
Przetwornik ciśnienia USB model CPT2500
z adapterem USB model CPA2500 i oprogramowaniem USB-
soft2500

Przetwornik ciśnienia model CPT2500 USB  
z adapterem USB model CPA2500

Zastosowania

 ■ Firmy oferujące usługi kalibracji oraz przemysł usługowy
 ■ Zapewnienie jakości
 ■ Rejestrowanie i monitorowanie ciśnienia
 ■ Pomiar pików ciśnienia

Specjalne właściwości

 ■ Interwał zapisu może być ustawiony w zakresie  
1 ms ... 10 s

 ■ Zakresy pomiarowe od 0... 25 mbar do 0 ... 1000 bar
 ■ Dokładność: 0,2 %, opcjonalnie 0,1 % (zawiera certyfikat 

kalibracji)
 ■ Nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie elektryczne
 ■ Oprogramowanie USBsoft2500 do konfiguracji oraz 

rejestrowania i analizy mierzonych wartości

Opis

Przetwornik ciśnienia USB CPT2500 może być podłączony  
za pomocą adaptera USB CPA2500 do komputera PC  
z portem USB.

Do adaptera USB dostępne są przetworniki ciśnienia ze stali 
nierdzewnej o zakresach pomiarowych do 1000 bar. Adapter 
USB automatycznie wykrywa zakres pomiarowy aktualnie 
podłączonego przetwornika ciśnienia i zapewnia bardzo 
dokładny pomiar ciśnienia.

Oprogramowanie USBsoft2500 dostarczane jest 
standardowo z adapterem USB. Za jego pomocą 
można dokonać wszelkich ustawień rejestracji procesu 
ciśnieniowego. Zarejestrowane zmierzone wartości mogą być 
wyświetlone w formie graficznej i poddane ocenie.

Interwał rejestracji można ustawić w zakresie 1 ms ... 10 s.  
W przypadku interwału rejestracji ponad 5 ms, oprócz 
bieżącej mierzonej wartości zapisywane są następujące 
dane:

 ■ wartość średnia dla interwału rejestracji.
 ■ wartości maksymalna i minimalna zarejestrowane 

podczas interwału.

Dzięki temu łatwo można zidentyfikować piki ciśnienia  
w czasie rejestracji.
Możliwe jest również określenie warunków uruchomienia  
i zatrzymania  zapisu. W ten sposób można wykryć piki 
ciśnienia  z rozdzielczością do 1 ms.

W związku z tym, CPT2500 dobrze nadaje się do 
zastosowań, w których  w ograniczonym czasie wymagane 
jest przeprowadzenie zapisu i analizy danych procesów 
ciśnieniowych z wysoką rozdzielczością.
Dla ułatwienia transportu i bezpieczeństwa przechowywania, 
adapter USB dostarczany jest w kompaktowym opakowaniu 
transportowym, w którym również mieści się jeden lub więcej 
przetworników ciśnienia.
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Karty katalogowe podobnych produktów i akcesoriów:
Ręczny kalibrator ciśnienia CPH6200, patrz karta katalogowa  CT 11.01
Ręczny kalibrator ciśnienia CPH6300, patrz karta katalogowa  CT 12.01
Pompy testowe, hydrauliczne, Seria CPP; patrz karta katalogowa CT 91.05
Pompa testowa, pneumatyczna, model CPP30, patrz karta katalogowa CT 91.06



Specyfikacje

Przetwornik ciśnienia USB model CPT2500
Zakres pomiarowy mbar 25 40 60 100 160 250 400 600

Limit nadciśnienia mbar 500 500 500 1000 1500 2000 2000 4000

Ciśnienie niszczące mbar 1000 1000 1000 2000 2000 2400 2400 4800

Rozdzielczość mbar 0,01 0,1

Zakres pomiarowy bar 1 1.6 2,5 4 6 10 16 25

Limit nadciśnienia bar 5 10 10 17 35 35 80 50

Ciśnienie niszczące bar 6 12 12 20.5 42 42 96 96

Rozdzielczość bar 0.001 0.01

Zakres pomiarowy bar 40 60 100 160 250 400 600 1000

Limit nadciśnienia bar 80 120 200 320 500 800 1200 1500

Ciśnienie niszczące bar 400 550 800 1000 1200 1700 2400 3000

Rozdzielczość bar 0,01 0,1 1

Typ ciśnienia Ciśnienie względne, {ciśnienie bezwzględne od 0 do 25 barów oraz podciśnienie od -1 do 24 barów}

Przyrząd
Dokładność łańcucha  
pomiarowego 

0,2 % FS; opcjonalnie: 0,1 % FS

Przyłącze ciśnienia 1) G ½ B; {membrana czołowa (G 1 dla 0,1 do 1,6 bar) i różne adaptery przyłączy na zamówienie}
Jednostki ciśnienia mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, psi, inHg (0 °C), inHg (60 °F), mWs; (w zależności od zakresu pomi-

arowego,  
do wyboru)

Materiał
Części zwilżane Ze stali nierdzewnej lub stopu Elgiloy®, (> 25 bar z uszczelnieniem NBR) 2)

Wersja z membraną czołową: stal nierdzewna {Stop Hastelloy C4}; O-ring: NBR {FPM/FKM lub EPDM}
Wewnętrzny płyn transmisyjny Olej syntetyczny, (jedynie dla zakresu ciśnienia do 16 barów lub membrany czołowej)

{Olej polifluorowcowęglowodorowy do zastosowań tlenowych}; {wskazany przez FDA do użytku w 
przemyśle spożywczym}

Specyfikacja czujnika

Stabilność 1-roczna ≤ 0,2 % zakresu w warunkach odniesienia
Zakres temperatury  
skompensowanej 

0 ... 80 °C

Szybkość pomiaru 1000 pomiarów na sekundę

Dopuszczalne warunki otoczenia

Temperatura medium -25 ... +100 °C 3)

Temperatura robocza -20 ... +80 °C

Temperatura przechowywania -40 ... +100 °C 3)

Wilgotność względna 0 ... 95 %, wzgl. (bez kondensacji)

Obudowa

Materiał Stal nierdzewna

Wymiary patrz rysunek techniczny

Masa ok. 220 g
{ } Pozycje w nawiasach klamrowych stanowią opcje za dodatkową opłatą.
1) W wersji tlenowej niedostępny jest model z membraną czołową. Model CPT2500 w wersji tlenowej dostępny jest jedynie w zakresach ciśnienia ≥ 0,25 bar przy temperaturze mediów 

pomiędzy -10 a +50 °C z częściami zwilżanymi ze stali nierdzewnej lub stopu Elgiloy®
2) Dla zakresów pomiaru ciśnienia 0 ... 25 mbarów, 0 ... 40 mbarów i 0 ... 60 mbarów wszystkie części zwilżane wykonane są ze stali nierdzewnej, krzemu, aluminium, złota, silikonu.
3) Dla zakresów pomiaru ciśnienia 0 ... 25 mbarów, 0 ... 40 mbarów i 0 ... 60 mbarów temperatura medium i temperatura przechowywania ograniczone są do +80 °C.
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Adapter USB model CPA2500
Komunikacja

Podłączenie komputera PC Standardowe złącze USB (typ A)

Podłączenie czujnika elektrycznego Wtyczka okrągła, 7-pinowa, M16 x 0,75

Interwał rejestracji 1 ms ... 10 s, regulowany programowo

Opcje rejestrowania Możliwość doboru warunków uruchamiania/zatrzymywania, pre-trigger, opóźnienie zatrzymania

Źródło zasilania

Zasilanie Przez port USB

Dopuszczalne warunki otoczenia

Temperatura robocza -25 ... +50 °C

Temperatura przechowywania -25 ... +70 °C

Wilgotność względna 0 ... 95 %, wzgl. (bez kondensacji)

Przyrząd

Wymiary patrz rysunek techniczny

Masa ok. 120 g

Zgodność CE, aprobaty, certyfikaty
Zgodność CE przetwornika ciśnienia CPT2500

Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE, Moduł A, element ciśnieniowy
Dyrektywa EMC 2004/108/WE, EN 61326 emisje (Grupa 1, Klasa B) i odporność na zakłócenia (zastosowania 

komercyjne, laboratoria, centra usługowe i warsztaty)
Zgodność CE adaptera USB CPA2500
Dyrektywa EMC 2004/108/WE, EN 61326 emisje (Grupa 1, Klasa B) i odporność na zakłócenia (kontrolowane 

środowisko elektromagnetyczne)
Aprobaty

GOST-R Certyfikat importowy, Rosja

Certyfikaty
Kalibracja Standard: certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204

Opcja: certyfikat kalibracji DKD/DAkkS

Aprobaty i certyfikaty znajdują się na stronie internetowej
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Lumberg KV 70 Standardowe złącze USB (typ A)

Konfiguracja USBsoft2500 oraz oprogramowania ewaluacyjnego
Oprogramowanie USBsoft2500 niezbędne jest do tego,  
aby przetwornik ciśnienia CPT2500 współpracował z 
adapterem USB CPA2500. Pozwala to na konfigurację 
przetwornika ciśnienia oraz regulację wszelkich ustawień 
rejestracji.

Oprogramowanie pozwala również na zdefiniowanie różnych 
warunków uruchomienia i zatrzymania, np. aby ułatwić 
identyfikację pojedynczego piku ciśnienia.

Graficzna ewaluacja zmierzonych danych (w tym wartości 
średnie , minimalne i maksymalne) oraz dane pomiarowe 
mogą zostać wyeksportowane do innych programów. 
Na pojedynczym wykresie można wyświetlić kilka serii 
pomiarów.
.

Wymagania systemowe
 ■ Procesor co najmniej 1 GHz
 ■ Przynajmniej 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 ■ Napęd CD-ROM
 ■ Przynajmniej 256 MB RAM
 ■ System operacyjny Windows® 95, 98, NT 4.0 (z Service 

Pack 3.0 lub nowszym), 2000, XP, Vista lub 7
 ■ Mysz
 ■ Port USB

Możliwości
 ■ Interwał zapisu w zakresie 1 ms ... 10 s
 ■ Eksport danych do innych programów, np. Excel®
 ■ Języki: niemiecki, angielski, hiszpański i czeski

Windows®  jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Coroporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
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Wymiary w mm

Przetwornik ciśnienia USB model CPT2500

Adapter USB model CPA2500



MERAZET S.A. 
ul. Krauthofera 36 
60-203 Poznań 
tel. +48 61 8644637 
fax: +48 61 8651 933 
e-mail: automatyka@merazet.pl 
http://www.merazet.pl

WIKA Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek
Tel.: (+48) 54 23 01 100
Fax: (+48) 54 23 01 101
E-mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Zakres dostawy

 ■ Przetwornik ciśnienia USB model CPT2500
 ■ Adapter USB model CPA2500
 ■ Oprogramowanie USBsoft2500
 ■ Walizka transportowa
 ■ Instrukcja obsługi
 ■ Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204

Opcje

 ■ Certyfikat dokładności 0,2 lub 0,1 % wydany przez DKD/
DAkkS

 ■ Czujniki do zastosowań tlenowych

Akcesoria

Adaptery przyłączy
 ■ Różne adaptery ciśnieniowe
 ■ System szybkozłaczek podłączenia procesowego 

“Minimess®“

Generowanie ciśnienia
 ■ Pneumatyczne pompy testowe
 ■ Pompy testowe, hydrauliczne

Walizka transportowa z przetwornikiem ciśnienia USB  
i adapterem USB

Informacje dotyczące zamówienia
Model / Przyrząd / Zakres pomiarowy / Dokładność / Przyłącze procesowe / Kabel przedłużający / Typ certyfikatu / Akcesoria / 
Dodatkowe informacje na temat zamówienia
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