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NOWA TECHNOLOGIA KOMPENSACJI SENSORÓW CI ŚNIENIA 
MINIMALNY BŁĄD TERMICZNY 
 
Nowa technologia kompensacji stosowana  w  
przetwornikach ciśnienia serii Y pozwala na 
znaczne zredukowanie błędów  termicznych 
sensora ciśnienia. Wpływ temperatury na 
dokładność pomiaru ciśnienia sensorem 
piezorezystancyjnym jest znacznie większy niż 
błąd nieliniowości charakterystyki czujnika.  Quasi 
cyfrowa technologia użyta w przetwornikach serii Y 
dzieli pole temperatury na małe klastry szerokości 
1,5K. Kompensacja zera i wzmocnienia 
dokonywana jest dla każdego z tych małych pól 
(1,5K ) zgodnie z zaprogramowanym modelem 
matematycznym. Każda temperatura może być 
więc uznana za temperaturę kalibracji. Dokładność 
jest wówczas determinowana przez błąd 
nieliniowości i stabilność sensora. Typowe błędy 
nieliniowości sensora piezo są na poziomie 0,2% 
(poniżej 0,1% przy selekcji), możliwe jest więc 
osiąganie całkowitego pola błędu na poziomie 
0,25% w przedziale 100K (np. -20….80°C).  
 
 
 
Kolejną wyjątkową cechą nowej serii przetworników 
KELLER’a jest wysoka odporność na wpływy pola 
elektromagnetycznego. Przetworniki serii Y z 
wielokrotnym zapasem spełniają nowe, surowe 
normy CE mające obowiązywać od połowy 2009 
roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowa elektronika znajdzie zastosowanie w przetwornikach serii 21Y (klasa 0,5) oraz przetwornikach 23(S)Y / 25(S)Y (klasa 
0,25) i będzie pozycjonowana pomiędzy klasycznymi przetwornikami analogowymi 21, 23/25 a przetwornikami cyfrowymi 
33X/35X (klasa 0,05). Przetworniki pokrywają zakresy od 0,2 do 1000 bar oferując wiele wariantów sygnałów wyjściowych 
(napięciowe i prądowe). Dla odbiorców OEM dostępne są wykonania bazujące na dowolnym sensorze KELLER’a, kompletna 
elektronika ma średnicę jedynie 14,8mm, co daje ogromne możliwości stosowania przetworników typu OEM w najróżniejszych 
aplikacjach.. 
 

 

PAA-21Y  0…8 bar abs . 
 Całkowite pole bł ędu 
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        Pole elektromagnetyczne 10V/m wg EN61000-4-3 

       Temperatura [°C] 

Seria 21PY 

Seria 20Y 

Seria 20PY 

Seria 10LY 

Seria 9LY 

           Schemat czujnika  10LY 

O-ring 

Sensor  Wzmacniacz  

Obudowa 

Płytka 
układu Y  

Różne warianty czujników OEM serii Y 
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