ciesz się wysoką precyzją i oszczędnością.

Najnowocześniejszy, patentowany 
przetwornik temperatury do montażu 
obiektowego HART 7501 posiada 
wiele unikalnych cech, plus dodatkowe

korzyści w postaci niższych 
kosztów niż w przypadku 
podobnych rozwiązań. 

Patent na: Optyczne przyciski połączone z 
10-mm szybą przeciwwybuchową

Dzięki połączeniu wysoko 
zaawansowanego, patentowanego 
wykrywania dotykowego i 
adaptacyjnej technologii filtrującej, 
firma PR electronics stworzyła 
niezwykle solidne przyciski optyczne. 
Są odporne na przypadkowe 
uruchomienia przez 

zewnętrzne źródła światła, cienie, 
zanieczyszczenia itp. Pozwalają na 
łatwą i szybką konfigurację, nawet 
w rękawiczkach; wystarczy 
nacisnąć grubą na 10 mm szybę 
przeciwwybuchową.

Patent na: Niezwykle energooszczędną 
komunikację cyfrową

Jednostkę 7501 wyposażono w nowo 
opatentowane technologie 
pozwalające na jednoczesną pracę 
dużego podświetlanego wyświetlacza 
w połączeniu z niezwykle szybkim 
cyfrowym interfejsem 

komunikacyjnym, a wszystko to przy 
bardzo niskim zużyciu energii. Ta 
unikalna technologia zapewnia 
również niezwykle niski całkowity 
zanik napięcia.





Unikalne parametry

Dokładność Dokładność lepsza niż 0,05% dla wybranego zakresu

Czas reakcji (analog.) 1-60 sekund

Współczynnik temperatury 50 ppm / °C (0.005% / °C)

Typy wejścia  RTD: Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni50, Ni100, 
Ni120, Ni1000
Termopara: B, E, J, K, L, Lr, N, R, S, T, U, W3, W5 
dwubiegunowe sygnały mV i sygnały rezystancji

Typy wyjścia 4-20 mA

Zanik napięcia 10 VDC (bez podświetlenia) 
12 VDC (z podświetleniem)

Temperatura robocza od -40°C do +85°C

Wilgotność Wilgotność względna 0-100%

Elektromagnetyczność  Odporność na działanie pola 
elektromagnetycznego < ±0.1% wybranego zakresu.
Zwiększona odporność na działanie pola 
elektromagnetycznego: NAMUR NE21 impuls, kryterium A 
– a także certyfikacja EN 61326-1 NE43 i NE89

Możliwość konfiguracji LOI, PC z HART lub terminal HART

Typ wyświetlacza / średnica Matryca punktowa / 60 mm

Ilość cyfr wartości procesu 5

Przyciski 
Trzy przyciski optyczne: strzałka w górę, 
strzałka w dół oraz OK

Kolor podświetlenia Do wyboru czerwony lub biały



Sposób zamówienia

Typ

Obudowa
A: Aluminium z niską zawartością    
    miedzi 
B: Stal nierdzewna

LOI Wyświetlacz
1: Nie
2: Tak
3:  

Przyciski optyczne 
Nie
Nie
Tak Tak

O-ring
A:  od -40°C do +85°C guma silikonowa
B: od  -20°C do +85°C guma FKM

Dławik kablowy 
1: M20x1.5 6H 
2: ½ NPT

Powłoka
A: Epoksyd
B: Epoksyd + poliuretan

Przetwornik
1: Tak
2:    Nie (zawarty w zestawie do łączenia)

Dopuszczenia
1: Zastosowania ogólne 
2:  Zastosowania niebezpieczne

Przykładowe zamówienie 7501A3B1A12

7501 Obudowa LOI O-ring Dławiki Powłoka Przetwornik     Dopuszczenia



Już dziś zacznij czerpać korzyści z filozofii
PERFORMANCE MADE SMARTER

PR electronics jest wiodącą spółką 
technologiczną wyspecjalizowaną w 
poprawianiu kontroli bezpieczeństwa procesów 
przemysłowych, zwiększaniu ich niezawodności 
i wydajności. Od 1974 r. jesteśmy wierni 
naszemu głównemu obszarowi działalności, 
jakim jest wprowadzanie innowacji w dziedzinie 
technologii wysokiej precyzji o niskim zużyciu 
energii. To zaangażowanie w dalszym ciągu 
wyznacza nowe standardy dla produktów 
służących komunikacji, monitorowaniu i łączeniu 
punktów pomiaru procesów naszych klientów 
z ich systemami kontroli procesu.

Nasze innowacyjne, opatentowane 
technologie opracowywane są w placówkach 
R&D spółki, również dzięki głębokiemu 
zrozumieniu potrzeb i procesów naszych 
klientów. Kierujemy się zasadami prostoty, 
skupienia, odwagi i doskonałości, pozwalamy 
osiągnąć wielu największym firmom świata 
INTELIGENTNĄ WYDAJNOŚĆ
[oryg. PERFORMANCE MADE SMARTER].

TERMOAPARATURA WROCŁAW
55-010 Święta Katarzyna
Zębice, ul. Rzemieślnicza 4
www.termoaparatura.com.pl




