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OMRON NYOMÁSÉRZÉKELÕK E8F2

E8F2
Kis méretû, kocka alakú érzékelõ
könnyen olvasható kijelzõvel

• Gáznemû anyagok nyomásmérésére

• Analóg és digitális értékek megjelenítése

• Két digitális és egy analóg kimenet

• Kompakt kialakítás

Típusválaszték

Nyomástartomány Digitális kimenet Analóg kimenet Típus

Nyomás
0 ... 100 kPa (0 ... 14,5 psi)

NPN nyitott kollektor
(két egymástól független kimenet)

1 ... 5 V

E8F2-A01C
0 ... 1 MPa (0 ... 145 psi) E8F2-B10C

Vákuum 0 ... -101 kPa (0 ... -14,6 psi)  E8F2-AN0C

Mûszaki adatok

Jellemzõ E8F2-A01C E8F2-B10C E8F2-AN0C
Tápfeszültség 12 ... 24 VDC 10%-os hullámossággal

Áramfelvétel Max. 70 mA

Nyomás jellege Túlnyomás

Névleges nyomástartomány 0 ... 100 kPa (0 ... 14,5 psi) 0 ... 1 MPa (0 ... 145 psi) 0 ... -101 kPa (0 ... -14,6 psi)

Beállítható tartomány 0 ... 100 kPa (0 ... 14,5 psi) 0 ... 1 MPa (0 ... 145 psi) 0 ... -101 kPa (0 ... -14,6 psi)

Nyomásállóság 400 kPa (58 psi) 1,5 MPa (217,6 psi) 400 kPa (58 psi)

Alkalmazási terület Nem korrozív és nem gyúlékony gázok esetén alkalmazható

Mûködési mód “Hiszterézis” mód, “Ablak” mód és öntanuló üzemmód

Ismétlési pontosság max. ±1% FS

Linearitás max. ±1% FS

Megszólalási idõ max. 5 ms

Lineáris kimenet 1 ... 5 V ±5% FS 1 kΩ kimeneti impedancia és min. 500 kΩ terhelés mellett

ON/OFF kimenet NPN nyitott kollektoros

Terhelhetõség max. 30 mA

Kimeneti feszültség max. 30 VDC

Maradék feszültség max. 1 V, 30 mA szivárgási áram mellett

Kijelzõ

3,5 digites LED (piros színû)
LED bárkijelzõ (zöld színû)

Két darab kimeneti állapotjelzõ LED (narancs színû)
Mértékegység kijelzõ (zöld színû)

Kijelzési pontosság max. ±3% FS ±1 digit

Áramköri védelem Fordított polaritás és rövidzárvédelem

Szigetelési ellenállás 100 MΩ

Átütési szilárdság 1000 VAC 1 percig

Rezgésállóság
10 ... 500 Hz 1 mm dupla amplitúdó mellett 

150 m2/s 3 alkalommal 11 percig mindhárom irányból

Ütésállóság 300 m2/s (30 G) 3 alkalommal mindhárom irányból

Védettség IEC60529, IP50

Nyomásérzékelõ csatlakozó R(PT) 1/8 és M5 csatlakozó

Bekötés 2 m-es beöntött kábellel
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E8F2

Kezelõfelület

1. Bárkijelzõ (zöld)
A mért értéket jelzi a beállított érték függvényében.

2. Numerikus és menü kijelzõ (piros)
A mért értéket és a beállított jellemzõket mutatja.

3. Mértékegység kijelzõ (zöld)
A pillanatnyilag használt mértékegységet mutatja.

4. OUT1 (narancs)
Világít ha aktív az 1-es kimenet.

5. OUT2 (narancs)
Világít ha aktív az 2-es kimenet.

6. Fel nyomógomb
A pillanatnyilag használt mértékegységet mutatja.

7. Le nyomógomb
• Értékek beállításához és kiválasztásához beállítási 

üzemmódban.
• Az ON illetve OFF pontok ellenõrzéséhez mérési 

üzemmódban. A két gomb egyidejû nyomvatartásával 
törölhetõ a beállított érték.

• A SET gombbal együtt alkalmazva válthat speciális 
mérési üzemmódba vagy stand-by módba.

8. SET nyomógomb
A beállított érték beviteléhez.

Bekötés, mûködési módok

Kimenet jellege NPN kimenet - “Hiszterézis üzemmód” NPN kimenet - “Ablak üzemmód” 

Idõdiagram

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

E8F2
Kijelzõ

Nyomásérzékelõ 
csatlakozó

4 mm átmérõjû
2 m hosszú kábel

2 db M3 x 6


