
 

Keller-Druckmesstechnik, Biuro Polska ul. 28.czerwca 1956r. 259/3, 61-485 Poznań,   
tel. (061) 832-77-28  ••••  fax (061) 832-80-32  ••••  e-mail: b.janiak@keller-druck.com   ••••   www.keller-druck.pl 

 

 

PIEZOREZYSTANCYJNE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA SERII 21R/SR/MR  
POMIAR CIŚNIENIA ABSOLUTNEGO I WZGLĘDNEGO 
 
Nowa seria przetworników ciśnienia KELLER’a OEM oferuje użytkownikom 
wysoką dokładność i stabilność dzięki piezorezystancyjnej kapsule KELLERA 
umieszczonej w taniej obudowie OEM. Znajdują one zastosowanie w chłodnictwie, 
sterowaniach hydraulicznych, kompresorach, drukarkach, pompach próżniowych 
itd. 
 
Piezorezystancyjny element pomiarowy przetwornika, montowany na silikonowym 
podłożu i umieszczony w osłonie olejowej w komorze ze stali nierdzewnej, 
zapewnia uzyskanie sygnału pomiarowego o wysokiej stabilności, bardzo małej 
histerezie pomiaru oraz zapewnia długi czas pracy przetwornika bez pogorszenia 
się zasadniczych parametrów metrologicznych. 
 
W Serii 21R użyto kapsuły serii 6S, która jest wlutowana w stalową konstrukcję. 
Przetwornik jest zasilany za pomocą 2 metrowego ekranowanego kabla lub 
kwadratowego konektora i łącza zaciskowego, typ mPm-193 
 
 
Wysoka dokładność jest uzyskiwana poprzez bardzo dużą powtarzalność  
produkcji kapsuł ciśnieniowych (ponad 3 miliony). 
 
Niezawodność jest zapewniona dzięki naturalnym właściwościom chipa  
zabezpieczonego dokładnie elastyczną osłoną silikonową. W ten sposób żadne 
medium nie me bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi elementami elektroniki. 
 
Kompensacja temperatury. Każda jednostka przechodzi pełne testy i pełną 
kompensację. Błędy zakresu są ograniczone poprzez dobranie odpowiednich  
poziomów domieszkowania półprzewodnika w taki sposób, że współczynnik  
pomiarowy naprężeń (R) jest stały w trakcie zmian temperatur. Kompensacja 
termiczna zera jest uzyskiwana poprzez automatyczną procedurę z dopasowanym 
pojedynczym rezystorem w jednej z gałęzi mostka. 
 

Odporność na wstrząsy i wibracje jest bardzo dobra dzięki umieszczeniu 
chipa na silikonowym podłożu i dodatkowo w kapsule wypełnionej olejem. Jest 
to mechaniczne odizolowanie od obudowy. Podobnie eliminuje się błąd 
związany z momentem montażowym. 
 

 

 

 

Połączenia elektryczne 
 
 2 przew. 3 przew. 4 przew. 
ZIEL.  GND GND (BIAŁY) 
BIAŁY OUT/GND +OUT +OUT (CZERW.) 
BRĄZ. +Vcc +Vcc +Vcc (CZARNY) 
   -OUT (NIEB.) 
 
 2 przew. 3 przew. 4 przew. 
1. OUT/GND GND GND 
2.  +OUT +OUT 
3. +Vcc +Vcc +Vcc 
4.   -OUT 

 

 

 

 

 
 

Seria 21R 

Seria 21MR 

Seria 21SR 

Seria 21R z kablem (Plan 80096.2) 

Seria 21R z wtykiem (Plan 80096.3) 

Połączenie kablowe 

Wtyk mPm 
(powierzchnia styku 9,4mm) 
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DANE TECHNICZNE 
 
SERIA 21R Podane zakresy są przykładowe, na życzenie klienta dostarczany jest dowolny zakres 

 PR-21R/SR/MR * 0,5 1 2 5 10 16 [bar] ciśn. wzgl. 

PAA 21R/SR/MR  1 2 5 10 16 [bar] ciśn. abs. 

PA 21R/SR/MR**  1 2 5 10 16 30 50 100 160 250 400 600 [bar] ciśn. wzgl. 

Przeciążenie 2 3 4 10 20 25 50 75 150 250 300 500 700 [bar] 

 

* wersja tylko ze złączem mPm 
**  zero przy ~ 1 bar abs. 

 
 
Wyjście analogowe 4...20 mA 0...5 VDC 1...6 VDC 0...10 VDC 0...100mV 

Zasilanie 8..28 VDC 13..30 VDC 8...28VDC 10Vdc 

Prąd obciążenia max 20mA 4mA max 2 mA max 

Tolerancja zero/zakres 0,5%FS 0,5%FS ** 0,5%FS 0,5%FS ** ± 0,1%FS 

Konfiguracja 2-przewodowy 3-przewodowy 4-przewodowy 

OUT/GND: Pin 1 /biały GND: Pin 1 /zielony OUT/GND: Pin 1 /biały 

 +OUT: Pin 2 /biały +OUT: Pin 2 /czerw. 

+Zas.: Pin 3 /brązowy +Zas.: Pin 3 /brązowy +Zas.: Pin 3 /czarny 

Przyłącze elektryczne: 

mPm 193 mikro lub 

kabel 2m, 4 zaciskowy 
 -OUT: Pin 4 /nieb. 

Liniowość ± 0,2% typ. / ± 0,5% max ± 0,2% typ. / ± 0,5% max 

Błąd całkowity * +18...+22 °C ± 0,5% typ. / ± 1,0% max  ± 0,5% max 

Błąd całkowity * 0...+50 °C ± 1,0% typ. / ± 2,0% max  ± 1,0% max 

Błąd całkowity * -20...+80 °C ± 2,5% typ/ ± 4,0%  max. ± 2,5% max 
 

* Błąd całkowity obejmuje liniowość, histerezę, powtarzalność, nastawy zero/zakres i wpływ temperatury 
** Sygnał w zerze = 50mV - patrz charakterystyka 

    
Maksymalna temperatura -20..+80  °C (na żądanie -40..+100 °C) 
Przyłącze G1/4"męski zgodnie z ISO 228 (1/4’’ BSP) 
Materiał  stal nierdzewna typ 316L 
Waga 75 g 
Kompatybilność elektromagnetyczna znak CE: testy zgodne z EN 50082-2 
 i EN 50082-1 
Stopień ochrony IP65  
Izolacja większa niż 100 MΩ dla 50 VDC 
Test izolacji 1 minuta dla 500 VDC 

 
Sygnał w zerze dla wyjścia 0...5V (0...10V) 

 
Uwagi dla użytkowników: Podstawowy  przetwornik 100mV jest kalibrowany przy napięciu 10VDC w celu uzyskania 
sygnału nominalnego 0...100 mV i wymaga stabilnego zasilania. Może on pracować przy napięciu 5VDC 
wytwarzając sygnał 0...50 mV lub przy 20VDC dając 0...200 mV. Obwód jest kompensowany za pomocą mostka 
rezystancyjnego i jest obwodem kompletnie biernym bez diód i innych aktywnych elementów. Mostek rezystancyjny 
ma nominalnie 3,5 kΩ. Zasilanie przetwornika 8...28VDC jest uzyskiwane z wewnętrznego regulatora. Konektor 
mPm micro ma odpowiedni dławik wejściowy typ PG7 dla kabli o średnicy pomiędzy 4 i 6mm. Dostępne są także 
zaciski śrubowe i wlutowane wyprowadzenia. Przyłącze ciśnieniowe G1/4’’ ma wewnętrzne uszczelnienie z Vitonu. 
Alternatywnie można uszczelnić przetwornik używając uszczelki czołowej na powierzchni przyłącza ciśnieniowego. 
 

 

5V/10V 

50mV 

1%FS FS 


