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WYSOKOPRECYZYJNE (0,05%) PRZETWORNIKI POZIOMU SERII 36XiW (CTD) 
MULTIPARAMETROWA SONDA POZIOMU Z  INTERFEJSAMI CYFROWYMI  

 
Seria przetworników 36XiW zbudowano na najnowszej platformie mikrokontrolerów 
zaprojektowanej przez KELLER by spełnić najwyższe wymagania precyzji pomiaru i zwiększyć 
kompatybilność interfejsów.  Wyjście cyfrowe sond 36XiW oprócz odczytu poziomu umożliwia 
transmisję również temperatury a w wersji CTD również przewodności.  

  
RS485     Niezawodny interfejs komunikacji cyfrowej do transmisji na odległość do 1,4  

    km. Linia RS485 obsługuje protokół MODBUS RTU oraz KELLER. 

 
SDI-12    Standardowy interfejs dla monitoringu środowiskowego. Idealny do zasilania  

  bateryjnego. 
 
Seria 36XiW bazuje na sprawdzone serii 36XW używającej najwyższej klasy czujnika serii 10L. 
Wszystkie przetworniki serii X posiadają interfejs RS485 zapewniający pomiar ciśnienia i 
temperatury, gdzie dostępnymi opcjami są wyższa dokładność oraz pomiar przewodności. 
Sondy multiparametrowe wyposażone w czujnik przewodności (CTD) są o ok. 90mm dłuższe. 
 
 

36XiW      Czujnik ciśnienia:    dokładność ±0,05% FS 
     Czujnik temperatury:    dokładność ±0,5°C, opcja ±0,1°C 
 
 

36XiW-CTD Czujnik ciśnienia:    dokładność ±0,05% FS 
     Czujnik temperatury:    dokładność ±0,1°C 

Czujnik przewodności:    dokładność ±2,5% wybranego zakresu 
0,2 / 2 / 20 / 200 mS/cm 

 
Obie wersje mogą być wybrane jako PAA- (pomiar ciśnienia absolutnego) do pracy w 
systemie bezkapilarowym oraz jako klasyczny czujnik ciśnienia względnego PR- z 
kapilarą w kablu przetwornika. 
 

Charakterystyka 
 

• Czujnik ciśnienia: rozdzielczość 5ppm (0,0005%FS) 
• Matematyczna kompensacji nieliniowości i błędów termicznych 
• Wytrzymała obudowa ze stali 316L (Tytan lub Hastelloy jako opcja) 
• Rozszerzona ochrona przeciwprzepięciowa dla SDI-12 w standardzie 
• Zakresy pomiarowe od 0…3m do 0….300m, wyższe dostępne ze złączem 

Subconn 

• Ultrawysoka stabilność długoterminowa 
 

Połączenia elektryczne 
 

Funkcja Kolor przew. 
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Interfejsy 
 

 
 
RS485 
Modbus RTU / KELLER bus protocol 
 
Bardzo niezawodny interfejs komunikacji cyfrowej  umożliwia 
transmisję w systemie bus do 128 przetworników na odległość 
do 1,4. Prędkość interfejsu half-duplex może być przłączana 
pomiędzy 9600 a 115200 baudów.  Oba protokoły 
(MODBUS/KELLER) są zaimplementowane i pozwalają na 
odczyt danych pomiarowych oraz konfigurację i kalibracje 
przetworników za pomocą programu CCS30. 
 
Kanały pomiarowe (do 4 kanałów): 
P1        ciśnienie 
TOB1   temperatura (czujnik ciśnienia) 
T          temperatura (czujnik Pt1000 - opcja) 
Con      przewodność 
 
Szczegółowy opis protokołu dostępny jest na stronach www 
KELLER. 
 
 
SDI-12 
Obok standardowego RS485, który zapewnia dostęp do 
rejestrów konfiguracyjnych przetworniki 36XiW mogą być 
zamawiane z interfejsem SDI-12. Tylko jeden interfejs będzie 
aktywny w czasie pracy. Odpowiednie komendy służą do 
aktywacji odpowiedniego interfejsu (domyślnie przy dostawie 
SDI-12) 
SDI-12 to sprawdzony standard stosowany w rejestratorach oraz 
sensorach w aplikacjach monitoringu środowiskowego. Interfejs 
SDI 12 jest zoptymalizowany pod kątem zasilania bateryjnego. 
 W trybie SDI-12 sonda poziomu jest aktywna tylko podczas 
odpytywania przez rejestrator, w pozostałych przypadkach 
przetwornik pozostaje w trybie stand-by i pobiera bardzo 
niewiele prądu (<0,1mA) 
 
Komendy standardowe: 

• Odczyt pomiarów z i bez sumy kontrolnej 

• Zmiana adresu sensora 

• Odczyt ID 
 
 
  
     

Komendy zaawansowane: 

• Ustawianie jednostek ciśnienia i temperatury 

• Ustawianie zera i wzmocnienia 

• Ustawianie stałej grawitacyjnej g dla zwiększenia 
dokładności pomiaru 

• Programowanie ID użytkownika 

• Konfigurowalny pomiar ciągły z ustawialnym 
interwałem pomiaru i komunikacjo do 8wartości 
ciśnieniowych 

• Przełączenie do RS485 
 
Szczegółowy opis protokołu dostępny jest na stronach www 
KELLER. 
 

System sensorów               
 
Pomiar ciśnienia 
Przetworniki kalibrowane są w barach RS485 wyświetla 
ciśnienie w barach. W trybie SDI-12 można wybrać inną 
jednostkę. Ciśnienie może być odczytane jako poziom 
(głębokość zanurzenia sondy) zgodnie z: 
 

 
p    ciśnienie (wartość mierzona) 
ρ    gęstość wody (1000kg/m3  dla 3,98°C) 
g    przyśp. ziemskie (konfigurowalne, domyślnie 9,80665     
      m/s2) 
f     współczynnik zależny od jednostki głębokości 
 
Pomiar temperatury 
Dostępne są 2 różne sensory temperatury. Najwyższą  
dokładność zapewnia opcjonalny sensor Pt1000. Informacja 
o temperaturze z krzemowego sensora ciśnienia (TOB) jest 
zawsze dostępna i jest stosowana do wewnętrznej 
kompensacji (modelowania) pomiaru poziomu (ciśnienia). 
W przypadku opcji CTD (przewodność) sensor Pt1000 jest 
zawsze umieszczony między elektrodami aby zapewnić 
najdokładniejszy pomiar temperatury medium do późniejszej 
kompensacji przewodności. 
 
Pomiar przewodności 
Pomiary przewodności są stosowane w monitoringu wody. 
Dzięki 4 przewodowej technologii sonda przewodności nie 
podlega wpływom zanieczyszczeń czy też polaryzacji. 
Wartości przewodności mogą być kompensowane *: 
temperaturowo  do 25°C poprzez tabelę nieliniowości  albo 
poprzez standaryzację do 20 lub 25°C z liniową 
kompensacją 0…8%/K lub zgodnie z EN27888. 
Przewodność kalibruje się poprzez program CCS30 i 
interfejs RS485. W trybie SDI-12  sonda przewodności jest 
włączana tylko przy żądaniu pomiaru. W trybie RS485 
pomiar przewodności można włączyć lub wyłączyć w celu 
oszczędności energii. 
 

 

* Domyślna konfiguracja to kompensacja liniowa z 2,2% / K 
znormalizowana do 25 ° C. 
Inne niestandardowe ustawienia fabryczne możliwe na żądanie. 
Klient może wprowadzić nowe  alternatywne ustawienia w dowolnym 
momencie za pośrednictwem oprogramowania 



  

Keller-Druckmesstechnik, Biuro Polska 
tel. (61) 832-77-28  •  fax (061) 832-80-32  •  e-mail: b.janiak@keller-druck.com  •  www.keller-druck.com.pl 

 
1) Bufor ±10% znamionowego zakresu pomiarowego (po przekroczeniu      6)    Temperatura z czujnika ciśnienia (TOB top of the bridge) 

wyświetli się „+Inf”Lub „-Inf”) 

2) Złącza Subcon umożliwiają pracę > 30 bar, wersja CTD max 21 bar        7)    Pobór mocy bez komunikacji, podczas odpowiedzi (9ms @ 9600Baud, 
3) Liniowość (bsl), histereza i powtarzalność                 1ms @ 115200 Baud, dodatkowo 1…40mA zależnie od zakończenia linii. 
4) Dokładność wraz z błędem termicznym w zakresie kompensowanym 
5) Poza zakresem kompensowanym ale w zakresie temperatur pracy 

Odchyłka może być 2x większa od podanej wartości 
 

Standardowe zakresy ciśnień (FS) w bar  (1) 

 

PR-(wzgl.)      0,3     1       3      10          30(2) 
PAA- (abs.)             0,8…2,3    0,8…4    0,8…11     0,8…31(2) 
Kolumna wody (m)     3        10         30         100             300      
Przeciążenie do max. 300% 
Technologia    izolowany, krzemowy czujnik  piezorezystancyjny 

z wypełnieniem olejowym, chroniony metalową 
membraną 

Rozdzielczość   typ. 5 ppm (0,0005%FS) 

Dokładność  (3),(5)   ±0,05% FS (nieliniowość 0,02% typ.) 
dla zakresu 0,3 bar : ±0,1% FS  

 
Zakres kompens. 0…50°C 

 

Całkowite pole 
błędu  (TEB) (4),(5) 

±0,1% FS , dla  zakresu 0,3 bar : ±0,2% FS 

 

Temp. pracy (5) -20…80°C (-5…55°C dla wersji CTD) 

Interwał pomiaru         120, 240 (default), 480 Hz (adjustable) 

Stabilność                  
długoterminowa         

zakresy >1 bar ±0,1% FS max 
zakresy ≤1 bar ±1 mbar max 

Wpływ pozycji   
montażu 

do 1,5 mbar 

 

Temperatura 
 

Zakres pomiarowy     -10…80°C 
Technologia    krzemowy czujnik ciśnienia (TOB)(6) 

opcjonalny czujnik Pt1000 
Zakres kompens. 0…50°C 

Rozdzielczość   <0,01°C 

 
Dokładność     czujnik krzemowy TOB:  ±0,3°C typ. 

czujnik Pt1000:               ±0,1°C max. 

 
Interwał pomiaru         12 Hz dla TOB  tylko 

  6 Hz dla Pt1000 bez przewodności 
  1 Hz dla Pt1000 z przewodnością 

 

Przewodność 
 

Zakres pomiarowy     0 µS/cm…200 mS/cm 
Zakresy  0,2 / 2 / 20 / 200 mS/cm 
wybieralne 
software’owo 

0,2 / 2 */ 20 / 200* mS/cm 
 

Technologia    6 tytanowych elektrod, 4- przewodowo  
Zakres kompens. 0…50°C                                  

Rozdzielczość   <0,05%  wybranego zakresu  
Dokładność     <2,5%  wybranego zakresu  
Interwał pomiaru         1Hz 

 
 
Opcje 

• Inne materiały obudowy: hastelloy, tytan 

• Przyłącze procesowe gwintowe etc. 

• Inne kable (Teflon, Hytrel etc) 
 

 
* Domyślna konfiguracja Inne niestandardowe ustawienia fabryczne możliwe    
na żądanie. Klient może wprowadzić nowe  alternatywne ustawienia w  
dowolnym momencie za pośrednictwem oprogramowania 

Dane elektryczne RS485       SDI-12 

Zasilanie  
 
Rozszerzona 
ochrona  przeciw- 
wyładowcza                   

3,2…32VDC    
 
4,5…32VDC          
       

6….32 VDC 
 
standard 

Pobór mocy 
bez CTD                  
z CTD                     

 
<  6mA (active) (7) 

<14mA (active) (7) 

<0,1mA (sleep ) 
<5,5mA (active) 
<13mA (active) 

Czas startu   
P1, TOB1 
P1,T, Con            

 
<300ms  
3 s typ., 6 s max                      

 
<1s  
<3s                      

Izolacja GND-                 
Obudowa     

>10 MΩ   @   300V 
 

Trwałość >10 milionów cykli  
0…100% FS @ 25°C   

Temp.  
przechowywania                      

-20…80°C 
 

 

Interfejs cyfrowy RS485       SDI-12 

Protokół 
komunikacji       

Modbus RTU 
KELLER bus       

SDI-12 V1.3  

 

Prędkość                     
Baud rate 

9600,  115’200 
bit/s 

1200 bit/s 

Czas startu             <300ms                       <5ms                       

Identyfikacja 
     

Class. Group: 
5.21 

 

Jednostka 
ciśnienia 
 

bar  bar, mbar, 
mH2O, 
psi, ftWC, inWC 

Jednostka  
temperatury                      

°C °C*, °F, K 

Jednostka  
przewodności 

mS/cm mS/cm 

 

 

Mechanika 

Rozmiary       Φ 22mm, pozostałe patrz rysunki 

Masa Ok. 150g, CTD 300g (bez kabla) 

Materiał obudowy             Stal 316L   (inne na życzenie)                    

Materiał  kabla     PR: polietylen (PE) 
PAA: poliolefin (baza PE) 

Inne materiały w 
kontakcie z 
medium  

Uszczelki: Viton, kapturek: POM, 
CTD: tytan, PEEK 

 

 

Standardy i ochrona 

Zgodność EMC    EN 61000-6-1 do 6-4 
EN 61326-1 
EN 61326-2-3 

Zabezpieczenie 
polaryzacji i 
przepięć 

± 32 VDC zasilanie i RS485 
± 24 VDC SDI-12 

Standardowa 
ochrona przeciw- 
wyładowcza             

Line-Line: 50 A @ 8/20 μs 
Line-CASE: 200 A @ 8/20 μs                   

Rozszerzona 
ochrona  przeciw- 
wyładowcza                   

Line-Line: 10 kA @ 8/20 μs 
Line-CASE: 2 kA @ 8/20 μs 

St. ochrony  IP68 

 


