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PRZETWORNIK CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO 
Z WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA PRZECIĄŻENIA I POMIAREM CIŚNIENIA LINIOWEGO. 
 
 
Seria PRD-33 X została opracowana do aplikacji wymagających wysokiej dokładności pomiaru 
różnicy ciśnień przy wysokiej przeciążalności dla niskich zakresów od 350 mbar. 
 
Seria PRD-33 X jest wynikiem ciągłego procesu rozwoju przetworników różnicowych KELLER PD-
33X. Dzięki drugiemu zintegrowanemu sensorowi ciśnienia, ciśnienie liniowe może być mierzone 
obok ciśnienia różnicowego dając szereg dodatkowych zalet w stosunku do klasycznych 
konstrukcji.   
 
Przykładowo możliwa jest ciągła kompensacja wpływu ciśnienia liniowego, co jest w tym 
przypadku standardową procedurą. Ponadto oba ciśnienia (różnicowe i liniowe) wraz z 
temperaturą mogą być odczytywane przez użytkownika. PRD-33 X zapewnia wysoką odporność 
na przeciążenia: ± 35 bar dla zakresu pomiaru ciśnienia różnicowego 350 mbar (100:1). 
 
Sensor ciśnienia różnicowego jest izolowany od strony wysokiej High (+)przez membranę ze stali 
316L podczas gdy strona niska Low (-)  jest wystawiona na działanie medium tylną stroną 
krzemowej struktury sensora. Czujnik ciśnienia absolutnego (ciśnienia liniowego) jest również 
izolowany membranę 316L po stronie wysokiej High (+). Montaż pływający sensora na dwóch o-
ringach izoluje sensor od zewnętrznych naprężeń mechanicznych obudowy. 
 
Istotną cechą PRD-33X jest wieloparametrowy interfejs  RS485 (MODBUS oraz KELLER Bus) 
pozwalające oprócz odczytu informacji pomiarowych: ciśnienia różnicowego, ciśnienia 
statycznego oraz temperatur na obu wejściach przetwornika także na odczyt takich informacji jak 
nr seryjny, zakres pomiarowy, ustawienia filtrów itp. Kombinacja ta pozwala pomiary niemożliwe 
dla klasycznych przetworników różnicowych. Przykładowo w sposób dokładny, bezpieczny i przy 
niewielkich kosztach można mierzyć poziomy napełnienia w zbiornikach gazów skroplonych, 
włączając O2, N2, CO2. 
 
Najważniejsze cechy: 

 
- wysokiej dokładności pomiar z czujnika różnicowego z kompensacją wpływu ciśnienia liniowego 
- wydajna kompensacja temperaturowa i od wpływów ciśnienia 
- niezależny pomiar ciśnienia liniowego 
- wysoka przeciążalność 
- interfejs komunikacji RS485 (MODBUS) 
- konfiguracja (zero, filtry itp.) poprzez RS485 
- kompaktowe wymiary 
- atrakcyjna cena 
- wersja niskonapięciowa idealna do aplikacji z zasilaniem bateryjnym 
 
Aplikacje: 

 
- pomiar poziomu gazów skroplonych 
- pomiar ciśnienia różnicowego z dużą przeciążalnością jednostronną 

 

Seria PRD-33X 

Kabel FUNKCJA Binder 
723 

M12 A* 

* Kompatybilne z CAN, inny rozkład pinów na życzenie 

Układ pinów 

Binder 723 M12 Kabel 
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* inne zakresy pomiarowe na życzenie    ** Liniowość + Histereza + Powtarzalność   *** Dokładność + Błędy termiczne i Wpływy Ciśnienia 
 

Pomiar ciśnienia liniowego (P2)
(1) 

 Zakres pomiarowy  0…40 bar abs 

 Dokładność** ±0,1% FS 

 Rozdzielczość ±0,05% FS 

 Całkowite pole błędu TEB (-30…+60°C) *** ±0,3% FS 
(1) 

Mierzone po stronie (+) przyłącza procesowego 
 

 Typ  Standard Niskonapięciowy 

 Interfejs RS485 RS485 

 Zasilanie 8…32 VDC 3,2…32 VDC 

 Izolacja napięciowa RS485 ±32 VDC -7…+12 VDC 

 Pobór prądu <8 mA < 3 mA 

 

 
 
Przyłącza procesowe  G1/4” żeńskie 
Połączenie elektryczne  Binder 723*, M12 lub Kabel (inne na życzenie) 
    * Wtyczka w dostawie 
 
Wyjście    Interfejs komunikacyjny RS485 półdupleks, 9600 lub 115200 baud 
Czas włączenia   < 600ms 
Czas konwersji   8 ms (dla wszystkich kanałów przy ciągłym pomiarze) 
Temperatura pracy / składowania -40...80ºC  
Temperatura kompensacji  -30...60ºC 
Izolacja    >10 MΩ @ 300V  
Ochrona    IP65 opcjonalnie: -IP67 -IP68 (tylko z kablem) 
Atest CE   EN 61000-6-2: 2005 / EN61000-6-3: 2007 / EN 61326-2-3: 2006 
Materiały   Stal nierdzewna 316L (DIN 1.4435) / o-ring silikon 
    Po stronie (-) złoto i krzem, 
Kompatybilność chemiczna Tlen, Argon, Azot, Tlenek azotu, Dwutlenek węgla 
    Po stronie (+) również media agresywne (membrana ze stali 316L) 
Waga    ok. 400g 
 
 
 
 
 
 

 

Archiwizacja danych pomiarowych, konfiguracja przetworników cyfrowych 

Każdy przetwornik Serii 30 (33/35X, 36X oraz 39X) posiada cyfrowy interfejs 
(RS 485 halfduplex). Połączenie przetwornika z PC lub laptopem wymaga 
konwertera RS485/RS232 (np. K102 lub K107) lub RS485/USB (K114). 
Dostępne jest bezpłatne oprogramowanie CCS 30 (oraz starsze 
READ/PROG30): 
 
Protokół komunikacyjny: MODBUS RTU iKELLER Bus.Kanały pomiarowe to: 
P1 – ciśnienie różnicowe, P2 – ciśnienie absolutne (strona +), TOB1, TOB2 
temperatury po obu stronach sensora 
 
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.  

 Pomiar ciśnienia różnicowego (P1)  

 Zakres pomiarowy (FS) * 0…350 mbar 0…1 bar 0…3 bar 

 Dokładność** ±0,1% FS ±0,05% FS ±0,05% FS 

 Rozdzielczość ±0,01% FS ±0,005% FS ±0,005% FS 

 Całkowite pole błędu TEB (-30…+60°C) *** ±1% FS ±0,4% FS ±0,2% FS 

 Ciśnienie liniowe 0…40 bar abs 0…40 bar abs 0…40 bar abs 

 Przeciążanie ±35 bar ±35 bar ±35 bar 

 Ciśnienie niszczące ±80 bar ±80 bar ±80 bar 

 

  Obróbka sygnału 
Przetworniki cyfrowe posiadają elektronikę z 
mikroprocesorem dla zapewnienia maksymalnie 
wysokiej dokładności. Każdy przetwornik 
podlega intensywnym badaniom w pełnym 
zakresie ciśnienia i temperatury. Zebrane dane 

służą do kalkulacji modelu matematycznego 
pozwalającego na korekcję wszelkich 
powtarzalnych błędów. W ten sposób KELLER 
zapewnia najwyższą dokładność prezentując 
pole błędu w kompensowanym zakresie ciśnień i 
temperatur. Ciśnienie różnicowe, ciśnienie 
liniowe oraz temperatury mogą być łatwo 
sczytywane poprzez cyfrowy interfejs. 


