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PIEZOREZYSTANCYJNE CYFROWE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO 
BAZUJĄCE NA DWÓCH CZUJNIKACH ABSOLUTNYCH 

 
W aplikacjach, gdzie zakres różnicy ciśnień znajduje się pomiędzy 5% a 100% max 
wartości ciśnienia liniowego możemy mierzyć różnicę ciśnień przetwornikiem PD-
39X, gdzie zamiast metody konwencjonalnej używa się dwóch czujników 
bezwzględnych. Seria PD-39X zawiera mikroprocesor porównujący sygnały 
pochodzące z dwóch czujników absolutnych z rozdzielczością 16 lub 20 bitów. 
Przetwornik różnicy ciśnień nie mierzy więc bezpośrednio ciśnienia różnicowego - 
zamiast tego używa dwóch czujniki ciśnienia bezwzględnego do pomiaru 
pośredniego. Oprócz obniżenia kosztów PD-39X jest również bardziej wytrzymały w 
przypadku niezrównoważonego przeciążania (jednostronnego). Zakres różnicy 
ciśnień powinien wynosić co najmniej 5% standardowego zakresu ciśnienia. Każda 
strona ciśnieniowa ma dwa połączenia ciśnieniowe, dzięki czemu PD-39 X jest łatwy 
w użyciu w liniach ciśnieniowych.  Wszystkie powtarzalne błędy czujnika ciśnienia (tj. 
nieliniowości i zależności temperaturowe) są całkowicie wyeliminowane dzięki 
matematycznej kompensacji. Sygnały czujników są mierzone za pomocą 16-
bitowego przetwornika AD, każdy z zakresów ciśnień można mierzyć z dokładnością 
0,05% FS w całym zakresie ciśnienia i temperatury. 
 
Interfejs cyfrowy 
PD-39X  wyposażony jest w dwuprzewodowy interfejs półdupleksowy RS485 z  
"MODBUS RTU". KELLER oferuje konwertery interfejsów do RS232 lub USB 
Program CCS30 lub starszy READ30 / PROG30 jest dostępny bezpłatnie. 
 
 Interfejs oferuje możliwości: 
- Odczyt wartości ciśnienia i temperatury obu czujników. Pozwala to na odczyt    
  różnicy ciśnienia oraz dwóch standardowych zakresów ciśnienia z temperaturami. 
- Kalibracja punktów zerowych i wzmocnienia. 
- Skalowanie wyjścia analogowego do różnych zakresów ciśnienia lub jednostek. 
- Ustawienia konfiguracji, takie jak szybkość pomiaru, filtr dolnoprzepustowy, adres  
  magistrali itp. 
- Odczytywanie informacji, takich jak numer seryjny, zakresy kompensacji ciśnienia i  
  temperatury itp. 
 
Wyjście analogowe 
Wyjście analogowe jest swobodnie skalowalne poprzez interfejs. Do pomiaru 
przepływu, może być również wyprowadzona pierwiastkowana różnica ciśnień. 
Wyliczona wartość może być przesyłana za pośrednictwem wyjścia analogowego 
(0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA). 
 

PD-39X 
PD-39XEi (ATEX) 
 

Wersja 
niskociśnieniowa 

 

Wersja 
średniociśnieniowa 

 

PD-39X wersja niskociśnieniowa 

 
PD-39X wersja średniociśnieniowa 
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DANE TECHNICZNE 
 

PD-39X / PD-39XEi Zakres pomiarowy (FS) i przeciążenie w [bar] 

 wersja niskociśnieniowa         wersja średniociśnieniowa 

Standardowy zakres ciśnienia*  3 10 25   100         300   

Przeciążenie 10 20 30   200         450   

Zakres ciśnienia różnicowego 
(DP) 

Zakresy są skalowalne wewnątrz standardowego zakresu 
ciśnienia (FS). Kalkulacja błędu – patrz ramka obok 

 

Temperatura pracy/przechowywania -40...100ºC 
Zakres kompensacji temperatury -10...80ºC 
Dokładność całkowita (TEB)

(1) (2)
 ≤ 0,05% FS typowo; ≤ 0,1% FS max w zakresie -10…80°C 

Szybkość konwersji 200 Hz 
Rozdzielczość 

(2)
 ≤0,002%FS 

Stabilność długoterminowa 0,1% FS 
, 

(1) 
Liniowość + histereza +powtarzalność + błędy temperatury,  

(2) 
Dokładność i rozdzielczość odnoszą się do FS (ciśnienie liniowe) 

 

Wyjście analogowe  

(inne na życzenie) 
4...20 mA 0...10 VDC 

Zasilanie 8...32 VDC 13...32 VDC 

Rezystancja wejścia (U-7V)/0,02A > 5000Ω 

Konfiguracja 2-przewodowy 3-przewodowy 

 
Przyłącze elektryczne - łącze MIL C-26482- (6 pinów) 

 

 - łącze Binder 723 (5 pinnów)  
     - łącze DIN 43650 

(3)  

(3) 
Tylko wyjście analogowe wyprowadzone 

 

Interfejs cyfrowy RS485 (MODBUS RTU) 
Izolacja 10MΩ /50V 
 
Wytrzymałość ciśnieniowa  10 milionów cykli ciśnienia 0...100% FS w 25 ºC 
Wytrzymałość na wibracje  20g, 20 do 5000Hz 
Wytrzymałość na obciążenia  20g sinus 11 ms 
Ochrona    IP65 opcjonalnie: IP67 
Atest CE    EN 61000-6-1 do -4 (z kablem ekranowanym) 
Materiał kontaktowy z medium Stal nierdzewna 316L (DIN 1,4435), Viton lub Nitril 
Porty ciśnienia   G¼ żeński (2x na stronę ciśnieniową) 
Masa 39 X niskociśnieniowy : ≈ 475 g 
 39 X średniociśnieniowy : ≈ 750 g 
 
OPCJONALNIE: 
- PD-39XEi do stref zagrożonych wybuchem 
- Inne zakresy pomiarowe / wyjście elektryczne z kablem / inne wypełnienie olejowe:  
      np. (O2- zgodny), oliwa, olej do niskich temperatur / rożne przyłącza / różne materiały. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Archiwizacja danych pomiarowych, konfiguracja przetworników cyfrowych 

Każdy przetwornik Serii 30X (33/35X, 36X oraz 39X) oraz 40X (41/46X) posiada 
cyfrowy interfejs (RS 485 halfduplex). Połączenie przetwornika z PC lub laptopem 
wymaga konwertera RS485/RS232 (np. K102) lub RS485/USB (K114). Dostępne 
jest bezpłatne oprogramowanie CCS 30 (oraz starsze READ/PROG30): 
 
Oprogramowanie umożliwia konfigurację przetworników (zero, zakres, adresy 
BUS etc) oraz odczyt i rejestrację danych pomiarowych (ciśnienie i temperatura) 
 
Istnieje możliwość włączenia przetworników we własny system (oprogramowanie). 
Użytkownik otrzymuje dokumentację DDL do dyspozycji.  

Serce PD-39X: podwójny 
czujnik ciśnienia absolutnego 
z obwodem mikroprocesoro- 
wym (PD-9LX) 

 

Całkowite pole błędu dla DP 
 

 
 
TEB (Total Error Band) dla  
ciśnienia różnicowego (w % DP)  
 
Przykładowo dokładność całkowita 
dla ciśnienia różnicowego (DP) 
może być obliczona następująco: 
 
Jeżeli : 
ciśnienie liniowe FS =10 bar,  
różnicowe DP = 4 bar,  
wtedy błąd całkowity wynosi:  
TEB = 0,1 x (10 ÷ 2) = 0,25% DP. 
  
Tu zawarte są wszystkie błędy 
pochodzące od ciśnienia liniowego i 
zmian temperatur w całym zakresie 
kompensacji. 

 

Kompensacja wielomianowa. 
Do tego rodzaju kompensacji stosuje się model 
matematyczny do wyselekcjonowania precyzyjnej 
wartości pomiaru (P) z sygnału pomiarowego 
pochodzącego z czujnika ciśnienia (S) i 
temperatury (T). Mikroprocesor zawarty w 
przetworniku oblicza P za pomocą następującego 
wielomianu: 
P(S,T) = A(T)·S 

0
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1
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2
 + D(T)·S 

3
  

Z następującymi współczynnikami A(T)...D(T) 
zależnymi do temperatury: 
A(T) = A 0 ·T 
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B(T) = B 0 ·T 
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C(T) = C 0 ·T 
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D(T) = D 0 ·T 
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Współczynniki są dobierane za pomocą testów dla 
zmiennych wartości ciśnienia i temperatury. 
Odpowiednia wartość S, razem z dokładnymi 
wartościami ciśnienia i temperatury pozwala 
obliczyć współczynniki A0...D3. Te wartości są 
zapisywane w pamięci EEPROM mikroprocesora. 
Kiedy przetwornik ciśnienia pracuje, 
mikroprocesorowy pomiar sygnałów (S) i (T) 
pozwala na obliczanie współczynników zależnych 
od temperatury i wytwarzać dokładną wartość 
ciśnienia poprzez rozwiązanie równania P(S,T). 
Obliczenia i konwersje są wykonywane do 400 
razy na sekundę zależnie od rodzaju sygnałów. 
Teoretyczna rozdzielczość wynosi 0,01 do 
0,005%. W praktyce, dokładność wynosi 0,05% ze 
względu na wyposażenie kalibrujące. 


