
Датчики тиску Trafag 
 
 
Технології Trafag 
 
Trafag є провідним світовим постачальником високоякісних датчиків і пристроїв контролю тиску, температури і 
щільності газів. На додаток до широкого спектру стандартної продукції, Trafag також розробляє індивідуальні 
рішення для клієнтів OEM. Заснована в 1942 році, компанія Trafag базується в Швейцарії і має широке 
представництво і сервісну мережу в більш ніж 40 країнах у всьому світі. Це дозволяє Trafag надавати  
замовникам високопрофесійні послуги і гарантує, що всі ці послуги є найвищої якості. Потужні конструкторські 
та виробничі підрозділи гарантують, що продукція Trafag має найвищу якість і точність / www.trafag.com 
 
Датчики тиску Trafag мають чутливі елементи двох типів – керамічні та сталеві. Керамічні сенсори мають 
меншу ціну, високу стійкість до агресивного середовища, ідеально підходять для низьких тисків. Сталеві 
сенсори мають більшу стійкість до гідроударів та перевантажень, дуже високу довгочасну стабільність 
характеристики, стійкість до високих температур середовища. 
 
Технології, якими володіє Trafag, дають можливість наносити металеві тензорезистори як на керамічну 
мембрану, так і на сталеву, з проміжним шаром діелектрика. 
 
 
 

 
 

Керамічна мембрана з товстоплівковим сенсором Датчик тиску з керамічним серсором 
 
 

  
Сталева мембрана з тонкоплівковим сенсором Датчик тиску з сталевим сенсором 

 
 
 
 
 
  

http://www.trafag.com/


Схема типового керамічного чутливого елемента (Лурьє І.Г.) 
 

 
Без тиску Під тиском 

 

 

 
 

 

Схема вимірювання відносного тиску Схема вимірювання абсолютного тиску 
 
 

  
  

Спеціалізована інтегрована мікросхема (ASIC)  
для датчиків тиску Trafag 

 

ОЕМ версія датчика тиску та температури з ASIC Trafag.  
Датчик застосовується для визначення щільності палива 

  

Сенсор тиску Trafag з структурою метал-діелектрик-
метал 

OEM версія датчика тиску з металевою мембраною  



Технічна документація 
 
Технічні характеристики датчиків Trafag наведені  в «Каталозі стандартної продукції» (Standard Products) та в 
специфікаціях (Data Sheet). Датчики тиску з характеристиками, відмінними від стандартних, можна замовити 
згідно специфікацій.  
 

 
 

Характеристики датчика NAT 8252 в специфікації (Data Sheet) 



 
 

Характеристики датчика NAT в «Каталозі стандартної продукції» (Standard Products) 
 

В «Каталозі стандартної продукції» наведена відповідність типу датчика та коду згідно специфікації, 
наприклад для NAT 8252 (стор. 85 Standard Catalog): 
 

 
 
Термінологія 
(на прикладі NAT 8252) 
  

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сенсор: тонка плівка на сталі (див. матеріал) 
Діапазон вимірювання: 0…2.5 до 0…600 бар 
Вихідний сигнал:  4…20 мА 

 

ТОЧНІСТЬ 
TEB при -25…+85°С 1):   ± 1.75 % FS тип. 5)   
Точність при +25°С 2):   ± 0.5 % FS тип. 
NLH при +25°С (BSL через 0) 3):   ± 0.3 % FS тип. 
TC точки нуля і інтервалу 4):   ± 0.03 % FS тип. 
Довготривала стабільність 
                       1 рік при 25°С:   <± 0.2 % FS тип. 



 

 

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ 
Вихід/напруга живлення 
4…20 мА:   24 (9…32) В пост. струму 
Час наростання:  тип. 1 мс/10…90% номін. тиску 
Час включення:  1 с 

 

УМОВИ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА 
Робоча температура:  -40…+125°С 
Температура робочого середовища:  -40…+125°С 
Захист:  мін IP65 
Вологість: макс. 95% відносної вологості 
Вібрації:  15g (20…2000 Гц) 
Удари:  50g / 11мс 

 

ЗАХИСТ ЕМС 
Емісія:   EN/IEC 61000-6-4 
Стійкість:   EN/IEC 61000-6-2 

 

МЕХАНІЧНІ ДАНІ 
Матеріал 
  Сенсор:  1.4542 (AISI630) 
  Корпус:  1.4542 (AISI630) 
  Ущільнення: FPM/NBR 
  Штекер: див. дані для замовлення 
Монтажний момент:  25 Нм 
Вага:  близько 50 г 

 
 
TEB @ -25…+85°С / TEB при -25…+85°С 1):   Загальна сумарна похибка в робочому діапазоні температур (-
25…+85°С) від усіх складових - температури, NLH, точності калібрування без впливу довгострокової стабільністі. 
NLH (не лінійність та гістерезис) - найбільше відхилення від ідеальної опорної лінії 
Accuracy @ +25°С / Точність при +25°С 2):   Точність при кімнатній температурі +25°С 
NLH @ +25°С (BSL trough 0) / NLH при +25°С (BSL через 0) 3):  Нелінійність та гістерезис при +25°С. Найбільше 
відхилення від ідеальної опорної лінії (BSL), що проходить через 0 
TC zero point and span / TC точки нуля і інтервалу  4):   Температурний коеффіцієнт, зміна виміряного значення 
нульової точки і діапазону при зміні температури. 
FS typ. / FS тип. 5) :  FS  - похибка відносно повного діапазону вимірювань (Full Scale). Тип. – типова, для 70…80% 
всієї кількості приладів, які випускаються 

 

 
 

Залежність відносної похибки датчика NAT 8252 від температури 



 
 

Залежність вихідного сигналу від навантаження з урахуванням нелінійності та гістерезису 
 
   
 

 
BSL (Best Straight Line) through zero  

найкраща пряма проходить через нульову точку 
BSL (Best Straight Line)   

найкраща пряма не проходить через нульову точку 
графіка 

 
 
 
 

 
 
 

ТОВ "СОЛіТОН" 
м.Київ | тел. 044-503-0920 | soliton@soliton.com.ua | www.soliton.com.ua 

постачання обладнання та технічна підтримка 
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