
System 6000

Elektropneumatyczne przetworniki 
sygna³ów pr¹dowych

Przetwornik sygna³u i/p typu 6111

Zastosowanie 
Urz¹dzenia s³u¿¹ do przekszta³cania sygna³u sta³opr¹dowego
na pneumatyczny sygna³ pomiarowy i sygna³ steruj¹cy; wyko-
rzystywane s¹ zw³aszcza jako elementy poœrednicz¹ce miêdzy
elektrycznymi urz¹dzeniami pomiarowymi a regulatorami pneu-
matycznymi oraz miêdzy elektrycznymi urz¹dzeniami regula-
cyjnymi a pneumatycznymi urz¹dzeniami steruj¹cymi.

Urz¹dzenia s¹ wykorzystywane we wszystkich zastosowaniach
zwi¹zanymi z procesami technologicznymi, g³ównie jednak
w automatyce przemys³owej.
Na wejœcie przetwornika podaje siê czynny sygna³ sta³opr¹dowy
o natê¿eniu w zakresie od 4 mA do 20 mA lub 0 mA do 20 mA.
Sygna³ ten jest przekszta³cany na wyjœciowy sygna³ pneuma-
tyczny.
Dziêki zastosowaniu ró¿nych modu³ów przetwornik typu 6111
umo¿liwia uzyskanie sygna³u wyjœciowego w szerokim zakre-
sie (patrz dane techniczne). Maksymalne ciœnienie wyjœciowe
wynosi 8 bar. 

W³aœciwoœci:
• du¿y wybór zakresów pomiarowych, 
• wysokie ciœnienie wyjœciowe do 8 bar,
• ³atwa wymiana modu³u przetwornika i/p,
• reset punktu zerowego mA za pomoc¹ elektronicznego mo-

du³u steruj¹cego (swobodny wybór funkcji),
• obudowa z tworzywa sztucznego,
• mo¿liwa eksploatacja bez regulatora ciœnienia zasilaj¹cego,
• rozdzielacz ciœnienia zasilaj¹cego dla 3, 4, 5 i 6 modu³ów

przetwornika dostêpny jako wyposa¿enie dodatkowe (rys. 3).

Wykonania
Typ 6111 (rys. 1) · przetwornik sygna³u i/p do zabudowy na
szynie monta¿owej. 

Wykonania specjalne (na ¿yczenie)
• sygna³ wejœciowy 0(2) do 10 V uzyskiwany za pomoc¹

modu³u 6151
• pod³¹czenie elektryczne za pomoc¹ wtyczki k¹towej zgod-

nie z norm¹ DIN 43650 A
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia interfejsu AS poprzez modu³ 6150.
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Rys. 1 · Przetwornik i/p typu 6111 



Sposób dzia³ania (rys. 2)
Urz¹dzenie sk³ada siê z modu³u przetwornika i/p dzia³aj¹cego
na zasadzie kompensacji si³ i wzmacniacza pneumatycznego.
Pr¹d wejœciowy (4) przep³ywa przez cewkê (2) znajduj¹c¹ siê
w polu magnesu sta³ego (3). Powstaj¹ca w wyniku tego si³a
proporcjonalna do wielkoœci p³yn¹cego pr¹du jest równowa¿o-
na na dŸwigni (1) przez si³ê ciœnienia spiêtrzenia powstaj¹c¹
w uk³adzie dysza (7) - przys³ona (6).
Ciœnienie powietrza doprowadzone jest do dyszy z wyjœcia
pneumatycznego (36). Dzia³anie sprê¿yny równowa¿¹cej si³y
powoduje, ¿e przy sygnale wejœciowym 0 mA ciœnienie wyjœcio-
we ma wartoœæ od oko³o 50 do 80 mbar.
Ciœnienie zasilaj¹ce (9) doprowadzone jest do dolnej komory,
przy czym pewna jego czêœæ jest przekazywana do wyjœcia.
Przy wzroœcie natê¿enia pr¹du przys³ona zbli¿a siê do dyszy.
Si³a rosn¹cego ciœnienia spiêtrzenia pK przemieszcza membra-
nê (5) i tulejê z grzybem (8) do do³u zwiêkszaj¹c iloœæ powie-
trza dop³ywaj¹cego do dolnej komory. Strumieñ powietrza
wzrasta do momentu zrównowa¿enia siê si³ dzia³aj¹cych na
membranê. Przy spadku natê¿enia pr¹du dzia³anie uk³adu jest
odwrotne. Zmniejsza siê ciœnienie spiêtrzenia w uk³adzie dysza
- przys³ona, co powoduje przesuniêcie membrany do góry,
otworzenie odpowietrzenia (11) w tulei, co z kolei prowadzi do
ponownego zrównowa¿enia si³a dzia³aj¹cych na membranê.
Urz¹dzenia o zakresie sygna³u wejœciowego 4 do 20 mA
wyposa¿one s¹ w prze³¹cznik przesuwny, który za³¹cza lub
wy³¹cza elektroniczny uk³ad odcinaj¹cy. Uk³ad ten powoduje,
¿e w wypadku obni¿enia siê wartoœci sygna³u wejœciowego
poni¿ej 4,08 mA Ð histereza, na wyjœciu zachodzi odpowie-
trzenie do wartoœci 100 mbar. W ten sposób mo¿na np.
zagwarantowaæ szczelne zamkniêcie zaworu regulacyjnego.
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Rys. 2 · Schemat dzia³ania

Rys. 3 · Rozdzielacz powietrza zasilaj¹cego dla typu 6111
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Dane techniczne

Typ Przetwornik sygna³u steruj¹cego
typu 6111

Wejœcie 4 do 20 mA, ((na ¿yczenie 0 do 20 mA), 
dla dzielonego zakresu 4 do 12 lub 12 do 20 mA;

inne zakresy sygna³ów na zamówienie

Obci¹¿enie standardowe
w wykonaniach iskrobezpiecznych
urz¹dzenia bez elektronicznego
uk³adu odcinaj¹cego

≤ 6 V (odpowiada 300 W przy 20 mA)
  7 V (odpowiada 350 W przy 20 mA)

≤ 4 V (odpowiada 200 W przy 20 mA)

Ochrona przeciwwybuchowa  II 2 G EEx ia IIC T6

Wyjœcie 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi) zakres standardowy
0,4 do 2 bar (6 do 30 psi) zakres standardowy
Zakresy specjalne nastawiane na zamówienie:
wartoœæ pocz¹tkowa;    zakres ∆p        

  0,1 do 0,4 bar; 0,75 do  1,0 bar  
0,1 do 0,4 bar; 1,0  do 1,35 bar
0,1 do 0,4 bar; 1,35 do 1,81 bar
0,1 do 0,8 bar; 1,81 do 2,44 bar
0,1 do 0,8 bar; 2,44 do 3,28 bar
0,1 do 0,8 bar; 3,28 do 4,42 bar
0,1 do 1,2 bar; 4,42 do 5,94 bar
0,1 do 1,2 bar; 5,94 do  8,0 bar

maksymalny wydatek powietrza 2,0 m3/h przy sygnale wyjœciowym 0,6 bar (0,2 do 1,0 bar)
2,5 m3/h przy sygnale wyjœciowym 1,2 bar (0,4 do 2,0 bar)
8,5 m3/h przy sygnale wyjœciowym 5,0 bar (0,1 do 8,0 bar)

Ciœnienie zasilaj¹ce minimum 0,4 bar powy¿ej krañcowej wartoœci ciœnienia steruj¹cego
max. 10 bar bez regulatora ciœnienia zasilaj¹cego

Zu¿ycie energii 0,08 mn3/h przy 1,4 bar;
0,10 mn3/h przy 2,4 bar;

max. 0,26 mn3/h przy  10 bar         

Charakterystyka przenoszenia 1) Charakterystyka: liniowa

Histereza ≤ 0,3% wartoœci krañcowej

Odchy³ka charakterystyki 
przy nastawie punktu sta³ego ≤1% wartoœci krañcowej

Wp³yw w % wartoœci krañcowej ciœnienie zasilaj¹ce: 0,1%/0,1 bar

obci¹¿enie przemienne, zanik ciœnienia zasilaj¹cego, 
zanik wejœciowego sygna³u pr¹dowego: <  0,3%

temperatura otoczenia: pocz¹tek zakresu pomiarowego < 0,03%/°C,
zakres pomiarowy <  0,03%/°C

W³aœciwoœci dynamiczne przy sygnale wyjœciowym 0,2 do 1 bar

czêstotliwoœæ graniczna 5,3 Hz

przesuniêcie fazy –130°

Zale¿noœæ od po³o¿enia max. 3,5% zale¿y od sposobu monta¿u urz¹dzenia,
 ± 1% przy po³o¿eniu poziomym

Warunki otoczenia, stopieñ ochrony, ciê¿ar 

Temperatura otoczenia –20 do +70°C

Temperatura sk³adowania –40 do +70°C

Stopieñ ochrony IP 20

Ciê¿ar ca. 0,35 kg

Materia³

Obudowa poliamid wzmocniony w³óknem szklanym
1) pomiary wykonano zgodnie z norm¹ IEC 770

Uzyskane przez przetwornik typu 6111-1 œwiadectwa dotycz¹ce ochrony przeciwwybuchowej
Typ œwiadectwa Nr œwiadectwa Data Uwagi
Unijne œwiadectwo badania typu EG PTB 01 ATEX 2174 26.11.01  II 2 G EEx ia IIC T6

Œwiadectwa kontroli znajduj¹ siê w instrukcji monta¿u i obs³ugi lub mo¿na je zamówiæ.



Zamówienie – kodowanie wykonania 
Przetwornik sygna³u typu 6111 Typ 6111-     
bez ochrony przeciwwybuchowej 0         
z ochron¹ przeciwwybuchow¹ 1         
Wejœcie
4 do 20 mA 1        
0 do 20 mA 2        
Wyjœcie
0,2 do 1 bar 0     
0,4 do 2 bar 1     
Inne zakresy nastawiane wg ¿yczenia klienta
wartoœæ pocz¹tkowa zakres
0,1 do 0,4 bar;  0,75 do 1,0  bar 2     
0,1 do 0,4 bar; 1,0  do 1,35 bar 3     
0,1 do 0,4 bar; 1,35 do 1,81 bar 4     
0,1 do 0,8 bar; 1,81 do 2,44 bar 5     
0,1 do 0,8 bar; 2,44 do 3,28 bar 6     
0,1 do 0,8 bar; 3,28 do 4,42 bar 7     
0,1 do 1,2 bar; 4,42 do 5,94 bar 8     
0,1 do 1,2 bar; 5,94 do   8,0 bar 9     
Kierunek dzia³ania
wprost 1   
odwrotny 2   
Przy³¹cze przewodu elastycznego 0
NPT 1⁄8 “ 1
G 1⁄8 2
M 5 3

Monta¿
Urz¹dzenie przystosowane do mocowania na szynie monta¿o-
wej zgodnie z norm¹ DIN EN 50 022, szerokoœæ 35 mm
Mo¿liwy monta¿ naœcienny, otwory Ø 5,5 patrz rys. (1)
Przy³¹cza pneumatyczne (zasilanie i wyjœcie): przy³¹cze prze-
wodu elastycznego 4 x 1 (œrednica zewnêtrzna 6 mm)
Przy³¹cze elektryczne: zaciski do przewodów 0,5 do 2,5 mm2

Wskazówka: w wypadku zastosowania wtyku z zaciskami
przy³¹cza na przedniej œciance urz¹dzenia oznaczone „+“
i „–“ nie maj¹ znaczenia.

Tekst zamówienia
Przetwornik pomiarowy typu 6111-xxxxx
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1 otwory przeznaczone do monta¿u naœciennego

Wymiary w mm

(0)4...20 mA

Pod³¹czenie elektryczne
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Zmiany techniczne zastrze¿one


