Druktransmitters en
Druktransducers
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Digitale Interface

Analoge Interface

ATEX / IECEx

Low Power

CiO-Technologie

Direct Analog Signal Path

MathMod Compensatie

Snelheid

CiO-Technologie: Bij chip-in-oil technologie wordt de
signaal conditioneringschip in de met olie gevulde behuizing van de drukmeetchip geplaatst. Omdat er geen
externe elektronica nodig is, is een compacter ontwerp
van een geconditioneerde druksensor mogelijk, en zijn
deze sensoren uiterst goed bestand tegen externe invloeden zoals vocht, trillingen, schokken en EMC.

Nauwkeurigheid

MathMod Compensatie: Mathematische modellering van de sensorkarakteristieken die nauwkeurige
compensatie mogelijk maakt met een standaard uitgangs-signaal als resultaat. Afhankelijk van de complexiteit van de modellering of de compensatie algorithmes,
is dit uitgangssignaal nagenoeg vrij van temperatuur
invloeden en lineariteit fouten.

Temperatuur bereik

Produktlijn Overzicht

RS485
SDI-12
CAN

4…20 mA
0…10 V
0…5 V
0…2,5 V
0,1…2,5 V

X-Lijn
Het vlaggenschip vanuit oogpunt van precisie. Deze lijn
onderscheidt zich door zijn hoge nauwkeurigheid die
wordt bereikt door uitgebreide digitale compensatie van
de sensorkarakteristieken, evenals het grote aantal digitale en analoge interfaces.
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Y-Lijn
De klassieke analoge industriële transmitter met een
zeer lage temperatuurfout. De temperatuurcompensatie zorgt voor de nauwkeurigheidsspecificatie van de
totale fout band over een bepaald temperatuurbereik.

✓

4…20 mA
0…10 V
0…5 V
0,5…4,5 V

✓

C-Lijn
Deze single-chip oplossing voor signaalverwerking dient
als aanvulling op de Y-lijn en is speciaal geschikt voor ratiometrische toepassingen. De C-lijn kan worden ingezet
tot maar liefst 150°C en onderscheidt zich door zijn zeer
goede bestendigheid tegen omgevingsinvloeden.

0,5…4,5 V
ratiom.

D-Lijn
Waarschijnlijk 's-werelds kleinste druktransmitter; door
de I2C-interface goed geschikt voor integratie in microcontroller gebaseerde systemen. Het energiezuinige
ontwerp leent zich uitstekend voor batterij gevoede
toepassingen.
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✓

I2C

HB-Lijn (Hoge bandbreedte)
Het hybride bedradingsconcept, dat de hoge nauwkeurigheid van digitale compensatie met de hoge bandbreedte van een "direct analog signalpath" combineert,
werd ontwikkeld voor zeer dynamische toepassingen, en
wordt gecombineerd met hoog dynamische sensoren.

Laser-Lijn (22 M/S)
Pure versterkerschakelingen met laser geëtste weerstanden zijn geschikt voor hoog-volume projecten met
gereduceerde nauwkeurigheidseisen, en maken klantspecifieke analoge oplossingen mogelijk dankzij de hoge
mate van ontwerpflexibiliteit.
Druktransducers (basis van alle lijnen)
In tegenstelling tot druktransmitters, hebben druktransducers geen signaalverwerking. Het meetbrugsignaal is
direct beschikbaar voor de gebruiker en er zijn slechts
kleine beperkingen qua bandbreedte en resolutie. Een
calibratiecertificaat toont de sensoreigenschappen en
de mogelijkheid van compensatie met weerstanden.
● ● ● uitstekend

● ● goed

● voldoende
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optioneel
(CaliCard)

✓

0…10 V

✓

4…20 mA
0,5…4,5 V
ratiom.

✓

Semi-open
Wheatstone
brug

Piëzo-resistieve Druktransducers

Druktransducers met een
laser-gelast RVS membraan

Druktransducers voor hoge druk
Serie 6 L HP / 7 L HP / 8
Serie 7 LI – Inconel™ tot 200 °C

Serie 3 L t/m 9 L – compact ontwerp ø 9,5 tot 19 mm
Serie 10 L – “the original” ø 19 x 15 mm
w
w
w
w

Drukbereiken van 0...-1 tot 0...1000 bar
Absoluut, relatief en verschildruk
Uitgang typ. 200 mV @ 1 mA voeding
Individueel calibratie certificaat
(inclusief compensatie waarden)

w
w
w
w
w

Zeer hoge lange termijn stabiliteit
Temperatuur bereiken van -55 tot 150 °C
Geïntegreerde temperatuursensor ("top of bridge")
Optionele behuizing van Hastelloy® of Titanium
Mathematische modellering op verzoek mogelijk

w
w
w
w

Drukbereiken van 0...200 tot 0...1500 bar
Absolute druk
Uitgang typ. 200 mV @ 1 mA voeding
Individueel calibratie certificaat
(inclusief compensatie waarden)

w
w
w
w
w

Zeer hoge lange termijn stabiliteit
Robuust en corrosie resistent
Optioneel met geïntegreerde PT1000 temperatuur sensor
Ook leverbaar met schroefdraad en metaal afdichting
Mathematische modellering op verzoek mogelijk

OEM Druktransmitters

OEM druktransmitters worden gemaakt in diverse uitvoeringsfasen om aan alle wensen van klanten tegemoet te komen: deze
unieke produkten kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van
elektronica en calibratie certificaten.

9 LY

10 LX
9 FL

Behuizingcomponenten, zoals drukaansluitingen, kunnen op
klantspecificatie worden gemaakt dankzij de hoge mate van verticale integratie.

9 FLX

6S

20 SX

23 SX

Elke mechanische uitbreidingsvariant van een complete
druktransmitter kan een standaard produkt worden (zie illustratie).

Calibratie

-------------------------------------------------------------------- 134
PA-10L/20 BAR/81838.3 (1)		 SN E133755 (2)
------------------------------------------------------------------------(3)
(4)
(6)
Temp
Zero (5) +1000
Comp (7) dZero
[°C]
[mV]
[mV]
[mV]
[mV]
-9.8
0.0
-2.6
0.4
0.2
-0.6
0.1
-2.6
0.4
0.1
21.8
0.2
-2.8
0.2
0.0
49.4
0.5
-2.9
0.0
-0.2
79.6
0.8
-3.2
-0.2
-0.4
----------------------------------------------------------------------L1
1000 kOhm, (8) R4
12.0 Ohm (8)
COMP R1
RB		
3465 Ohm (8)
ZERO		
0.2 mV (9)
P_atm
965 mbar (10)
SENS		
8.43 mV/bar at 1.000 mA(11)
(14)
(15)
		
Lnorm
Lbfsl
(13)
[bar]
[mV]
[%FS]
[%FS]
0.000
0.0
0.00
-0.11
5.000
42.4
0.14
0.07
10.000
84.5
0.15
0.11
15.000
126.5
0.04
0.04
20.000
168.3
-0.15
-0.11
------------------------------------------------------------------------Long Term Stability Ok (16)
Lot 70590 (17)
Test 500 Volt ok (18)
Supply 1.000 mA (19)
20.06.15 (20) --------------------------------- PH02.A03DqK (20)
(12)

Bij KELLER worden alle druksensoren gecalibreerd voor druk en
temperatuur.
Afhankelijk van de produktuitvoering is een elektronisch circuit
verantwoordelijk voor compensatie en signaalverwerking. Anders
worden de sensor karakteristieken
beschikbaar gesteld middels een
calibratie certificaat (links).

Standaard transmitter

Digitaal gecompenseerde
transmitter
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KELLER gecompenseerde druktransmitters worden voorzien
van een indicatie van de "total-error-band" – een maximale signaal
variatie in een gedefinieerd temperatuur bereik.
Aanvullend kunnen testrapporten worden opgesteld met testdata, opgenomen bij minimaal 3 verschillende temperaturen en
4 verschillende drukken.

Het voorbeeld rechts toont het effect van digitale compensatie van de X-lijn met als resultaat een error band van slechts
0,05%FS over het temperatuurbereik van -10 to 80 °C.
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Digitale Druktransmitters

15:00

X-Lijn technische kenmerken
w Digitale interfaces: Modbus RTU via RS485, CANopen
w Instelbare analoge uitgang (2-conductor of 3-conductor)
w Mathematische compensatie van non-lineariteit en
temperatuur afhankelijkheid

w Temperatuur als aanvullende digitale variabele
w Gratis software voor dataopslag, configuratie en
herijking
w Leverbaar in ATEX uitvoering

Hoognauwkeurige druktransmitters

Capacitieve druktransmitters

Series 33 X / 35 X

Series 41 X

w Drukbereiken van 0...0.3 tot 0...1000 bar
w Nauwkeurigheid 0.02% van de volle schaal
w Precisie 0.01%FS optioneel mogelijk

Drukbereiken van 0...10 tot 0...300 mbar
w Resolutie tot 1 µbar
w Verguld keramisch membraan

Verschildruk transmitters

Verschildruk transmitters

Serie PD-39 X

Serie PD-33 X

w Hoge overdrukcapaciteit door dubbel sensorontwerp,
numerieke verschildruk opbouw
w Basis drukbereiken van 0...3 tot 0...300 bar
w Verschildruk vrij aanpasbaar binnen het basis verschildruk
bereik

w Drukbereiken van 0...0,3 tot 0...30 bar
w Klassieke “wet/wet” verschildrukmeting
Serie PRD-33 X
w Drukbereiken van 0...0,35 tot 0...3 bar,
allen met 40 bar basis drukbereik
w Met additionele absolute basis druksensor

D-Lijn Technische kenmerken
w Met I2C microcontroller interface
w Zeer laag energieverbruik
w Hermetisch afgeschermde sensorelektronica
(chip-in-oil technologie)

w Robuuste RVS behuizing
w Leverbaar in ATEX uitvoering
w Leverbaar met RFID interface en
geïntegreerde datalogger: 21 D RFID / 21 DC RFID

I2C is a trademark
of NXP

Embedded OEM druktransmitters

Embedded OEM druktransmitter kop

Serie 4 LD tot 9 LD

Series 20 D

w “Waarschijnlijk 's-werelds kleinste druktransmitter!”
w Drukbereiken van 0...0,3 tot 0...1000 bar
w Werktemperatuur bereik van -40 tot 110 °C

w Gebaseerd op Serie 7 LD of Serie 9 FLD
w Diverse procesaansluitingen (draad, quick-fit, etc.)
w Tevens beschikbaar als complete transmitter met kabel
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Analoge Druktransmitters
Y-Lijn technische kenmerken
w Analoge uitgangen: 4 tot 20 mA, 0 tot 10 V, 0 tot 5 V,
0,5 tot 4,5 V non-ratiometric
w Gecompenseerd over het gehele temperatuurbereik

w Geen inwendige afdichtingen
w Geoptimaliseerde elektromagnetische compatibiliteit
w Ideaal voor industriële toepassingen

Compacte druktransmitters

Variabele druktransmitters

Serie 21 Y / 21 PY

Serie 23 SY / 25 Y

w Drukbereiken van 0...2 tot 0...1000 bar
w Total error band max. ± 1 %FS @ 0 tot 50 °C
w Geoptimaliseerd voor hoog-volume series

w
w
w
w

Drukbereiken van 0...0,1 tot 0...1000 bar
Total error band max. ± 0,5 %FS @ 0 to 50 °C
Diverse electrische en proces aansluitingen mogelijk
Leverbaar in ATEX uitvoering

C-Lijn technische kenmerken
w Ratiometrische uitgang: 0,5 tot 4,5 V @ 5 VDC
w Polariteit- en overbelasting bescherming ± 33 VDC
w Hermetisch afgeschermde sensorelektronica
(chip-in-oil technologie)

w Robuuste RVS behuizing
w Exceptionele elektromagnetische compatibiliteit
w Digitaal gecompenseerd over het gehele temperatuurbereik

Compacte druktransmitters – ratiometrisch

Embedded OEM druktransmitters – ratiometrisch

Serie 21 C

Serie 4 LC tot 9 LC

w Drukbereik van 0...2 tot 0...1000 bar
w Total error band max. ± 1 %FS @ 0 to 50 °C
w Geen inwendige afdichtingen

w Drukbereiken van 0...1 tot 0...1000 bar
w Optionele compensatie in het bereik van -40 tot 150 °C
w Tevens leverbaar met schroefdraad

ATEX / IECEx
Serie 33 X Ei

De ATEX-richtlijnen zijn van toepassing in de EU en vereisen het
gebruik van produkten die geschikt zijn voor een explosie gevaarlijke omgeving.
KELLER produceert intrinsiek veilige transmitters, alsmede
transmitters met een drukbestendige behuizing. Intrinsiek veilige transmitters (ia) kunnen alleen worden gebruikt in combinatie
met een intrinsiek veilige voeding (niet meegeleverd). Ze kunnen
gebruikt worden tot Zone 0, afhankelijk van het produkt. Transmitters met een drukbestendige behuizing (db) daarentegen,
kunnen slechts worden gebruikt tot Zone 1.

Serie 23 SY Ei
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Serie 23 Ed

Toepassingspecifieke Uitvoeringen

Druktransmitters met voorliggend membraan

Hoge temperatuur druktransmitters

Serie 35 X HT(T)

Serie 35 X HTC

w
w
w
w
w

Voorliggend membraan voor food toepassingen
Mediumtemperatuur tot 150 °C
FDA certificatie
Materiaal certificaat DIN EN 10204
Optioneel leverbaar in Hastelloy®

w
w
w
w

Voorliggend membraan voor food toepassingen
Mediumtemperatuur tot 300 °C
Materiaal certificaat DIN EN 10204
Optioneel leverbaar in Hastelloy®

w Voedingsmiddelen industrie
w Drankproduktie
w Pharmaceutische industrie

w Biotechnologie
w Chemische industrie
w Pharmaceutische industrie

Miniatuur druktransmitters

Hoog nauwkeurige druksensoren

Serie M5 HB

Serie 8 LX / 7 Li / 33 X met SubConn® stekker

w
w
w
w

Temperatuur bestendigheid tot 200 °C
Dynamische metingen van statisch tot 50 kHz
Meting direct in het proces door M5 fijne draad
Tevens leverbaar als druktransducer zonder elektronica

w
w
w
w

Geschikt voor hoge drukken tot 1500 bar
Geschikt voor mediumtemperaturen tot 200 °C
Diverse materialen zoals titanium, Hastelloy®, Inconel™
Olie & gas winning

w
w
w
w

Motor testbanken
Windtunnels / schokgolven
Compressoren / pompen
Lektesten

w Onbemande voertuigen (ROV)
w (diep) Zee onderzoek
w Downhole, topside, wellhead, "Christmas tree"

Inert gas gevulde druktransmitters

Gehomologeerde druktransmitters

Modificatie van de Serie 23 of 35 X

Serie 22 DT / 22 M/S

w Modulair ontwerp
w Hermetisch afgesloten behuizing
w Specificatie-afhankelijk, eveneens conform DO 160,
MIL 810 of vergelijkbaar
w KELLER kenniscentrum voor ontwerp en toelating

w
w
w
w

w Luchtvaart
w Ruimtevaart

w Automotive industrie
w Bivalente voertuigen (22 DT / 14 bar)
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Drukbereiken van 0...5 tot 0...250 bar
Ratiometrisch uitgangssignaal
Homologatie E4-110R, E4-10R en E4-67R
Serie 22 DT met temperatuur sensor in mediumstroom

Miniatuur Druksensoren

Interface Converters

Miniatuur druksensoren

Interface converters

Serie 2 Mi

Voor communicatie tussen sensor en computer

w Drukbereiken van 0...1 tot 0...400 bar
w Uitgang typ. 200 mV @ 1 mA voeding
w Optioneel leverbaar met offset gecompenseerde elektronica

w USB – RS485:
		
w RS232 – RS485:
w USB – I2C:

w
w
w
w

Hydrodynamische en aerodynamische drukmetingen
Gemiddelde maat ø 4.5 x 3 mm
Meting in het proces voor minimale systeem verstoring
Sensoren kunnen worden afgeleverd met door klant 		
aangeleverde componenten

K-114 famillie met diverse elektrische
aansluitingen
K-102 (I), K-103 A, K-107
K-404 T

De K-114 interface converter is ook beschikbaar met een
BlueTooth interface en geïntegreerde accu. Dit maakt draadloze communicatie mogelijk via een Serial Port Profile (SPP)
in aanvulling op de USB poort. De aangesloten sensor wordt
gevoed vanuit de converter accu.

Speciale Sensoren

Piëzo-resistieve druktransmitters en -transducers
Klant specifieke produkten

ontwerpen in kleine aantallen geproduceerd. De toepassingen
zijn zeer divers: van verf spuitinstallaties, duikcomputers, koelsystemen (koelcompressoren in het algemeen), lucht- en ruimtevaart, automobiel industrie tot olie- en gaswinning
(downhole), om maar een paar toepassingen te noemen.

In aanvulling op de meer dan 500 standaard produkten ontwikkelt KELLER eveneens klant specifieke oplossingen. Op meer
dan 35 gespecialiseerde produktie afdelingen waar de laatste
produktie technieken worden toegepast, worden speciale

Opties en toelatingen

w
w
w
w
w
w

ATEX en IECEx toelating

Titanium, Hastelloy®, Inconel™ – in alle wetted parts
Diverse kabelmateriaalopties zoals PE / TPE / FEP (Teflon®)
Diverse interfaces zijn beschikbaar
Klantspecifieke analyses
Verbeterde bliksem beveiliging
Grotere temperatuur bereiken
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Welkom bij KELLER AG für Druckmesstechnik. De Zwitserse druksensor specialist.

KELLER AG für Druckmesstechnik is gevestigd in Winterthur
(Zwitserland) en is de meest toonaangevende producent van
druktransducers- en -transmitters in Europa.

Oprichter / Jaar van oprichting
Hannes W. Keller, dipl. Phys. ETH / 1974
Directeur en eigenaar

Het volledige produktieproces vindt plaats op de hoofdlocatie in
Winterthur, van de vervaardiging van onderdelen en de calibratie
van de druksensoren tot en met de controle van het eindprodukt.
Alle KELLER-produkten zijn dus „Made in Switzerland“.
De toepassingen van onze druksensoren zijn net zo veelzijdig als
het gehele KELLER assortiment.

Personeel
400 medewerkers

KELLER AG für Druckmesstechnik en KELLER Gesellschaft für
Druckmesstechnik mbH Jestetten zijn gecertificeerd volgens de
ISO9001-richtlijnen.

Omzet
80 miljoen CHF
Magazijn / Verzending
Winterthur (CH), hoofdkantoor en produktie
Jestetten (D), Europees transportcentrum
Dochterondernemingen en wederverkopers wereldwijd.

KELLER Software
KELLER AG beschikt over een eigen software afdeling. De soms
zeer uitgebreide software maakt altijd deel uit van de levering van
de betreffende produkten. Er zijn geen licentiekosten.

Andere produktoverzichten
KELLER AG is ook toonaangevend op het gebied
van nivosensoren en nivodataloggers, speciaal
voor de water- en vloeistoffenindustrie. Deze
worden gepresenteerd in het overzicht
“Hydrostatische drukmeting".

Hoofdkantoor
KELLER AG für Druckmesstechnik
St. Gallerstrasse 119
CH-8404 Winterthur
Zwitserland

Vestiging voor Nederland en België
KELLER Meettechniek BV
Leeghwaterstraat 25
NL -2811DT REEUWIJK
Nederland

Tel. +41 (0)52 235 25 25
Fax +41 (0)52 235 25 00

Tel. +31 (0)182 399 840
Fax +31 (0)182 399 841

info@keller-druck.com
www.keller-druck.com

sales@keller-holland.nl
www.keller-holland.nl
transmnl052017

Onze digitale manometers worden eveneens gepresenteerd in een apart produkt
overzicht: deze hoog-nauwkeurige manometers worden gebruikt voor het meten
en bewaken van druk. Ze zijn te vinden in
de meet- en testtechnologie, hydraulica
en pneumatica, en in de medische technologie, om maar een paar sectoren te
noemen.

