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1 Загальні відомості про виріб
1.1 Вимірювальний перетворювач тиску
DSP–___–___–_________кПа_____– М20х1,5 – __.
1.2 Дата виготовлення “___” _____________ 20____р.
1.3 Підприємство - виробник – ТОВ НВП “ГРЕМПІС“.
1.4 Заводський номер _____________.
1.5 Границі вимірювань тиску – _____________ кПа.
1.6 Вихідний сигнал 4 ÷ 20 мА
1.7 Маркування вибухозахисту 1ExibIIBT5 X.
2 Комплектність
Комплектність постачання перетворювачів тиску відповідає таблиці 1.
Таблиця 1.
Позначення
документу
ГРЕМ. 240000.000
ГРЕМ. 260000.000
ГРЕМ. 270000.000

Найменування

Кількість

Примітка

 Вимірювальний перетворювач тиску DSP
 DSP–___–___–_____кПа___– М20х1,5 – _ 1 шт.


ГРЕМ. 240000.000 ПС Паспорт

1 шт.

3 Свідоцтво про приймання
Вимірювальний перетворювач тиску DSP–___–___–_____кПа___– М20х1,5 – _

заводський № ___________ виготовлений та прийнятий у відповідності з технічними умовами ТУ У 26.5-13325726-005-2015 та конструкторською документацією і визнаний придатним до експлуатації.
Міжповірочний інтервал _____ роки.

“___” _____________ 20___ р.

________________________
Начальник ВТК

“___” _____________ 20___ р.

________________________
Власний підпис та відбиток тавра
державного повірника.

4

4 Гарантії виробника
4.1 Виробник гарантує відповідність вимірювальних перетворювачів
тиску DSP (далі - перетворювачі тиску) вимогам технічних умов
ТУ У 26.5-13325726 -005-2015 при дотримані умов транспортування,
зберігання, монтажу та експлуатації.
4.2 Гарантійний термін експлуатації перетворювачів тиску – 18 місяців
з дня впровадження в експлуатацію, але не більше, ніж 24 місяця з дня випуску.
4.3 Перетворювачі тиску у якого за час гарантійного терміну буде виявлено невідповідність характеристик, вказаних в паспорті та передбачених
керівництвом з експлуатації, ремонтується підприємством – виробником безкоштовно або замінюється іншим.
4.4 Гарантії підприємства – виробника на перетворювачі тиску, встановлені організаціями, які не мають дозволу підприємства – виробника на
проведення пусконалагоджувальних та ремонтних робіт, не розповсюджуються.
4.5 Адреса підприємства-виробника:
21001, м. Вінниця, вул. Стеценка, 5
ТОВ НВП “ГРЕМПІС”
тел/факс: (0432) 61-20-61,
моб. (067) 430-13-00
WEB-адреса: http://grempis.com.ua
5 Відомості про повірку
Повірка чи калібрування перетворювачів після ремонту та під час експлуатації проводиться згідно МПУ 005/04-2003 „Метрологія. Перетворювачі
тиску вимірювальні з електричними вихідними сигналами. Методика повірки”.
Міжповірочний інтервал – не більше 1 року (для перетворювачів з нормованими границями допустимої основної похибки від ± 0,1 % до ± 0,15 %) і
не більше 2 років (для перетворювачів з нормованими границями допустимої
основної похибки від ± 0,25 % до ± 1,5 %), рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік (для перетворювачів з нормованими границями допустимої основної похибки від ± 0,1 % до ± 0,15 %) і 2 роки (для перетворювачів з
нормованими границями допустимої основної похибки від ± 0,25 % до ± 1,5
%).
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DSP–___–___–_____кПа___– М20х1,5 – _
Таблиця 2
Дата
повірки

Заводський номер ___________

Відмітка про відповідність (відтиск тавра)

Підпис
повірника,

6 Переміщення при експлуатації
Таблиця 3
Дата
встановлення

Місце
встановлення

Дата
демонтажу

Напрацювання
з початку
після
експлуаремонту
тації
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Причина
демонтажу

Підпис
відповідальної
особи

7 Призначення
7.1 Перетворювачі тиску вимірювальні DSP (далі – перетворювачі),
призначені для безперервного пропорційного перетворення абсолютного та
надлишкового тиску, різниці тисків, розрідження неагресивних рідких і газових середовищ у вихідний уніфікований сигнал постійного струму та/або цифровий сигнал.
Перетворювачі застосовуються в системах автоматичного контролю,
регулювання та управління технологічними процесами в різних галузях промисловості, в тому числі для комерційних розрахунків.
Галузі застосування – перетворювачі тиску призначені для використання в галузях нафтодобувної, нафтопереробної, нафтохімічної промисловості, у виробництві мінеральних добрив, та в інших галузях, в тому числі у вибухонебезпечних зонах, в яких можливе утворювання вибухонебезпечних суміші
газів згідно з ГОСТ 12.1.011-78.
7.2 Перетворювачі тиску відповідають вимогам ТУ У 26.5-13325726-0052015, кліматичне виконання У, категорії розміщення 3 за ГОСТ 15150-69, але
для роботи при температурі від мінус 30 до 70 оС, атмосферному тиску від 84
до 106,7 кПа і підвищеній вологості навколишнього середовища до 95% і
більш низьких значеннях температури без конденсації вологи, що відповідає
групі виконання С4, згідно ГОСТ 12997-84.
7.3 Приклад запису умовного позначення перетворювача під час його
замовленні та для посилання в інших нормативних документах: «DSP–01–A–
500 кПа–0,25–М20х1,5–І». Схему формування умовного позначення перетворювачів наведено у Додатку А.
7.4 Перетворювачі мають наступні виконання, загальний вигляд яких
наведений у додатку Б:
- DSP-01 – корпус з індикатором для цифрових перетворювачів тиску
(абсолютного або надлишкового) або розрідження, можуть бути додатково
обладнані цифровим вихідним сигналом HART;
- DSP-02 – корпус з індикатором для цифрових перетворювачів різниці
тисків, можуть бути додатково обладнані цифровим вихідним сигналом
HART;
- DSP-03 – корпус без індикатора для аналогових перетворювачів тиску
(абсолютного або надлишкового) або розрідження – має лише аналоговий
вихідний сигнал;
- DSP-04 – корпус без індикатора для аналогових перетворювачів тиску
(абсолютного або надлишкового) або розрідження – має лише аналоговий
вихідний сигнал (відрізняється від DSP-03 габаритними розмірами, різьбою
приєднувального штуцеру, електричним роз’ємом).
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7.5 Перетворювач тиску складається з сенсора тиску (далі – СТ) та перетворювача вимірювального (далі – ПВ). Структурна схема перетворювача
наведена на рисунку 1:
CT

ПВ
+
Iвих

(HART)

–

Рисунок 1
Принцип дії СТ заснований на тензорезистивному ефекті. Значення
опору СТ, пропорційне вимірюваному тиску, подається на вхід ПВ, який перетворює його у вихідний уніфікований сигнал постійного струму 4-20 мА та/або
цифровий сигнал HART.
8 Технічні характеристики
8.1 Верхні границі вимірювань або діапазони вимірювань перетворювачів надлишкового тиску відповідають ряду: 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;
1000; 1600; 2500; 4000; 6000 кПа.
8.2 Верхні границі вимірювань або діапазони вимірювань перетворювачів абсолютного тиску відповідають ряду: 110; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600
кПа.
8.3 Верхні границі вимірювань або діапазони вимірювань перетворювачів різниці тиску відповідають ряду: 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 630
кПа. Гранично допустимий робочий надлишковий тиск перетворювачів різниці тисків – 1600 кПа.
8.4 Верхні границі перетворення перетворювачів розрідження відповідають ряду: мінус 10; мінус 16; мінус 25; мінус 40; мінус 60, мінус 100 кПа.
Нижня границя перетворення перетворювачів – 0 кПа.
8.5 Границі допустимої основної похибки, зведеної до верхньої границі
перетворення, становлять:
- для перетворювачів різниці тисків:  0,1;  0,15;  0,25 %;
- для перетворювачів надлишкового та абсолютного тиску:  0,1;  0,15;
 0,25;  0,5;  1,0 %;
- для перетворювачів розрідження:  0,5;  1;  1,5 %.
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8.6 Перетворювачі тиску мають уніфікованій вихідний струмовий сигнал
4 - 20 мА, згідно ГОСТ 26.011 та/або цифровий вихідний сигнал HART.
8.7 Живлення перетворювачів здійснюється постійною напругою
від 12 В до 36 В.
8.8 Опір навантаження перетворювачів складає від 50 Ом до 500 Ом.
8.9 За стійкістю до впливу температури та вологості навколишнього повітря перетворювачі відповідають виконанню УХЛ 3.1 за ГОСТ 15150 та групі
виконання С4 за ГОСТ 12997, але для роботи при температурі від мінус 30 ˚С
до 70 ˚С і відносної вологості до 95 % при 35 ˚С.
8.10 Границі допустимої додаткової похибки, спричиненої зміною температури навколишнього повітря, зведеної до верхньої границі перетворення, складають:
- ± 0,03 % / 10 ˚С (для перетворювачів з границями допустимої основної
похибки  0,1;  0,15 %);
- ± 0,06 % / 10 ˚С (для перетворювачів з границями допустимої основної
похибки  0,25 %);
- ± 0,1 % / 10 ˚С (для перетворювачів з границями допустимої основної
похибки  0,5 %);
- ± 0,3 % / 10 ˚С (для перетворювачів з границями допустимої основної
похибки  1;  1,5 %).
8.11 За стійкістю до синусоїдальної вібрації перетворювачі відповідають
групі виконання V2 за ГОСТ 12997.
8.12 Границі допустимої додаткової похибки перетворювачів різниці тисків, спричиненої зміною робочого надлишкового тиску від нуля до гранично
допустимого, зведеної до верхньої границі перетворення, складають ± 0,1 % /
100 кПа.
8.13 Потужність споживання перетворювачів складає 1 Вт.
8.14 Ступінь захисту від впливу пилу i води перетворювачів відповідає
виконанню IР54 згідно ГОСТ 14254.14
8.15 Середній час напрацювання на відмову перетворювачів, з врахуванням технічного обслуговування, складає 80000 год.
8.16 Повний середній термін служби перетворювачів складає 12 років.
8.17 Габаритні розміри перетворювачів тиску наведені у додатку Б.
8.18 Маса перетворювачів не перевищує 1,2 кг.
8.19 Перетворювачі тиску відповідають вимогам ГОСТ 22782.0-81,
ГОСТ 22782.5, мають маркування вибухозахисту 1ExibIIB T5 X згідно ГОСТ
12.2.020, і можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах у відповідності до вимог 4 “Правил будови електроустановок” ДНАОП 0.00-1.32-01.
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Знак “X” в маркуванні вибухозахисту вказує на особливі умови, які необхідно виконати при експлуатації перетворювачів з метою забезпечення їх
вибухозахишенності, а саме:
- перетворювачі тиску можуть вмикатись в iскробезпечнi кола пристроїв,
що мають маркування вибухозахисту “ExibIIB”, пройшли сертифікацію у відповідному Державному сертифікаційному центрі вибухозахищеного електрообладнання.
9 Маркування
9.1. Маркування корпусу перетворювачів містить наступні дані:

- найменування (або товарний знак) підприємства-виробника;
- умовне позначення перетворювача конкретного виконання;
- серійний номер;
- значення верхньої границі перетворення (з позначенням одиниці вимірювань);
- параметри живлення;
- діапазон зміни вихідного сигналу;
- границя допустимої основної похибки;
- ступінь захисту корпусу;
- рік виготовлення;
- маркування вибухозахисту згідно ГОСТ 12.2.020;
- напис “ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ”.
Знак затвердження типу наноситься на експлуатаційні документи, що
додаються до перетворювача тиску.
10 Використання за призначенням
10.1 Експлуатаційні обмеження та техніка безпеки.

10.1.1 При монтажі, демонтажі, експлуатації та обслуговуванні перетворювачів необхідно додержуватись правил безпеки при експлуатації установок вибухонебезпечних виробництв.
10.1.2 Вибухозахищеність перетворювачів забезпечується видом вибухозахисту “іскробезпечне електричне коло”.
10.1.3 Іскробезпечність вхідних електричних кіл перетворювачів досягається обмеженням в них напруги і струму до іскробезпечних значень, що
здійснюється бар’єрами іскрозахисту, які пройшли сертифікацію на вибухозахищеність. Електрична схема перетворювачів не містить реактивних елементів (індуктивностей і ємностей), величина яких могла б впливати на іскробезпеку.
10.1.4 Допустимі значення параметрів лінії зв’язку разом з перетворювачами, які приєднуються до бар’єра іскрозахисту, не повинні перевищувати:
- індуктивність не більше 1 мкГн;
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- ємність не більше 0,5 мкф.
10.1.5 При монтажі та під час експлуатації перетворювачів дотримуватись “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” ДНАОП
0.00-1.21-98 для електроустановок напругою до 1000 В.
10.1.6 Персонал, що проводить експлуатацію перетворювача тиску повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, і мати кваліфікаційну групу по
електробезпеці не нижче III, а також вивчити даний паспорт.
В процесі експлуатації наладка та регулювання перетворювача тиску не
проводяться.
10.2 Підготовка до роботи
10.2.1 При підготовці до роботи потрібно перевірити дієздатності перетворювача тиску
10.2.2 Перевірка дієздатності перетворювача тиску проводиться у такому порядку:
- підключити перетворювач до блоку живлення постійної напруги (дотримання полярності не вимагається);
- підключити, згідно схеми, наведеної в додатку В, в коло живлення
вольтметр чи міліамперметр, який дозволяє вимірювати вихідний сигнал в
діапазоні 4-20 мA;
- подати напругу живлення на перетворювача тиску;
- змінюючи тиск в межах діапазону перетворення, перевірити відповідну
зміну струму в вихідному колі перетворювача.
змінюючи тиск в межах діапазону перетворення, перевірити відповідну
зміну струму в вихідному колі перетворювача.
10.2.3 Перетворювач може бути змонтований на установочному місці
для безпосереднього контакту з вимірюваним середовищем, якщо матеріал
захисної арматури допускає контакт з таким середовищем.
10.2.4 Якщо вимірюване середовище є агресивним щодо матеріалу захисної арматури, або температура його перевищує допустиму, то підключення перетворювача тиску здійснюється у відповідності до ДСТУ
ГОСТ 8.586.5:2009.
10.3 Використання

10.3.1 Встановити перетворювача тиску на підготовленому робочому
місці з урахуванням вимог, наведених в 10.2.3, 10.2.4.
Здійснити монтаж електричної схеми згідно схеми зовнішніх з’єднань,
наведеної в додатку В.
10.3.2 Перед вмиканням напруги живлення перевірити правильність і надійність приєднання з’єднувального кабелю до блоку живлення та перетворювача тиску.
10.3.3 Подальша експлуатація перетворювача тиску перетворювача тиску здійснюється згідно експлуатаційній документації на об’єкт.
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10.3.4 Під час роботи періодично контролювати надійність кріплення
перетворювача тиску на установочному місці, слідкувати за відсутністю пошкоджень зовнішніх поверхонь перетворювача тиску та цілісністю
з’єднувального кабелю.
ПРИМІТКА: підключення живлення та вихідного сигналу на контакти 1, 2
з’єднувача перетворювача тиску, дотримання певної полярності не вимагається.

DSP-01; DSP-02;

DSP-03

Рисунок 2 – Схема з’єднувача перетворювача.
11 Методика регулювання перетворювачів тиску
11.1 Якщо при проведенні повірки чи періодичного контролю перетворювача тиску в процесі експлуатації виявлено, що його основна зведена похибка перевищує допустиму границю, то потрібно підстроїти ПВ.
11.1.1 Для типу корпусу 01 та 02:

Рисунок 3 – Розміщення регулювальних кнопок перетворювача тиску
типу 01 та 02
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 зібрати схему згідно додатку В;
 відкрити передню кришку головки перетворювача тиску;
 задати нульове значення тиску (для перетворювача абсолютного
тиску – 10 кПа);
 перейти на перетворювачі в режим установки нуля/максимуму – натиснувши одночасно обидві кнопки «0» та «Д» до появи повідомлення
«CAL»;
 натиснути кнопку «0» (дивись рис. 3) до появи повідомлення «Pdn»;
 задати на значення тиску, що відповідає верхній границі перетворення тиску;
 зачекати до встановлення заданого тиску і натиснути кнопку позначеним «Д» (дивись рис. 2) до появи повідомлення «PUP»;
 вийти з режим установки нуля/максимуму – натиснувши одночасно
обидві кнопки до зникнення повідомлення «CAL» та появи значення
тиску;
 перевірити показі перетворювача;
 якщо похибка перетворювача тиску знову перевищує допустиму, то
потрібно повторити налаштування ПВ згідно з методикою, наведеною
вище.
11.1.2 Для типу корпусу 03 та 04:

тип 3
тип 4
Рисунок 4 – Розміщення регулювальних резисторів перетворювача тиску
типу 03 та 04
 зібрати схему згідно додатку В;
 відкрутити зверху фігурну гайку, яка фіксує електричний з’єднувача
перетворювача тиску;
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 задати на нульове значення тиску;
 змінним резистором на платі ПВ, що позначений «0» настроїти перетворювач тиску так, щоб струм був 4 мА (для перетворювача абсолютного тиску струм – відповідний даному значенню);
 задати на значення тиску, що відповідає верхній границі перетворення тиску;
 зачекати до встановлення заданого тиску на і змінним резистором
позначеним «Д» (дивись рис. 4) налаштувати перетворювач тиску так,
щоб струм був 20 мА;
 перевірити показі перетворювача;
 якщо похибка перетворювача тиску знову перевищує допустиму, то
потрібно повторити налаштувати ПВ згідно з методикою, наведеною
вище.
12 Технічне обслуговування

12.1 Найменування видів технічного обслуговування, опис робіт, періодичність проведення наведені в таблиці 4.
Таблиця 4
Вид технічного Опис роботи (зміст техПеріодичПримітка
обслуговування нічного обслуговування)
ність
Один раз на Обслуговую1. Оперативне
За 10.3.4
місяць
чий персонал
2. Періодичний
Повірка (калібрування)
Згідно п. 5
12.2 Ремонт перетворювача тиску проводить підприємство-виробник.
12.3 При проведенні технічного обслуговування необхідно додержуватись правил безпеки, наведених в 10.1.
13 Транспортування та зберігання

13.1 Умови транспортування перетворювачів відповідають умовам 5
зберігання по ГОСТ 15150.
Перетворювачі транспортуються всіма видами транспорту в критих
транспортних засобах, в тому числі повітряним транспортом в опалюваних
герметизованих відсіках, у відповідності з документами, які діють на даному
виді транспорту.
13.2 Умови зберігання перетворювачів в транспортній тарі відповідають
умовам 3 по ГОСТ 15150.
14 Утилізація

Утилізація перетворювачів після закінчення терміну експлуатації проводиться згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.
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Додаток А
Схема формування умовного позначення перетворювачів
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Додаток Б
(обов’язковий)
Конструктивні виконання та габаритно-установочні розміри
перетворювачів тиску

Тип корпусу 01

Тип корпусу 02
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Тип корпусу 03

Тип корпусу 04
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Додаток В
(обов’язковий)
Схема перевірки дієздатності (опробування) перетворювача тиску

Малюнок Г1

Малюнок Г2

Позн.
РА1
D
К
G
H
C

Назва
Кількість Примітка
Вольтметр універсальний В7-46Т/Г/2.710.029 ТУ
1
Перетворювач, що повiряється
1
Калiбратор тиску DRUCK DPI 515
1
Блок живлення Б5-44 ТУ 4Е83.233219-78
1
HART модем ГРЕМ.220000.000
1
Персональний комп’ютер
1
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Номера аркушів (сторінок)
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Дата

Підп.

Вхідний № супроводжуючого документа,
Дата

№ Документа

Всього аркушів
(стор.) док.

анульованих

нових

замінених

змінених

Зміна

Лист реєстрації змін

