
1. Beskrivning
1.1 Användning
Instrumentet omvandlar en likströmssignal
från 4 (0) till 20 mA till en steglöst inställbar
pneumatisk reglersignal på 0.05 till 6 bar.

Den erforderliga försörjningen är ett mat-
ningstryck som ligger 0.4 bar över slutvärdet,
vid en reglersignal från 0.6 till 3 bar, t. ex.
3.4 bar.
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Figur 2 ⋅ typ 6102-52, instrument i rackutförande

Figur 3 ⋅ typ 6102-53, fältinstrument Figur 4 ⋅ typ 6102-74 (5288-54) instrument för 
     montage på skena

Figur 1⋅ typ 6102-51, instrument i rackutförande



1.2 Utföranden
Typ 6102-51 ⋅ i/p-omvandlare, instrument i
rackutförande med en i/p-omvandlarenhet
Typ 6102-5 ⋅ Tvådelad i/p-omvandlare,
instrument i rackutförande med två i/p-
omvandlarenheter
Typ 6102-53 ⋅ i/p-omvandlare, fältinstru-
ment för vägg- och rörmontage.
Typ 5288-54 ⋅ i/p-omvandlare, instrument
för montage på Europaskena, med anslut-
ningsplint eller anslutningskabel

Utförande för drift i utrymme med förhöjd
explosionsrisk:
Ingångsströmkrets av tändskyddstyp EEx ib
II C (zon 1)
Typ 6102-71 ⋅ i/p-omvandlare, instrument i
rackutförande med en i/p-omvandlarenhet.
Typ 6102-7  ⋅ tvådelad i/p-omvandlare,
instrument i rackutförande med två i/p-
omvandlarenheter.

Typ 6102-73 (Figur 6) ⋅ i/p-omvandlare, fält-
instrument för vägg- och rörmontage.
Typ 6102-74 (Figur 7) ⋅ i/p-omvandlare,
instrument för montage på Europaskena,
med anslutningsplintar eller anslutningskabel
(ca 3 m lång).

Ingångsströmkrets av tändskyddstyp EEx ia
II C (zon 0 och 1)
Typ 6102-81 ⋅ i/p-omvandlare, instrument i
rackutförande med en i/p-omvandlarenhet.
Typ 6102-82 ⋅ tvådelad i/p-omvandlare,
instrument i rackutförande med två i/p-
omvandlarenheter.
Typ 6102-83 ⋅ i/p-omvandlare, fältinstru-
ment för vägg- och rörmontage.
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1.3 Tekniska data
i/p-omvandlare Typ 6102-5. 

5288-54. 6102-7. 6102-8.

Ingång 4...20 mA (0...20 mA efter önskemål)
4...12 eller 12...20 mA

Spolmotstånd  Ri
vid ca 20 °C 200 Ω

Ingångsströmkrets Ex — egensäker1)

Utgång Steglöst inställbart område från 0.05 till 6.0 bar (0.7 till 90 psi)

Lufttillförsel 2.5 mn3 /h − min anslutningsvolym: > 0.025 dm3

Matning 0.4 ±  0.1 bar över utsignalens slutvärde 

Egenförbrukning2) <75/140/190 l/h

Prestanda Karakteristik: Utgång linjär med ingång

Hysteres < 0,2 % av mätområdet

Avvikelse från karakteristik < 1 % av mätområdet

Påverkan i % av mätområdet Matning: 0,2 %/0,1 bar

Växellast, försörjningsfel avbrott i ingångsström: <0,1 %

Omgivande temperatur Nollpunkt     <0.03 %/°C
Mätområde <0.04 %/°C

Skenmotstånds-karakteristik ± 3 % vid lufttillförsel ±0,4 mn3/h, omkastningsfel ej påvisbar

Dynamiska förhållanden3 )

Anslutningsvolymer 0.1 dm3 1 dm3

Gränsfrekvens 9 Hz 0.7 Hz

Fasförskjutning –163° –51°

Amplitudförhöjning 1.3 fack /–62° —

Omgivande betingelser, skyddstyp, vikt

Tillåten omgivningstemperatur –20 till +80 °C 1)

Tillåten lagringstemperatur –30 till +80 °C 1)

Skyddstyp Instrument i rackutförande, instrument för montage på skena med anslutningsplint: IP 00
Instrument för montage på skena med anslutningskabel: IP 50

Fältinstrument: IP 54

Vikt ca. Typ 6102-.1:  0.45 kg
Typ 6102-.2:  0.75 kg
Typ 6102-.3:  1.3  kg
Typ 6102-.4:  0.7  kg
Typ 5288-54:. 0.66 kg

1) Ingångsströmkrets med skyddstyp "Egensäkerhet EEx ib II C resp. EEx ia II C",
för detaljer se PTB-konformitetsintyg

2) Energiförbrukning per i/p-omvandlare vid matningstryck 2.4/4.4/6.4 bar
3) vid inställning Qmax.
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1.4 Funktionsbeskrivning
i/p-omvandlaren består väsentligen av ett
gjutblock med ett elektriskt mätsystem me
vågarm, kompensationsmembran och mun-
stycksdelen med pneumatisk förstärkare.
En likström (i) tillförs över lödanslutningarn
(19) och leds till en dykspole, som påverkas
av ett permanentmagnetfält. Vågskenan (3
påverkas av en kraft proportionell med
strömmen i dykspolen, vilket alstrar ett från-
luftstryck (pA) i kompensationsmembranet.
Tilluften försörjer förstärkaren (11) och ström-
mar över fördrosseln och munstycket mot
tryckplattan (8). Då ingångsströmmen och

därmed vridspolens kraft ökar, närmar sig
tryckplattan (8) mot munstycket (9). Därige-
nom ökar trycket i munstycket och förstärka-
ren. Förstärkarens utgångstryck tillföres kom-
pensationsmembranet (7). Trycket höjs tills ett
nytt jämviktstillstånd är uppnått och utgångs-
trycket motsvarar strömmen.
Nollpunkt (15) och mätområde (18) är in-
ställbart.
För leverans finns även utförande för delat
mätområde (split range), med mätområde
mellan 4 och 12 mA och 12 till 20 mA.
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1 Permanentmagnet
2 Dykspole
3 Vågarm med motvikt
4 Korsbandlager
5 Fjäder
5.1 Hävarm
6 Kompensationsmembran
6.1 Membranstång
8 Tryckplatta
9 Munstycke

10 Fördrossel
11 Förstärkare
12 Dämpning
13 Gjutblock
14 Nollpunktsfjäder
15 Nollpunktsinställning (Zero)
17 Potentiometer
18 Mätområdesinställning (Span)
19 Lödanslutning

Figur 5 ⋅ Funktionsfigur för omvandlare
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2. Installation
2.1 Instrument i rackutförande (figur 1 och 2)
Omvandlaren levereras i allmänhet i färdig-
kopplade rack och utgör då en del av en
monteringsfärdig automatiseringsenhet.
Alla anslutningar, elektriska och pneumatis-
ka, är utformade som stickkontakter, vilka
ansluter automatisk då instrumentet skjuts in.
Vid utbyte mot ett ersättningsintrument lossas
först fästskruvarna på frontplåten, varefter in-
strumentet långsamt dras ur styrskenorna
med hjälp av grepplisterna. De pneumatiska
förbindelserna tillslutes automatiskt då stick-
kontakterna dras ur.
Vid införandet av den nya enheten skall be -
aktas, att kretskortet glider fritt i styrskenorna
i över- och underkant.

2.2 Fältinstrument och instrument för mon-
tering på skena (figur 3 och 4)
Fältinstrument monteras lodrätt på ett rör eller
på vägg.
Instrument för Europaskena efter DIN 50022
fästs med avsedd klämma.

2.3 Elektrisk anslutning
Vid elektrisk installation skall medföl-
jande VDE-föreskrifter samt olycks-
förebyggande föreskrifter från yrke-
sorganisation beaktas.
För installation i utrymme med för-
höjd explosionsrisk skall nationella
föreskrifter i användningslandet
beaktas. I Tyskland är detta VDE
0165.
För anslutning av egensäker ström-
krets gäller uppgifterna i konformitet-
sintyget (se bilaga).

Utför elektrisk anslutning efter plintritning el -
ler i första hand efter motsvarande instru-
mentdekal.
Anslutningsplinten för fältinstr. och instrument
för montage på skena är avsedd för 0.5 till
2.5 mm2 kabel. 
Anslutningen för fältinstrument sker genom
en Pg-förskruvning, för instrument för monte-
ring på skena över utanpåliggande anslut-
ningsplint eller direkt med den ca 3 m långa
anslutningskabeln.

2.4 Pneumatisk anslutning
De pneumatiska anslutningarna Matning
(supply) och Utgång (output) för fält- och in-
strument för montering på skena har invän-
dig gänga NPT 1⁄8 eller G1⁄8. Vanliga förs-
kruvningar för metallrör och syntetslang kan
användas.
Matningsluften skall vara torr, olje- och
dammfri, och trycket sättes till 0.4 ± 0.1 bar
högre än utgångssignalens slutvärde. 
Tillsynsföreskrifterna för tryckregulatorn för
matningsluften skall obetingat beaktas.
Luftledningarna skall grundligt blåsas rena
före anslutning.

z6 z26 z28 z30 z32
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Ingång 4(0) till 20 mA

1)

1) endast för typ 6102-.2

Ingång 4(0) till 20 mA  

Rackinstrument

Fältinstrument och instrument
monterat på skena

     för i/p-omvandlare nr 2

Figur 6 ⋅ Elektrisk anslutning
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3. Användning
3.1 Inställning av nollpunkt och mätområd
(slutvärde)
Instrumentet är från tillverkaren inställt och
förberett för bruk inom det område som an-
ges på typskylten.
Skulle av någon anledning avvikelse uppstå,
skall omformaren provas och vid behov efter-
justeras. För instrumentet i rackutförande kan
nollpunkt (ZERO) och mätområde (SPAN) ju-
steras direkt från frontplåten, för fältinstru-
mentet och instrumentet för montering på
skena måste locket fällas upp respektive skru-
vas av för att nå nollpunkts- (15) eller mätom-
rådesinställningen (18).
Exempel: Omvandlare med en ingångs-
signal på 4 till 20 mA  och en utgångssignal
(tryckområde) på 0.6 till 3 bar.
Anslut tryckmätningsinstrument (minst kvali-
tetsklass 1) till instrumentet. Anslut försörjnin
med ett matningstryck på 0.4 bar över
tryckområdets slutvärde = 3.4 bar.
Nollpunkt
Ställ in den undre ingångssignalen 4 mA
med hjälp av en passande strömkälla − ut-
gångssignalen skall på tryckmätningsinstru-
mentet visa undre värdet för tryckområdet =
0.6 bar.
Stämmer detta värde ej, skall nollpunktsin-
ställningen (ZERO) justeras.

Mätområde (slutvärde) 
Ställ in en ingångssignal på 20 mA − ut-
gångssignalen enligt tryckmätningsinstru-
mentet skall då vara slutvärdet för tryckområ-
det = 3 bar.
Om detta värde ej stämmer, justeras mätom-
rådes-potentiometern i motsvarande uts-
träckning.
Omställning av ingångssignalen
Ingångssignalen kan ändras från mellan 4
och 20 mA till mellan 0 och 20 mA och om-
vänt med oförändrat tryckområde.
För denna omställning räcker justeringsmöj-
ligheterna hos nollpunkt och mätområde inte
till. 
Nollpunkten förinställs i dessa fall genom att
skruven (5.2) lossas något och hävarmens
läge ändras.
Mätområdet förinställs genom att skruven
(6.2) lossas något och plattan (6.3) förskjuts
längs det avlånga hålet. 
Då ingångsområdets nollpunkt och mätom-
råde ställts om skall alltid först nollpunktsin-
ställning och därefter inställning av mätom-
råde ske enligt ovan. Efter inställningen skall
de lösa skruvarna (5.2 resp 6.2) åter skruvas
åt.

��

15 14 6.2 6.3 5 5.1 5.2 12.1

Figur 7 ⋅ Förinställnin
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4. Tillsyn
4.1 Matning
Korrekt funktion hos omvandlaren kan bara
garanteras om matningsluften som tillföres
instrumentet alltid hålles i gott rent skick.
Luftfilter och avskiljare i tryckregulatorn för
matningsluften skall kontrolleras med be-
stämda intervall.

4.2 Rengöring av fördrossel
Vid alltför lågt tryck eller vid helt utebliven ut-
gångssignal kan fördrosseln na satts igen.
Fördrosseln ligger på sidan i en urborrning i
godset och är försluten med en spårskruv
(∅ 11 mm). På instrument i rackutförande
måste ett skyddsbleck avlägsnas för att nå
drosseln. 
Dra ur skruvarna, lossa filtret ur drosseln med
en liten skruvmejsel och gör rent.

4.3 Dämpning
Skulle dämpningsmassan gå förlorad genom
oaktsamhet under rengöring, får endast er -
sättningsolja tillgänglig från tillverkaren (be-
ställningsnummer 8140-0105) användas.
Denna skall anbringas i form av en 3 mm
kula mellan dämpningsytorna. Skulle instru-
mentet därefter börja svänga, kan dämpnin-
gen justeras med inställningsskruven (12.1).
Mått i mmFuturaMedium Normal
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Med anslutningskabel

Rackinstrument typ 6102-.1 och typ 6102-.2

Luftanslutning för slang 4 x 1

** endast för typ 6102-52/-72 för
i/p-omvandlare nr. 2

Fältinstrument typ 6102-.3
Elektrisk anslutning via tätningsförskruvning
Pg 13.5 - Anslutningsplint för 0.5 till 2.5 mm2 kabel 
Luftanslutningar (matning och utgång): gängat hål
NPT 1/8 (på begäran gängat hål ISO 228 G 1⁄8)

Figurerna nedan visar instrumentens inbyggnads-
position. Följande monteringstyper är förberedda:
Rörmontage − med bygel på ett vågrätt eller lodrätt
 − 2"-rör
Väggmontage − med skruvar för infästning på vägg

Instrument för montage på skena typ 6102-.4
(Typ 5288-54)
För montage på Europaskena, 35 mm bred, DIN EN
50 022 (på begäran fästsockel för G-skena, 32 mm
bred, DIN EN 50 035).
Luftansluningar (matning och utgång): gängat hål
NPT 1/8

Elektrisk anslutning:
Anslutningsplint för 0.5 till 2.5 mm2 kabel
eller
Anslutningskabel: PVC-slangledning H03VV-F, 
2 x 0.75-ws efter VDE 0281 (ca. 3 m lång)
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PTB-konformitetsintgg för typerna 6102-3. och 6102-7.
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PTB-konformitetsintgg för typerna 6102-4. och 6102-8.
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