
   1 Svensk användarinstruktion 

 
 
 
 

SITRANS P DS III 
 
Detta är en kortfattad sammanfattning och översättning av 
"Instruction Manual 11/2002 for SITRANS P Series DS III".  

 
Varning! Tänk på att SITRANS P 
kan vara ansluten till höga tryck 
och korrosiva medier. I Ex-zon får 
transmittern inte öppnas utan att 

först slå av spänningen. Transmittern får  
endast hanteras av kvalificerad personal.  
 

Applikation 
Trycktransmitter SITRANS P DS III finns i flera 
olika versioner för mätning av tryck, 
differenstryck, absoluttryck och nivå på både 
korrosiva och icke korrosiva vätskor, gaser och 
ångor. Utsignalen är 4-20 mA. Versioner för 
montage i explosionsfarlig miljö finns. Flera 
olika tillbehör finns tillgängliga t.ex. 
tryckförmedlare. Transmitterns funktion styrs 
av ett antal parametrar vilka kan ställas in via 
tryckknappar eller HART. 
 
Mätfunktioner: 
Tryck: 0,01 mbar...400 bar 
Absoluttryck: 8,3 mbar... 30 bar 
Differenstryck: 1 mbar...30 bar 
Vätskenivå: 25 mbar... 5 bar (flänsanslutning) 
Volym, Volymflöde, Massflöde 
 

Översikt 

Moduluppbyggnad 
Transmittern består i stort av två komponenter, 
en mätcell och en elektronikenhet. Båda är 
försedda med en minneskrets som lagrar data 
om komponenten. Detta säkrar att enheterna 
fungerar tillsammans som en enhet. Vid byte 
av mätcell kan data om mätområde och 
liknande hämtas både från den nya mätcellen 
eller den befintliga elektronikenheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Märkskylt 
2. Kabelförskruvning 
3. Tryckknappar (med skyddslock) 
4. Skruvlock 
5. Display 
6. Märkskylt 
7. Låsskruv 
8. Processanslutning 
 
 
 

 
1. Elektrisk kopplingsbox (skruvlock) 
2. Anslutningsplint för skyddsjord 
3. Märkskylt 
4. Märkskylt 
5. Blindplugg 
 



   2 Svensk användarinstruktion 

Tryckmätning 

 
Processtrycket leds in i mätcellen (2) via 
anslutningen (3) och påverkar ett 
skyddsmembran (4). Via en vätska (5) utsätts 
då en sensor (6) för trycket. Sensorn består av 
fyra piezoresistiva givare i bryggkoppling. När 
trycket påverkar dessa ändras resistansen och 
spänningsändringen ut från bryggkopplingen är 
proportionell mot trycket. Transmittrar med ett 
mätområde under 63 bar jämförs mot (1) 
atmosfärstryck, övriga mot vakuum. 
 

Differenstrycksmätning 

 
De två processtrycken (1 och 9) leds in i 
mätcellen (4) och påverkar två 
skyddsmembran (7). Vid överbelastning 
skyddas sensorn av ett övertrycksmembran 
(6). Via en vätska (8) utsätts en sensor (5) för 
trycket. Sensorn består av fyra piezoresistiva 
givare i bryggkoppling. När trycket påverkar 
dessa ändras resistansen och 
spänningsändringen ut från bryggkopplingen är 
proportionell mot differenstrycket.  

Konfigurering 
SITRANS P kan användas fristående eller som 
en del i ett större system. Vid leverans är 
transmittern klar för användning. Om så 
angetts vid beställning kan ett kundanpassat 
mätområde vara inställt, se märkskylt. Om 
annat mätområde eller andra inställningar 
önskas kan dessa göras via transmitterns 
tryckknappar eller via HART.  
 
Kommunikation via HART kan ske på flera 
olika sätt, t.ex. med en handterminal, en PC 
(med lämplig programvara) eller med ett 
HART-kompatibelt styrsystem. 
 
Simatic PDM är en programvara för inställning, 
programmering och kontroll av SITRANS P 
och andra instrument. Programmet erbjuder 
också en enkel övervakning av mätvärden. 
larm och statussignaler. 
 

Handhavande 
Transmittern är försedd med tre tryckknappar; 
[M], [↑] och [↓]. Knapparna finns placerade 
under skyddslocket på ovansidan. Välj läge/ 
funktion/ parameter (Mode) med [M], välj data 
med [↑] och [↓] och bekräfta sedan med [M]. På 
transmitterns framsida finns en display för 
presentation av mätvärden, programfunktioner, 
larm m.m. 
 

Display 
1. Mätvärden 
2. Enhet /kod 
3. Flöde 
4. Läge (mode) 
5. Gränslägeslarm 
6. Plus/minus 
7. Gränslägeslarm 
8. Kommunikation 

Tryckknappar 
1. M - läge (mode) 
2. ↑  - öka 
3. ↓  - minska 
 
Obs! Tryckknapparna kan låsas, se "M 10". 
 
Normalt sett befinner sig transmittern i 
mätläge. Om en knapp hålls ner i mer än 1 
sekund "repeteras" knapptryckningen. Om 
ingen knapp trycks in under 2 minuter återgår 
transmittern automatiskt till mätläge (samtidigt 
som eventuella ändringar sparas).
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Parametrar 
Funktion Mode Knappfunktioner Display, anm. 

[M] [↑ ] [↓ ] [↑] och [↓ ] 

Mätning     Visning enligt val i "M 13" 

Felmeddelanden      

Mätområde 0% 2 öka minska => 4 mA Utsignal i mA (vid tryckmätning) 

Mätområde 100% 3 öka minska => 20 mA Utsignal i mA (vid tryckmätning) 

Elektrisk dämpning 4 större mindre  Tidskonstant i sekunder, 0...100 s 

Tryckjustering, 0%  5 öka minska => min Val av mätområde "i blindo" 

Tryckjustering, 100% 6 öka minska => max Val av mätområde "i blindo" 

Nollpunktsjustering 7 öka minska aktivera Kontrollera först att tryck/ difftryck är 0 

Strömsimulator 8 öka minska till Simulerad utsignal; 3,6--22,8 mA. Avsluta 
med [M]. 

Utsignal i fel-läge 9 välj alternativ   

Knapplås 10 ändra funktion  0= inget lås, LA= allt låst, LO= allt låst utom 
0% just., LS= allt låst utom 0 och 100% just. 

Mätfunktion (differenstryck) 11 välj alternativ linjär lin= linjär, srlin= rotutdragning, sroff= 
rotutdragning (avstängd upp till startpunkt), 
srlin2= rotutdragning (linjär upp till 
startpunkt). 

Startpunkt för rotutdragning 12 öka minska 10% flöde  

Mätvärdesvisning 13 välj  Välj önskad display; tryck, % eller mA 

Mätvärdesenhet 14 välj  Enhet 

Mode 15- 20 endast på transmittrar i PROFIBUS-version. 

 
 

Display 
Mätvärdesdata som önskas visad på displayen 
kan väljas i "M 13". Välj med [↑] och [↓], 
bekräfta med [M]. Vilka val som finns 
tillgängliga beror på transmittervariant och de 
inställningar som gjorts från fabrik (eller via 
HART). Mätvärdesenhet väljs därefter på 
liknande sätt i "M 14". 

Felmeddelanden 
Displayen kan visa ett antal meddelanden för 
att indikera fel i transmittern, samt för 
indikering av "kvaliteten" på presenterade 
mätvärden. 

Konfigurering 
 
Vid konfigurering visas 
inställningar och koder 
på displayen. I bilden 
till höger visas t.ex. 
Mode 4 (tidskonstant) 
på 0,2 sekunder. 

Mätområde 

Om så önskas, kan mätområdet vid 
tryckmätning ändras. Ändringen kan göras på 
flera sätt, beroende på vilka olika referenstryck 
som finns tillgängliga.  
 
I= utsignal (mA), P= tryck, MA= mätområde 
0%, ME= mätområde 100%. 
 
Inställning med två  referenstryck  
(varav det ena kan vara 0) 

 
• Anslut referenstryck 1 "0%" (t.ex. 0 bar), välj 
"M 2" och justera in 4 mA med [↑] och [↓]. 
Avsluta med att trycka på [M]. 
 
• Anslut referenstryck 2 "100%" (t.ex. 10 bar), 
välj "M 3" och justera in 20 mA med [↑] och [↓]. 
Avsluta med att trycka på [M]. 
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Mätområde, forts. 
Inställning med ett  referenstryck  
OBS! För att kunna göra detta måste man 
känna till transmitterns nuvarande mätområde. 
 
Exempel: 
En transmitter med mätområde 0-16 bar skall 
ställas om till 2-14 bar. Ett referenstryck på 11 
bar finns att tillgå. 
 
Anslut referenstrycket och välj "M 2". Justera 
utsign. till ((11-2) / (16-0) * 16mA) + 4= 13 mA. 
Välj sedan "M 3" och justera utsignalen till  
((11-2) / (14-2) * 16mA) + 4mA = 16 mA. 
 
 
Inställning utan  referenstryck  
Med hjälp av "M 5" och "M 6" ("Blind setting") 
kan transmittern ställas in mot önskat 
mätområde utan tillgång till referenstryck.  
 
Exempel: 
En transmitter skall ställas om till 2-14 bar.  
 
Välj "M 5". Välj "2 bar" med [↑] och [↓] och 
avsluta med [M]. Välj sedan "M 6". Ställ här in 
"14 bar" med [↑] och [↓]. Avsluta med [M]. 
 
Observera att mätområdet måste ligga inom 
mätbara gränser, beroende på modell. 
 

 

Nollpunkt 
Montageplats, omgivningstemperatur m.m. kan 
påverka transmitterns nollpunkt. Eventuella 
felaktigheter kan korrigeras i genom att först 
tillse att trycket på processanslutningarna är 
noll, varefter man i "M 7" samtidigt trycker in [↑] 
och [↓] i minst 2 sekunder. Alternativt kan 
nollpunkten förskjutas med [↑] och [↓] samt [M].  
 
Absoluttrycktransmittrar kan inte nolljusteras.  

 

HART 
Transmittern kan även konfigureras och ställas 
in via HART-protokollet med HART-terminal, 
dator eller styrsystem. För mera information 
om detta och om de funktioner som finns 
tillgängliga via HART hänvisas till 
huvudmanualen, kap. 5.  

Installation 
Varning! 
Öppna aldrig transmittern med 
spänningen tillslagen i 
explosionsfarlig miljö! 
 
För installation i Ex-zon gäller särskilda 
anvisningar. Transmittern skall matas via en 
godkänd egensäker matning. Vid användning 
av matning typ "ib" ingår trycksensorns 
membran i Ex-skyddet. Det måste därför 
säkerställas att membranets material är 
resistent mot processmedia.  
 

Montage 
Undvik platser med 
kraftiga vibrationer. 
Kontrollera att 
omgivningstemperaturen 
ligger inom transmitterns 
gränsvärden och skydda 
transmittern mot 
strålningsvärme. 
 
Transmittern kan 
monteras direkt i 
processanslutningen 
eller via tillhörande 
montagebygel (Ø 50-60 mm).  
 
Nivåtransmittrar ansluts via 
fläns. Om tanken är sluten 
krävs att även tankens 
ovandel ansluts till 
transmitterns "-". Tillse att 
ev. kondensat ej kan störa 
mätningen. Använd vid 
behov kondenskärl. 
 
Vid behov kan transmitterns hus roteras (för att 
kunna läsa displayen lättare). Bara begränsad 
rotation är tilläten, se markeringarna (3 och 4). 
Lossa först låsskruven (2), rotera till önskat 
läge och dra sedan fast låsskruven igen. Även 
displayen kan roteras i 90º-steg inne i huset. 
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Placering 

Tryck - gas 
Vid tryckmätning av gaser rekommenderas att 
transmittern placeras HÖGRE än process-
anslutningen, med anslutningsledningen 
konstant lutande ner mot processen så att ev. 
kondensat kan rinna bort från transmittern.  
 
1. Transmitter 
2A. Avstängningsventil  
 mot process 
2B. Avstängningsventil 
 mot atmosfär 
3.  Anslutningsledning 
4.  Avstängningsventil 
 

 

 

Tryck - vätska / ånga 
Vid tryckmätning av vätskor och ånga 
rekommenderas att transmittern placeras 
LÄGRE än processanslutningen, med 
anslutningsledningen konstant lutande uppåt 
mot processen så att ev. gasbubblor kan 
evakueras bort från transmittern. Vi 
rekomenderar att transmittern ansluts via 
ventilblock eller liknande arrangemang, för att 
förenkla kontroll och service. 
 

 
1. Transmitter 
2A. Avstängningsventil mot process 
2B. Avstängningsventil mot atmosfär 
3. Anslutningsledning 
4. Avstängningsventil 
5. Dräneringsventil 
6. Kondenskärl (vid mätning på ånga) 
 

Differenstryck - gas 
Vid differenstrycksmätning på gas bör 
transmittern förses med ett antal ventiler enligt 
figur. Transmittern bör placeras HÖGRE än 
processledningen. 
 
 
 
1. Transmitter 
2. Utjämningsventil 
3. Avst. ventiler 
4. Anslutningsledning 
5. Avst. ventiler 
10. Mätelement  
  (t.ex. V-Cone eller 

strypskiva) 
 

 

Differenstryck - vätska 
Vid differenstrycksmätning på vätska bör 
transmittern förses med ett antal ventiler enligt 
figur. Transmittern bör placeras LÄGRE än 
processledningen. 
 
 
 
1. Transmitter 
2. Utjämn. ventil 
3. Avst. ventiler 
4. Tryckledning 
5. Avst. ventiler 
7. Drän. ventiler 
10. Mätelement  
  (t.ex. V-Cone eller 

strypskiva) 
 

Differenstryck 
- ånga 
Ansluts som ovan, 
men kompletterat med 
kondenskärl (och ev. 
isolering).  
 
1. Transmitter 
2. Utjämn. ventil 
3. Avst. ventiler 
4. Tryckledning 
5. Avst. ventiler 
7. Drän. ventiler 
10. Mätelement  
  (t.ex. V-Cone eller 

strypskiva) 
13. Kondenskärl 
14. Isolering 
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El-anslutning 
 
Observera alltid de lokala 
elsäkerhetsföreskrifterna. 
 
Vi rekommenderar att använda partvinnad 
kabel. I närheten av större elektriska maskiner 
rekommenderas partvinnad skärmad kabel. 
Signalkabel bör inte läggas intill 
spänningsmatningskabel > 60V. 
 
Anslutningsplintarna finns under skruvlocket. 
Transmitterns ansluts med tvåtrådsmatning  
4-20 mA och 10,5 till 45 VDC (Exi max 30 V). 
  
Observera polariteten (märkning "+" och "-"). 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Anslutningsplint för 
  skärmning 
2. Matningsdon 
3. Fästskruv 
4. Anslutningsplintar för 
  matning/signal 
5. Testanslutning 
6. Anslutningsplint för 
  skyddsjord 
7. Låsskruv för locket 

 
 
 
 
Vissa modeller kan alternativt vara försedda 
med ett kontaktdon. 
 

 
 
Stift 
1: "-" 
2: "+" 
 
 
 

 

Uppstart 
Låt transmittern värma upp ca 5 minuter med 
påslagen matning. Gör inga mätningar eller 
justeringar under uppvärmningen. 
 

Ventiler 
Ventilerna runt transmittern i installations-
exemplen används för att ansluta processtryck, 
referenstryck och atmosfär till transmitterns 
ingångar.  
 
Felaktigt hanterade ventiler kan 
leda till skada, tänk på att 
innestängt media som hettas 
upp kan orsaka mycket höga 
tryck. Tänk också på att heta och giftiga 
ämnen kan släppas ut när evakuerings- eller 
dräneringsventiler öppnas.  
 
Vid mätning av ånga får inte utjämnings-
ventilen öppnas SAMTIDIGT som 
avstängningsventilerna mot processen är 
öppna.  
 
Dränera och evakuera. Gasledningar skall vara 
fria från vätska och vätskeledningar skall vara 
helt fyllda och fria från gas och luft. 
 
Om kondenskärl används skall båda kärlen 
befinna sig på samma höjd och vara helt fyllda 
med vätska vid samma temperatur. 
 
 

Tekniska data 
SITRANS P, DS III 
7MF4033 - tryck 
7MF4233 - absoluttryck 
7MF4333 - absolut differenstryck 
7MF4433 - differenstryck och flöde 
7MF4533 - differenstryck och flöde 
7MF4633 - nivå 
 
Utsignal: 4 - 20 mA (HART) 
Matning: 10,5 - 45 VDC (Exi: 10,5 - 30 VDC) 
Last: R = (U / 10,5) / 0,023 ohm 
 230-500 ohm med HART-terminal 
Svarstid: ca 0,2 sek (t 63) 
 
 
 
 

Gustaf Fagerberg AB 
Box 12105 

SE-402 41 Västra Frölunda 
 

Telefon: 031-69 37 00 
Fax: 031-69 38 00 

www.fagerberg.se 


