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FUNKCJE I ZALETYKORZYŚCI DLA KLIENTÓW

ZASTOSOWANIA

Czujnik ciśnienia BODAS PR4
Kompaktowa budowa i duża dokładność pomiaru

 Kompaktowa budowa i łatwy montaż
 Wysoka dokładność pomiaru i niezawodność
 Wysoka odporność na drgania i zmiany temperatury
 Funkcja wykrywania błędów
 Dostępny w wersji obsługującej sygnał cyfrowy (SENT)
 Duży moment dokręcania, do 50 Nm
 Wysoki standard jakości Bosch Automotive

Wysoka dokładność pomiaru i niezawodność
Element pomiarowy czujnika ciśnienia BODAS PR4 to
mostek rezystancyjny na stalowej membranie, wykonany za
pomocą techniki cienkowarstwowej. Zapewnia on bardzo
wysoką dokładność pomiaru, na poziomie 1,6% (wersje
analogowe) i 1,4% (wersje SENT) w całym zakresie
temperatur oraz trwałość na poziomie 10 000 godzin pracy
lub 15 lat.
Czujnik PR4 charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i
odpornością na drgania, skoki ciśnienia i temperatury. 
Zapewnia on również stopień ochrony IP67 i IP69K. Wysoka
wartość promieniowania elektromagnetycznego, ponad 150 
V/m, jest możliwa dzięki kompatybilności
elektromagnetycznej (właściwości EMC). 

Funkcja wykrywania błędów
Jedną z istotnych funkcji czujnika PR4 jest wbudowana
funkcja wykrywania błędów, która wysyła sygnał wyjściowy
np. do modułu sterowania BODAS RC. Funkcja jest
dostępna zarówno w wersjach analogowych jak i SENT.
Czujnik kontroluje i raportuje m.in.: dostępność, ciśnienie, 
temperaturę, ROM/RAM, zbyt niską lub zbyt wysoką
wartość napięcia zasilania i wejścia sygnału ADC.

Pomiar ciśnienia w układach hydraulicznych jest
podstawowym wymogiem dla różnych funkcji sterowania w 
maszynach samojezdnych. Zwykle jednak nie ma
wystarczającej ilości miejsca, aby mierzyć ciśnienie za
pomocą czujnika. BODAS PR4 to niewielki czujnik ciśnienia
zapewniający wiele korzyści i łatwy montaż w układach
hydraulicznych maszyn mobilnych. Sygnał czujnika może
być analizowany bezpośrednio przez sterownik BODAS RC 
lub inny moduł sterujący. Czujnik BODAS PR4 może być
stosowany w niemal wszystkich maszynach samojezdnych –
zarówno w branży budowlanej, rolnictwie jak i transporcie
materiałów.
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Cyfrowy sygnał wyjściowy SENT zapewnia wiele korzyści
Oprócz wersji czujnika PR4 obsługującej analogowy sygnał 
wyjściowy, dostępny jest również czujnik wykorzystujący 
cyfrowy sygnał SENT. Sygnał cyfrowy zapewnia wiele 
korzyści w porównaniu z analogową transmisją danych. 
Mierzone dane są dokładniejsze, ponieważ jakość sygnału 
pomiędzy czujnikiem a elektronicznym modułem 
sterującym nie spada. Przy ciśnieniu o wartości 600 bar 
dokładność pomiaru może być lepsza nawet o 14 bar w 
porównaniu z sygnałem analogowym.
Cyfrowy sygnał SENT zapewnia także lepszą odporność 
elektromagnetyczną, ponieważ sygnały analogowe są 
znacznie bardziej podatne na zakłócenia.
Ponadto w wersji cyfrowej funkcja diagnostyczna czujnika 
działa lepiej, ponieważ do każdego błędu można przypisać 
dokładny kod. Zastosowany protokół komunikacji 
gwarantuje wysokie bezpieczeństwo transmisji danych, 
między innymi dzięki funkcji CRC (Cyclic Redundancy 
Check), eliminującej błędy transmisji. Wariant SENT 
czujnika PR4 umożliwia również pomiar temperatury i 
przesyłanie tej informacji wraz z sygnałem pomiaru 
ciśnienia.

Duży moment dokręcania, do 50 Nm
W odróżnieniu od wielu innych czujników, PR4 można 
dokręcać z momentem nawet 50 Nm, co gwarantuje bardzo 
bezpieczny montaż. 

Wysoki standard jakości Bosch Automotive
Czujnik BODAS PR4 jest oferowany w ramach platformy 
motoryzacyjnej, dlatego jest produkowany z zachowaniem 
wysokich standardów jakości Bosch Automotive 
Electronics.

Czujnik ciśnienia BODAS PR4

Element pomiarowy: Czujnik ze stali nierdzewnej 
wykorzystujący cienkowarstwową 
metodę pomiaru

Zakresy ciśnień: 50, 100, 280, 400, 420, 600 bar

Napięcie zasilania: 5 V ± 0,25 V

Sygnały czujnika: Ratiometryczny 0,5 ... 4,5V przy
napięciu zasilania 5V lub
SENT wg. SAE J2716

Stopień ochrony: IP67 i IP69K

Złącze elektryczne: Bosch Compact 1.1

Przyłącze: G1/4 A i M14 x 1.5
7/16-20 UNF,  9/16-18 UNF

Dokładność: 1,6% (czujnik analogowy) lub 1,4% 
(czujnik SENT) w całym zakresie 
temperatur i w okresie eksploatacji 
wynoszącym 10 000 godzin pracy 
lub 15 lat.

Zakres temperatur otoczenia: - 40 … + 140 °C

Zgodność WE: Zgodność WE wg. Dyrektywy EMC 
2014/30/EU 
(EN ISO 14982 i EN 13309)

Homologacja E1: UN ECE 10 wer. 4

Zabezpieczenia elektryczne: Zabezpieczenie przed zmianą 
polaryzacji napięcia, zwarciem, 
zabezpieczenie podnapięciowe i 
nadnapięciowe w określonym 
zakresie napięcia zasilania

MTTFd: Wartości MTTFd wg. ISO 13849 

ROHS: Zgodność z ROHS

Moment dokręcania: Do 50 Nm

Karta katalogowa: 95156
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