
 
PT6 

Snímače tlaku  
 

T E C H N I C K É  Ú D A J E  
 

 
Snímače tlaku PT6 převádějí hodnotu tlaku na lineární 
elektrický výstupní signál 4…20 mA vhodný pro ovládání 
kompresorů a ventilátorů v různých soustavách, nebo 
pro řízení přehřátí elektrických ventilů EX. 
Snímače PT6 se využívají zejména pro chladící a klimatizační 
zařízení, přičemž díky připojení dodávaného vodiče 
s koncovkou M12 je montáž snímače velmi snadná. 
 
Vlastnosti        
• Piezoelektrický článek citlivý na tlak se silným výstupním 

signálem umožňující přesné měření bez rušivých vlivů 
tlaku pro řízení kompresorů nebo ventilátorů 

• Keramický článek s těsněním 
• Snímač s vnitřním závitem 7/16“-20UNF s otevíráním 

ventilku Schrader 
• Běžný výstup  4 až 20 mA 
• Běžný rozsah tlaků - zaměnitelné za předchozí provedení 

Emerson, měření přetlaku 
• Kalibrovány pro dané teplotní i tlakové rozsahy tak, aby 

vyhovovaly požadavkům běžným v chlazení a klimatizaci 
• Zmenšená chyba měření v celém rozsahu tlaků 
• Jednoduché připojení vodiče se závitem M12 a kabelem 

různé délky 
• Krytí IP 65 
• Odolné vibracím a pulzacím  
• CE známka podle EC EMC-předpisů 
 

 
PT5-xxM 

 
 

 
PT4-Mxx  Kabelová koncovka 

 
Zvláštní provedení 
• Jiné kalibrace i jiné rozsahy tlaků 
• Samostatná svorkovnice bez kabelu  ve větším počtu 

 
 

Přehled provedení, snímače tlaku 
Typ objednací číslo 

 
balení 20 ks 

rozsah tlaků 
bar* 

výstupní  
signál 

teplota 
pracovní látky

(°C) 

PS: 
max. provozní 
přetlak (bar)* 

PT: 
zkušební 

přetlak (bar)* 

destrukční 
přetlak 
(bar) * 

připojení tlaku
 

PT6-18M 802 361 0 až 18 27 30 50 

PT6-30M 802 362 0 až 30 36 40 120 

PT6-50M 802 363 0 až 50 
4 až 20 mA -20 až +80 

54 60 120 

7/16“-20UNF 
(s otevíráním)

*) tlak odečítaný na manometru  
 
 
Přehled provedení, připojovací vodiče se svorkovnicí : pro všechny typy 

objednací číslo 
Typ 

jednotlivě balení 20 ks 
délka 

hmotnost 
(gram) 

rozsah teplot 

PT4-M15 804 803 804 803M 1.5 m 50 
PT4-M30 804 804 804 804M 3.0 m  80 
PT4-M60 804 805 804 805M 6.0 m 140 

-50 až +80°C pro statické 
-25 až +80°C pro mobilní 

Pozn: delší připojovací vodiče než 6m je nutno prověřit z hlediska výstupního signálu a hodnot  EMC 
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PT6 

 Snímače tlaku  
 

T E C H N I C K É  Ú D A J E  
 

 

Úvod 
Snímač tlaku PT6 Emerson je určen pro převod tlakového 
signálu na výstupní elektrický proudový signál. Je určen 
zejména pro chladící a klimatizační zařízení, případně pro 
tepelná čerpadla.  
Snímače PT6 jsou chráněny proti zkratu, obrácené polaritě i 
proti přepětí až 36 voltů. 

Základní nejrozšířenější 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 PT6 splňují požadavky předpisů EU a jsou 
opatřeny ochrannou známkou CE podle 2004/108/EEC a 
EN61326 
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Popis 
Srdcem snímače je tlakově citlivé tenké keramické čidlo. 
Nejvyšší provozní přetlak a destrukční tlak jsou nižší než u 
snímačů PT5 díky použití těsnícího O kroužku, který utěsňuje 
keramické čidlo vůči mosaznému tělesu snímače. 
 
PT6 dodává signál odpovídající přetlaku – je nastavován při 
atmosférickém tlaku a následně ve výrobě utěsněn. Snímač 
pracuje s okolním atmosférickým tlakem 100 kPa, při vyšší 
nadmořské výšce je vhodné změnu tlaku uvažovat. Používá se 
oprava 10 kPa na 1000 m výšky. 
 
 
 
 
 
 
 

Proudový výstup PT6 má výhody (dvouvodičové připojení) : 
• Je vhodný i na větší vzdálenosti přenosu 
• Je odolnější elektromagnetickým vlivům 
• Rozepnutí obvodu je jednoduše zjistitelné 
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PT6 

Snímače tlaku  
 

T E C H N I C K É  Ú D A J E  
 

Porovnání 
Snímače PT6 umožňují bezproblémové nahrazení starších provedení  snímačů PT3 & PT4  & PT5 
PT3 s 2 m 
pevným 
vodičem 

 
PT4 s vodičem s koncovkou 

 
PT5 s vodičem a koncovkou 

 
PT6 s vodičem 

PT3-07A PT4-07S a PT4-L30 PT4-07M a PT4-M30 PT5-07M /07T a PT4-M30 na přání 
PT3-18A PT4-18S a PT4-L30 PT4-18M a PT4-M30 PT5-18M /18T a PT4-M30 PT6-18M a PT4-M30 
PT3-30A PT4-30S a PT4-L30 PT4-30M a PT4-M30 PT5-30M /30T a PT4-M30 PT6-30M a PT4-M30 
nebyly nebyly PT4-50M a PT4-M30 PT5-50M /50T a PT4-M30 PT6-50M a PT4-M30 

 

Technické údaje 
napájení 
   jmenovité 

 
24 Vss 

 životnost čidla 
       

≥ 10.000.000 cyklů 
plný zdvih při +25°C 

    rozsah(polarita chráněna) 7 ... 30 Vss  destrukční tlak viz tab na str.1 
povolený šum 
vliv napájecího napětí 

∠  1 V p-p 
∠ 0,02 % stupnice/V 

 elektrické připojení 
                snímač 
PT4-Mxx   připojovací vodič 

svorkovnice M12 : EN61076-
2-101 část 2 propojeno 
předem 

provozní proud 4-20 mA, nejvíce do 24mA  Schválení 
CE označení podle PED 
CE značení podle EMC 

 
nevztahuje se 
CE použito 

odpor zatížení   
 
 

 
RL ≤   

 vibrace při 10 až 2000 Hz max 4g 

montážní poloha libovolná  

 Ub -  8.0V_
0.02A 

krytí IP 65 
reakční čas <5 msec  hmotnost bez vodiče ca  80 g 
rozsah teplot 
okolí pláště 
provozní látky 
skladovací 

 
-20 až + 80°C 
-20 až + 80 °C 
-20 až + 80 °C 

 materiály     pláště, připojení 
tlaku – vstup media 
membrána – kontakt s mediem 
těsnění 

mosazné těleso W614N 
 
keramika AL2O3  96% 
CR70 chloropren 

 
 

Přesnost  
Typ celková chyba * rozsah teplot 
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PT6-18M ≤ ±1% FS -20…. +60 °C 
PT6-30M ≤ ±1% FS 

≤ ±2% FS 
typicky ≤ ±2% FS 

0 …. +40 °C 
-20 …. +60 °C 
-20 …. +80 °C 

PT6-50M ≤ ±1% FS 
≤ ±2% FS 

typicky ≤ ±2% FS 

0 …. +40 °C 
-20 …. +60 °C 
-20 …. +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.  
pozn: % stupnice platí pro daný rozsah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PT6 

Snímače tlaku  
 

T E C H N I C K É  Ú D A J E  
 

Mechanické a elektrické připojení 
 
PT4-Mxx  
 
 
 
 

PT6-xxM 
(shora) 

 

M12

1

BN

WH 4 ... 20 mA

24 Vdc
5

 

 

Jen kabely PT4-Mxx jsou vhodné 
pro snímače PT6 . Nasazení je v 
jediné poloze. 
Zajištění polohy je na obou dílech 
(1) vyznačeno. 

BN = hnědý, WH = bílý 

(5) = Elektronický přístroj např. 
 EC2 & EC3  

Rozměry    ( mm) 
PT6-xxM  celkové rozměry Koncovka kabelu a prostor pro připojení 

  

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMERSON neodpovídá za chybné údaje v dokumentaci. Údaje 
uvedené v typovém listě podléhají změnám a jsou platné v době 
vydání. Změny nejsou zpětně do již vydaných materiálů promítány - 
jsou vydávány nové podklady.  Podklady slouží pouze osobám s 
potřebnou odbornou kvalifikací, které je používají na vlastní 

zodpovědnost. EMERSON neručí za nesprávné použití ani za 
následné škody, které nesprávným použitím vzniknou. Rovněž tak 
nezodpovídá za úrazy vzniklé neodbornou manipulací se 
zařízením. 
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