
Трансмитери за налягане серия  364 
 
Концепция за висока надеждност и 
компактност 
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Надеждност, стабилност, компактност, практичност и 
безопастност 
 

Серията трансмитери за налягане 364 представлява най-доброто решение за опасно 
зони и взискателни приложения при измерване на дебит, ниво и налягане. Практичността 
и компактността са ключът към новата платформа на АББ за измерване на налягане. 

 
- дългосрочна стабилност : 0,15% за 10 год. 
- решение за многообразен монтаж в ограничени пространства 
- корпус изцяло от неръждаема стомана с вентилиране / дрениране 
- LCD дисплех с интуитивно навигационно меню 
- Двупосочен дебит и възможност за сумиране 
- 4 ... 20 mA с HART комуникация 
- стандартни местни настройки на нулата и обхвата 
- стандартна защита от мълнии 
- стандартни NACE MR0175 материали 
- стандартни Hastelloy C276 диафрагми 

 
 
 

ИИннооввааттииввеенн  pplluugg  &&  ppllaayy  ddiissppllaayy  
  
Дисплеят позволява лесна и интуитивна работа 
С трансмитера. Менюто “Easy Setup” позволява  
лесно въвеждане в експлоатация без нужда от  
преносим комуникатор. 
 
 
 ССооффттууееррннаа  ффууннккццииооннааллнноосстт  
 
Постоянен и моментен тотализатор се прилагат за местна индикация при измерване на 
дебит. Парола защитава нежелан достъп. Напълно конфигурируемите квадратична 
линеаризация и отсичане при нисък дебит, предлагат най-добрият избор за измерване на 
дебита независимо от това какъв е първичният елемент. 
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Компактен дизайн за пестене на пространство при 
ограничено място за монтаж 
 
ИИннттееллииггееннттнноо  рреешшееннииее  ззаа  ООЕЕММ  ппррииллоожжеенниияя  
 
- Намалени разходи за монтаж и място, при  
измерване на диференциално налягане. 
 
ВВззррииввооззаащщииттееннии  
 
- Комбинирани сертификати за взривозащита, за 
едно и също устройво по избор на потребителя. 
 
ННаайй--ддооббрриияятт  ииззббоорр  ззаа  ННееффтт  ии  ГГаазз  ИИннддууссттрриияя  
 
- Стандартният взривозащитен корпус от  
неръждаема стомана, в комбинация с  
NACE MR0175 омокряеми части е най-доброто 
решение при агресивни среди и офшорни  
инсталации. 
 
РРееннттааббииллнноосстт  ии  ггъъввккааввоосстт  
  
Потребителят има богат избор от сензори. 
Конфигурационните функции са гъвкави и  
трансмитера можа да бъде настроен чрез  
локалният дисплей, преносим комуникатор или 
компютър. Стандартният корпус от неръждаема  
стомана заедно със защитата от мълнии добавят 
допълнителен слой за защита от агресивни среди  
и проблеми в захранването.  
 
ВВооеенннноо--ммооррссккии  ссееррттииффииккааттии  ССееттииффииккаатт    
  
Серията 364 преследва нов пазар благодарение наличието на BV (Bureau Veritas) and DNV 
(Det Norske Veritas) сертификати. 
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Изцяло заварените мембрани на АББ – избор без 
компромис 
 
ТТррааннссммииттееррии  ззаа  ннаалляяггааннее  сс  ииззннеессееннии  ммееммббррааннии  
 
Фамилията 364 включва трансмитери за налягане с директно монтирани или изнесени 
мембрани, проектирани да отговарят на критични процесни приложения. 
Иновативният дизайн на 364 с изнесени мембрани отваря нови хоризонти за спестяване на 
пространството за монтаж и защита на капилярите. 
Класът на точност е 0,06% в целият обхват, който варира  
от 2mbar до 160bar. 
Уникалната комбинация от компактни размери, с опция 
за ясно видим интелигентен дисплей, ниско тегло и  
устойчив на корозия корпус от неръждаема стомана 
са съчетани с широка гама от процесни материали и  
присъединявания. 
 
 
ММееммббррааннии  SS336644    
  
Серията мембрани S364 се произвежда от АББ и предлага 
едни от най-широките възможности за избор на процесни 
връзки и технологични материали на параза днес. АББ дава 
на потребители възможност за избор измежду различни  
специални материали като Tantalum, Superduplex, 
Inconel 625, Monel™, Hastelloy C276™ и уникалният за  
АББ Hastelloy C2000™;  Портфолиото включва различни 
покрития като anti-abrasion Diaflex, gold plated,  
anti-stick and anticorrosion достъпни от каталога. 
АББ предлага и специално проектирани изнесени  
мембрани за индивидуални решения. 
Мембраните на АББ се произвеждат на базата на опита на 
Taylor и в случай на повреда могат да бъдат поправени в 
някой от сервизните центрове на АББ по света. 
АББ има десетилетия опит в производството на изнесени 
мембрани  и изцяло заварените конструкции тествани за  
течове с хелий. 
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Модел  Измерване Обхват 
на измерване 

Процесни връзки Конструкция Ел. 
присъединяване 

364DS Диференциално 
налягане 0.05 to 16000 kPa 

0.5 mbar to 160 bar 
0.2 inH2O to 2320 

psi 

1/4 - 18 NPT 
female direct 
1/2 - 14 NPT 

female 
through adapter 
on process axis

Корпус изцяло от 
неръждаема 
стомана 

 
 

Процесна 
дифрагма от 

Hastelloy 
 
 

опция дисплей 

1/2 -14 NPT 
 

M20 x 1,5 
(CM20) 

364PS Манометрично 
налягане 

364GS Манометрично 
налягане 

12.5 to 60000 kPa 
125 mbar to 600 bar 

50 inH2O to 8700 psi 
 

1/2 - 14 NPT 
female 

1/2 - 14 NPT male 
DIN EN 837-1 G 

1/2 B 
all direct on 
process axis 

364АS Абсолютно 
налягане 

12.5 to 10000 kPa 
125 mbar to 100 bar 
93.8 mmHg to 1450 

psia 

364DR Диференциално 
налягане и ниво 

 
0.2 to 16000 kPa 
2 mbar to 160 bar 
0.8 inH2O to 2320 

psi 
 

Две изнесени 
мембрани или 
една изнесена 
мембрана или 

резбово 
присъединяване  

(1/4 - 18 NPT 
female direct or 

1/2 - 14 NPT 
female through 

adapter on process 
axis; 

1/4 - 18 NPT 
female or 

1/2 - 14 NPT 
female 

through adapter 
side entry) 

364PR 

 
Манометрично 
налягане и ниво 

 
 

0.54 to 16000 kPa 
5.4 mbar to 160 bar 
2.14 inH2O to 2320 

psi 

 
Една изнесена 
мембрана и 

рефернтна страна 
с вентилиране 

към атмосферата 
 

364DD 

Диференциално 
Или  

манометрично 
налягане и ниво 

 

Една директно 
монтирана или 
една изнесена 
мембрана или 
резбова връзка 
(1/4 - 18 NPT 

female or 
1/2 - 14 NPT 

female 
through adapter 

side entry) 
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