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1730/1740
Especificações
Medição da Pressão

Intervalos de Pressão de Funcionamento
PDCR 1730/1740 (mV)
Manómetro de 3,5, 7, 10, 15, 20, 35, 50, 70, 100, 150,
200, 350, 600 mH2O
PTX 1730/1740 (mA)
Qualquer manómetro com FS com base zero a partir de
4 mH2O até 600 mH2O.

Podem ser especificadas outras unidades por ex. ftH2O,
inH2O, bar, mbar, kpa, kg/cm2

Sobrepressão
O intervalo de pressão de funcionamento FS pode ser
ultrapassado pelos seguintes múltiplos sem efeitos neg-
ativos na calibração.
• 4 x para intervalo de 3,5 mH2O
• 2 x para intervalos acima de 3,5 mH2O

Contenção da Pressão
• 10 x para intervalo de 3,5 mH2O
• 4 x para intervalos até 600 mH2O (máximo de 

1400 mH2O) 

Compatibilidade de Ambientes
Fluidos compatíveis com aço inoxidável 316 (estrutura),
poliuretano ou Hytrel® 6108 (cabo) e EPDM (cobertura
protectora da extremidade).

Tensão de excitação
PDCR 1730/1740 (mV)
10 V a 1 mA nominal
A saída é completamente radiométrica para alimentar
entre os limites de 2,5 V até 12 V.
PTX1730/1740 (mA)
9 a 30 VCC através dos terminais

Para funcionamento com impulso de potência, consulte
as notas técnicas.

A tensão mínima de funcionamento (VMIN) que deve
aparecer no transmissor de pressão é de 9 V e é al-
cançada através da equação seguinte:
VMIN = VSUP - (0,02 x RLOOP)
Quando VSUP é a tensão de fornecimento em Volts, RLOOP

é a resistência total de loop em Ohms

Sinal de saída
PDCR 1730/1740 (mV)
• 50 mV para intervalo de 3,5 mH2O
• 100 mV para intervalos de 7 mH2O e acima PTX
1730/1740
4 a 20 mA proporcional, de pressão zero a FS

Tensão de Modo Comum - PDCR 1730/1740
Nominalmente 50% da tensão de excitação

Impedância de Saída - PDCR 1730/1740
5 kΩ  nominal

Especificações de Desempenho

Precisão
Efeitos combinados de Não-lineariedade, Histerese e
Repetibilidade: ±0,25% FS BSL máx.

Desvio Zero e Definição de Amplitude
PDCR 1730/1740 (mV)
Típica: ±1,5 mV
Máxima: ±3 mV
PTX 1730/1740
Máxima: 0,1 mA

Estabilidade a Longo Prazo
±0,2% FS típico por ano

Intervalo de Temperatura de Funcionamento
-20 a 60°C

Intervalo de Temperatura Compensada
-2 a 30 °C

Efeitos da Temperatura
±0,5% de Erro Máximo de Intervalo de Temperatura FS
(TEB).

Choque e Vibração
MIL-STD-810E, método 514.4. Categoria 10 min. integri-
dade. Figura Desenho 514.4-16O produto suportará 20
g de choque máximo de semionda sinusoidal de 9 ms
de duração em todos os eixos e também 2000 g de
choque máximo de 0,5 ms de duração em todos os
eixos.

Isolamento
Superior a 100 MΩ a 500 VDC 
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Especificações Físicas

Ligação da Pressão
G1/4 (fêmea) com diafragma aberto encastrado,
equipado com cobertura protectora da extremidade em
EPDM.

Ligação Eléctrica
1730: Cabo em poliuretano ranhurado em Kevlar® inte-
gral de alívio de tensão calibrado para carga até 54 kg.
Protecção contra a entrada de água IP68 até 700
mH2O.
1740: Cabo ranhurado Hytrel® 6108 (resistente a hidro-
carbonetos) com cabo de alívio de tensão em Kevlar®

integral calibrado para carga até 54 kg. Protecção con-
tra a entrada de água IP68 até 700 mH2O.

Comprimento dos Cabos Fixos
2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 90, 120 m.
Comprimentos variáveis de cabos disponíveis a partir
de 120 a 600 m.

Marcação CE
Marcação CE para compatibilidade electromagnética e
directiva para equipamento de pressão.

Documentação
Declaração de conformidade e notas de instalação
fornecidas como padrão.

Acessórios

Está disponível uma gama completa de acessórios para
melhorar a instalação, funcionamento e manutenção
da série 1730/1740 como descrito abaixo:
• Invólucro final com sensor à prova de humidade STE

(202-034-01)
• Peso alongado de Ø17,5 mm (222-116-01)
• Peso curto de Ø25 mm (222-117-01)
• Sistema de fixação do cabo (192-373-01)
• Adaptador de calibração rotativo 360°para:

G1/8 (DA4112-3-01)
G1/8 (DA4112-4-01)

• Adaptador económico de calibração directa 360°para:
G1/8 (DA4112-1-01)
G1/8 (DA4112-2-01)

Informações de encomenda

Informe-nos do seguinte:
(1) Modelo PDCR 1730 (mV) ou PTX 1730 (mA)

- Cabo em poliuretano
(1) Modelo PDCR 1740 (mV) ou PTX 1740 (mA)

- Cabo em Hytrel® 6108
(2) Intervalo de pressão e unidades de escala
(3) Comprimento necessário para o cabo
(4) Acessórios (encomende como artigos separados). 

Ligações Eléctricas
PDCR 1730 – Cabo em poliuretano
PDCR 1740 - Cabo em Hytrel® 6108

PDCR 1730 – Cabo em poliuretano
PTX 1740 - Cabo Cabo em Hytrel®

6108

1730/1740
Especificações

PDCR 1730/1740 (mV)

142 mm aprox.

16 A/F x 4 de
largura

17.5 mm
G 1/4 (Fêmea) x 6 mm de
largura Cobertura de pro-
tecção da extremidade re-
movida

PTX 1730/1740

6,8 mm  PDCR 1730
8 mm     PDCR 1740

177 mm aprox.

17.5 mm
G 1/4 (Fêmea) x 6 mm de
largura Cobertura de pro-
tecção da extremidade re-
movida

6,8 mm  PTX 1730
8 mm     PTX 1740

Vermelho: Fornecimento positivo
Branco: Fornecimento negativo
Amarelo: Saída positiva
Azul: Saída negativa
Fio do ecrã ligado à caixa Os núcleos
restantes não estão ligados As cores
restantes não estão ligadas

16 A/F x 4 de
largura

Vermelho: Fornecimento positivo
Azul: Fornecimento negativo
Fio do ecrã ligado à caixa As Os cores
núcleos restantes não estão ligados
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