
CẢM BIẾN ÁP SUẤT 
DANFOSS MB 3000
(060G1113)
Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 0-1bar - 060G1113:
ngõ ra: tín hiệu dòng 4~20mA; kết nối điện: DIN-plug;
loại kết nối: G; kích thước kết nối áp suất: 1/4 inch; từ
khóa tham chiếu thông số kỹ thuật: MBS 3000-1011-
A1AB04-0.
Contact: 0982 67 24 67 - online@congnghieplanh.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁP SUẤT MBS
3000 - 060G1113

Trọng lượng tổng 0.17 kg

Trọng lượng tịnh 0.15 kg

EAN 5702423088225

+ supply Pin 1

- common Pin 2

Chính xác, tối đa. +/- FS [%] 1 %

Chính xác, thông thường+/- FS [%] 0.5 %

Cân chỉnh Không

Nhiệt độ môi trường tối đa [°C] 85 °C

Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°C] -40 °C

Nhiệt độ môi trường tối đa [°F] 185 °F

Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°F] -40 °F

https://congnghieplanh.com/
https://congnghieplanh.com/san-pham/cam-bien-ap-suat-mbs-3000-060g1113/


Chứng nhận ATEX

Ghi chú chứng nhận ATEX Ex nA IIA T3 Gc

Nhiệt độ bù tối đa [°C] 80 °C

Nhiệt độ bù tối thiểu [°C] 0 °C

Nhiệt độ bù tối đa [°F] 176 °F

Nhiệt độ bù tối thiểu [°F] 32 °F

Kết nối điện Male/Female Male và Female

Kết nối điện DIN-plug

Kích thước kết nối điện Pg 9

Chuẩn kết nối điện EN 175301-803-A

Mức bảo vệ IP65

Màn ngăn không

Mức cắt cao 22.4

Số văn kiện quốc tế 5702423088225

Bản chất an toàn không

Mức cắt thấp 3.6

Nhiệt độ hoạt động tối đa [°C] 85 °C

Nhiệt độ hoạt động tối thiểu [°C] -40 °C

Nhiệt độ hoạt động tối đa [°F] 185 °F

Nhiệt độ hoạt động tối thiểu [°F] -40 °F

BFSL không tuyến tính ±FS [%] 0.5 %

Tín hiệu ngõ ra Tín hiệu dòng

Tín hiệu ngõ ra tối đa [mA] 20 mA

Tín hiệu ngõ ra tối thiểu [mA] 4 mA



Áp suất vượt tối đa [bar] 6 bar

Áp suất vượt tối đa [psi] 87 psi

Quy cách đóng gói Nhiều sản phẩm

Kết nối áp suất HEX [mm] 27 mm

Kích thước kết nối áp suất 1/4

Chuẩn kết nối áp suất EN 837

Kiểu kết nối áp suất G

Kết nối áp suất Male/Female Male

Áp suất hoạt động tối đa [bar] 1 bar

Áp suất hoạt động tối thiểu [bar] 0 bar

Áp suất hoạt động tối đa [psi] 14.5 psi

Áp suất hoạt động tối thiểu[psi] 0 psi

Áp suất tham chiếu Áp kế (tương đối)

Nhóm sản phẩm Cảm biến áp suất

Tên sản phẩm Pressure transmitter

Bảo vệ xung áp Không

Số lượng đóng gói 14 cái / thùng

Thời gian phản hồi tối đa. [ms] 4 ms

RsExtrapolateMissingPressure 0=Standard

Từ khóa thông số kỹ thuật MBS 3000-1011-A1AB04-0

Nguồn cấp tối đa [V] DC 30 V

Nguồn cấp tối thiểu [V] DC 10 V

Kiểu MBS 3000

Part number 060G1113

https://congnghieplanh.com/danh-muc/ap-suat/cam-bien-ap-suat/


Dòng sản phẩm Danfoss MBS 3000 series

https://congnghieplanh.com/tu-khoa/danfoss-mbs-3000-series/

