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PT4 
Snímače tlaku 

Technické údaje 

Snímače tlaku PT4 převádějí hodnotu tlaku na lineární 
elektrický výstupní signál. Základním prvkem je 
odporový piezoelektrický čip, který je uložen v 
olejovém článku. Snímače jsou vhodné zejména pro 
chladící a klimatizační zařízení. 
 

Vlastnosti        
• Piezoelektrický článek citlivý na tlak se silným 

výstupním signálem umožňující přesné měření bez 
rušivých vlivů 

• Snímací člen je chráněn olejovým prostředím  
• Odolné vibracím a pulzacím  
• Krytí IP 65 
• Kompaktní provedení 
• Běžný výstup  4 až 20 mA 
• Výstupní hodnota je hodnota přetlaku 
• Základní rozsahy tlaků jsou shodné s předchozími 

verzemi  
• Připojení na závit 7/16-20 UNF s otvíračem ventilku  
• Zaměnitelné za předchozí provedení PT3 
• CE známka podle EC EMC-předpisů 
• Schválení podle UL 
Zvláštní provedení 
• Jiné kalibrace i jiné rozsahy tlaků 
• Jiné připojení tlaku 

 
 

 
 
 

 
Snímač PT4 a svorkovnice s kabelem PT4-L 

 
 
 
 
 
 

Přehled snímačů 

Typ objednací 
číslo 

rozsah 
(MPa) 

max. 
provozní 

zkušební 
přetlak připojení tlaku destrukční 

přetlak 
teploty 

chladiva 
PT4-07S 802 320 -0,08 až 0,7 2,5 MPa 2,75 MPa 7/16’’ -20 UNF 

PT4-18S 802 322 0 až 1,8 3,3 MPa 3,6 MPa 7/16’’ -20 UNF 

PT4-30S 802 324 0 až 3,0 3,3 MPa 3,6 MPa 7/16’’ -20 UNF 
PT4-50S 802 326 0 až 5,0 5 MPa 5,5 MPa 7/16’’ -20 UNF 

15 MPa -50 až +135 °C

 
Přehled připojovacích kabelů 

Typ objednací číslo délka   m hmotnost   g rozsah teplot   °C 
PT4-L15 804 593 1,5 70 
PT4-L30 804 594 3,0 130 
PT4-L60 804 595 6,0 240 

- 50 až + 80 °C 

Pozn.: prodlužování vodičů musí být kontrolováno na působení elektromagnetického rušení 

Úvod 
Snímač tlaku PT4 ALCO je určen pro převod 
tlakového signálu na výstupní elektrický proudový 
signál. Je určen zejména pro chladící a 
klimatizační zařízení, případně pro tepelná 
čerpadla. Základní signál  4 - 20 mA je snadno 
čitelný většinou běžných elektronických přístrojů. 
Nabízeny jsou snímače s různým rozsahem tlaků, 
které se v chladícím okruhu vyskytují. Snímače 
PT4 splňují požadavky předpisů EU a jsou 
opatřeny ochrannou známkou CE.  
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PT4 
Snímače tlaku 

Technické údaje 
 

Popis 
Srdcem snímače je tlakově citlivý piezoelektrický článek 
vložený v olejovém prostředí uzavřeném membránou z 
niklu. Vestavěný elektronický člen převádí signál z piezo 
článku na elektrickou veličinu – tepelně kompenzovanou 
proudovou hodnotu -  4..20 mA. 
Snímač tlaku PT4 může být použit jak v digitálním, tak i 
analogovém elektronickém systému. 
Tlakový článek obsahuje silikonovou membránku s 
vestavěným tenzometrem. To je velmi výhodné, neboť 
silikon má výbornou hysterezi a deformační 
charakteristiku a přímé vestavění tenzometru umožňuje 
bezprostřední reakci na tlak vylučující chyby vzniklé 
rozdílným umístěním čtecího místa a vyhodnocovacího 
prvku.  
Ochrana snímacího tlakového článku olejovou vrstvou 
chrání článek před mechanickým poškozením vibracemi, 
pulzací tlaku a pod. Toto řešení značně zvyšuje 
spolehlivost a životnost snímače při proměnlivých 
provozních podmínkách a to i značně náročných.  

 

Provedení membrány z nerezavějícího materiálu 
umožňuje použití i dalších pracovních látek, které se 
mohou v chladícím zařízení vyskytnout. Vnější plášť 
snímače PT4 je zhotoven z kvalitní nerezavějící oceli. 
Výstupní kabel je nasazován na konektory a je 
hermeticky utěsněn tak, aby odpovídal krytí IP65. 
Přívodní kabel je specielně upraven tak, aby odolal silám 
vyvolaným manipulací se snímačem, které by mohly 
snímač poškodit. Krátkodobá ochrana proti chybnému 
zapojení polarity je zajištěna vnitřní diodou do napětí  33 
Vss pro výstup 4...20 mA. Snímač pracuje s okolním 
atmosférickým tlakem 100 kPa, při vyšší nadmořské 
výšce je vhodné změnu tlaku uvažovat. 
Doporučený kabel PT4-L je stíněný s připojením stínícího 
vodiče k plášti PT4. To odpovídá požadavkům na 
elektromagnetickou kompatibilitu podle předpisů EU. 
89/336/EC, 91/263/EC, 92/31/EC a 93/68/EC 
Proudový výstup má výhody : 

• Je vhodný i na větší vzdálenosti přenosu 
• Je odolnější elektromagnetickým vlivům 
• Rozepnutí obvodu je jednoduše zjistitelné 

Porovnání 
Starší provedení PT3 je možno nahradit odpovídajícími snímači PT4 
PT3 s trvale vyvedeným kabelem 2 m  PT4 a nasazovací svorkovnice s vodičem 3 m PT4-L30 
PT3-07A PT4-07S s kabelem PT4-L30 
PT3-18A PT4-18S s kabelem PT4-L30 
PT3-30A PT4-30S s kabelem PT4-L30 
 
 
Technické údaje 

životnost čidla 
    PT4 -07 /-18 /-30 /-50   

≥ 5.000.000 cyklů 
plný zdvih při +25°C

napájení 
   jmenovité 
  celý rozsah      

      
24 Vss 
 8...30 Vss destrukční tlak ≥ 15 MPa 

povolený šum 
vliv napájecího napětí 

∠  1 V p-p 
∠ 0,02 % stupnice/V 

provozní proud 4-20 mA, nejvíce do 28mA

schválení 
CE označení podle PED 
CE značení podle EMC 
UL schválení dle SDFY2/SDFY8.E258370 

 
nevztahuje se 

CE použito 
UL použito 

montážní poloha libovolná vibrace při 10 až 2000 Hz max 4g 
reakční čas 0,16 msec krytí IP 65 
odpor zatížení   

  

 

použitelnost  
nevhodné pro čpavek a výbušná chladiva HFC, HCFC, CFC 

 materiály     plášť 
    připojení tlaku – vstup media 
    membrána – kontakt s mediem 

 
ocel nerezová 

AISI 316L 

rozsah teplot 
okolí pláště 
provozní látky 
skladovací 

 
-40 až + 80°C 
-50 až +135 °C 
-40 až + 85 °  hmotnost ca  42 g 
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PT4 
Snímače tlaku 

Technické údaje 

 
Přesnost měření 

typ celková odchylka v rozsahu teplot 

PT4-07S 
≤± 1% stupnice 
≤± 2% stupnice 

obvykle ≤± 2% stupnice 

-40 až 0°C 
0 až +60°C 

-40 až +80°C 

PT4-18S 
≤± 1% stupnice 
≤± 2% stupnice 

obvykle ≤± 2% stupnice 

-20 až +20°C 
-40 až +60°C 
-40 až +80°C 

PT4-30S 
≤± 1% stupnice 
≤± 2% stupnice 

obvykle ≤± 2% stupnice 

  0 až +40°C 
-20 až +60°C 
-40 až +80°C 

PT4-50S 
≤± 1% stupnice 
≤± 2% stupnice 

obvykle ≤± 2% stupnice 

  0 až +40°C 
-20 až +60°C 
-30 až +80°C 

 
Celková odchylka představuje odklon od linearity 
průběhu měření, hysterezi a také opakovatelnost 
měření, opravu údajů I posun hodnot díky proměnlivým 
teplotám a je udávána v procentech celého rozsahu 
měřitelnosti tlaku. 
 
 
 
 
 
 

 
Připojení elektro 
 
PT4-L** pohled shora 
 
 
 
 
PT4-**S pohled shora 

 

1 = vyveden na bílý vodič – výstup 4 – 20 
mA 

2 = nepřipojen, použit pro správné 
nasazení svorkovnice 

3 = připojen hnědý vodič – vstup 24 V ss 
4 = nepřipojen – je širší a slouží pro 

zajištění správné polohy svorkovnice 

 
díl napájení 24 V ss výstupní signál 4 až 20 mA 
PT4-**S (snímač tlaku) svorka 3 svorka 1 
PT4-L** (připojovací kabel dvoužílový) hnědý vodič bílý vodič 
původní PT3 (kabel je součástí snímače) hnědý vodič bílý vodič 

 
Rozměry 
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