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Dzięki zastosowaniu najnowszych technik mikroprocesorowych firma KELLER wraz z wprowadzeniem prze-
mysłowych przetworników serii 30X na nowo zdefiniowała stan współczesnej techniki pomiaru ciśnienia. Prze-
tworniki tej serii łączą w sobie wytrzymałość i odporność na ciężkie warunki pracy przetworników przemysło-
wych z dokładnością przetwarzania urządzeń laboratoryjnych, przy zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny. Dzięki 
tym cechom przetworniki tej serii znajdują zastosowanie w laboratoriach badawczych, stanowiskach i urządze-
niach kontrolnych oraz kalibracyjnych, jak również w aplikacjach przemysłowych, gdzie dokładność i stabilność 
pomiaru jest priorytetem. W Polsce znalazły już zastosowanie w kilkuset aplikacjach.

konwencjonalnych przetwornikach ciśnienia błędy 
pomiaru zależą od nieliniowości (błędy histerezy i po-
wtarzalności czujników Kellera są pomijalne) i współ-

czynników termicznych czujnika ciśnienia. Błędy są redukowane 
metodą kompensacji analogowej. W inteligentnych przetwornikach 
ciśnienia błędy pomiaru są eliminowane poprzez układ mikroproce-
sorowy do przekształcenia charakterystyk czujnika ciśnienia w ca-
łym zakresie ciśnienia/temperatury. 

Elementem pomiarowym przetworników serii 30X jest piezo-
rezystancyjna kapsuła pomiarowa serii 10 o wysokiej stabilności, 
odizolowana od naprężeń w obudowie ze stali kwasoodpornej. 
Każdy czujnik przechodzi wielogodzinne testy, w czasie których 
jest wyznaczana jego indywidualna charakterystyka w całym za-
kresie temperatury i ciśnienia. Na podstawie wyników testów 
w specjalnym procesie matematycznym dla każdego sensora są 
dobierane współczynniki kompensacyjne, które zostają zapisane 
w pamięci EEPROM przetwornika. Zastosowany w każdym prze-
tworniku nowo opracowany mikroprocesor XEMICS ze zintegro-
wanym 16-bitowym konwerterem A/D odbiera sygnały ciśnienia 
i temperatury. Sygnał temperatury pochodzi od niezależnego czuj-
nika temperatury przymocowanego na powierzchni krzemowego 
układu. Nieskompensowane sygnały z czujników są porównywane 
z wzorcem i następnie za pomocą zapisanego modelu matematycz-
nego kompensowane. Proces ten przebiega z częstotliwością 400 
Hz i eliminuje praktycznie wszystkie powtarzalne błędy (wpływy 
temperatury, nieliniowość). Dzięki temu błąd graniczny dopusz-
czalny przetwornika (TEB  – całkowite pole błędu) wynosi 0,05 % 
FS (górnej granicy jego zakresu pomiarowego), w całym zakresie 
temperatury i ciśnień, a więc jest 20-50-krotnie mniejszy niż kla-
sycznych przetworników. Wysoka precyzja (zdolność śledzenia do-
wolnego wzorca) rzędu 0,01 % FS jest dostępna jako opcja. Każdy 
przetwornik ma wyjście analogowe 4..20 mA lub 0..10 V oraz wyj-
ście cyfrowe RS-485 – szyna BUS półdupleks z szybkością transmisji 
9600 lub 115200 Bd (baud). W system komunikacji cyfrowej może 
być wpiętych do 128 przetworników.  
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Przetwornik standardowy 10 bar w zakresie –10 ... 80 °C
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Kompensowany cyfrowo przetwornik serii 30 x 10 bar w zakresie –10 ... 80 °C
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 Przykład okienka programu PROG 30 
(konfiguracja przetworników – ustawianie 
zera, zakresu, jednostki itp.)

Bezpłatne oprogramowanie READ 30 i PROG30 umożliwia m.in:
 nadanie adresu wybranemu przetwornikowi wpiętemu w sieć 
 zmianę jednostki miary oraz ustawienie zera i wzmocnienia 
 ustawienie wyjścia analogowego na dowolny zakres zawierający 

się w zakresie kompensowanym danego przetwornika 
 wyświetlanie wartości mierzonego ciśnienia w wybieranej jed-

nostce miary
 obserwowanie wartości sygnału analogowego
 obserwowanie i rejestrowanie z najwyższą precyzją (rozdziel-

czość 0,002 % górnej granicy zakresu pomiarowego) przebiegów 
czasowych ciśnienia i temperatury. 
Standardowe wykonania przetworników serii 33X/35X z przy-

łączami G1/4² oraz G1/2² (płaska membrana) do pomiaru ciśnie-
nia względnego i absolutnego pokrywają zakresy od 0,8 do 1000 
(2000) bar. Dostępne są wykonania higieniczne, wysokotemperatu-
rowe (których błędy temperaturowe są kompensowane do 300 °C!), 
z różnym rodzajem przyłączy procesowych i elektrycznych. Na bazie 
tej samej elektroniki powstają przetworniki różnicy ciśnień serii 
PD-33X oraz wysoko precyzyjne, programowalne hydrostatyczne 
sondy poziomu serii 36X i data loggery (autonomiczne rejestratory) 
poziomu serii DCX. 

Technologia piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia sprawdza 
się doskonale przy pomiarach ciśnień średnich (od około 200 mbar)  
i wysokich. Jeśli chodzi o dokładność, to czujnik piezorezystancyjny 
ma potencjalne możliwości wykraczające poza zakres dokładności 
współczesnych przyrządów referencyjnych. Również jeśli brać pod 
uwagę stabilność długoterminową, to kapsuła piezorezystancyjna 
sprawdza się doskonale – sensory firmy KELLER osiągały w rzeczy-
wistych ciężkich testach (odwierty, temperatura 60...120 °C) stabil-
ności rzędu 0,01 % FS/rok. Do pomiaru niskich ciśnień – rzędu 5…
200 mbar – firma KELLER od lat z powodzeniem stosuje ceramiczne 
cele pojemnościowe. 

Rozwój techniki mikroprocesorowej i sukces układów XEMICS 
w przetwornikach serii 30X sprawił, że firma KELLER zdecydowała 
się opracować nową wersję sprawdzonych doskonale przetworni-
ków serii 41 bazujących na technice czujnika ceramicznego. Efektem 
tych prac jest przetwornik serii 41X wykorzystujący sprawdzoną 
kapsułkę ceramiczną KAVLICO oraz  mikroprocesorową elektronikę 
przetworników serii 30X. Wartości ciśnienia uzyskane z sygnału 
ciśnienia i temperatury czujnika są kompensowane cyfrowo za po-
mocą metody modelowania matematycznego. Procesor XEMICS ma 
zintegrowany przetwornik A/D (16 bitów na sygnał analogowy 4...20 
mA lub 0...10 V). Wyjście analogowe może być dowolnie skonfigu-
rowane za pomocą programu PROG30C (np. z zakresu bazowego 
0..100 mbar do 20...60 mbar/4...20 mA). Dokładność może być łatwo 
określona na podstawie całkowitego pola błędu (TEB). Wyjście cy-
frowe jest dostępne we wszystkich przetwornikach z wyjściem ana-
logowym. Dzięki temu uzyskujemy rozdzielczość 1 µbar i całkowite 
pole błędu (nieliniowość+ histereza + powtarzalność+ błędy tem-
peraturowe) rzędu 0,1 % FS, w zakresie temperatury 0…50 °C. Mini-
malny zakres pomiarowy to 0…1 mbar. Standardowo przetworniki 
są kalibrowane na 5 zakresów bazowych 0…10 mbar do 0...200 mbar, 
na życzenie dostępne są inne zakresy. Wyjście cyfrowe zapewnia 
pełną funkcjonalność, tak jak w przypadku przetworników serii 
30X. W system komunikacji cyfrowej może być wpiętych do 128 
przetworników, a do standardowego, bezpłatnego oprogramowania 
PROG/READ30 można uzyskać dodatkowe sterowniki pozwalające 
dostosować system np. do istniejącego systemu rejestracji i wizuali-
zacji pomiarów.

www.keller-druck.pl

d)

 Standardowe wykonania programowalnych 
cyfrowych przetworników niskich ciśnień 
serii 41X

c)

a) b)

 Przykładowe wykonania programowalnych 
cyfrowych przetworników serii 30X: a) prze-
twornik 35XHT z przyłączem higienicznym 
kompensowany do 150 °C, b)przetwornik 
35XHTC kompensowany do 300 °C, c) hy-
drostatyczna sonda poziomu 36X o liniowo-
ści 0,025 % i dokładności całkowitej 0,1 % 
FS (0...50 °C), d) standardowy przetwornik 
33X o dokładności całkowitej 0,05 % FS 
(10...40 °C)


