Digitale Manometers en
Displays

www.keller-holland.nl

Goede redenen voor digitale
piëzo-resistieve manometers
✔
✔

Hoogste klassenauwkeurigheid en herhaalbaarheid

✔

Geen plastische vervorming van het meetelement –

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Geen materiaalmoeheid van het meetelement –
Trefwoord voor lange termijn stabiliteit
Trefwoord voor overdruk

✔
✔
✔
✔

Robuuste behuizing, Beschermingsklasse IP65…66
Geen hercalibratie na uiterlijke beschadiging nodig
Softwarematig hercalibreerbaar
Tareerbaar met één druk op de knop

Geen afleesfout
Hoge afleesnauwkeurigheid
Selecteerbare meet eenheden
Achtergrondverlichting mogelijk
Elektrische uitgang mogelijk
Temperatuuraanwijzing mogelijk
Evaluatie zoals Min./Max. mogelijk
Opslag van meetwaarden mogelijk (datalogger)
Breed aanbod in drukbereiken tot 2000 bar

LEO 1

LEO 2

0,1%

0,1%

Piekdrukmeting

eenvoudig en goed

ECO 2

LEO 3

0,5%
0,1%
economisch
4…20 mA uitgang

LEO 5
0,025%

LEX 1

LEO Record
flagship

0,025%

0,05%

hoognauwkeurig

datalogger

Calibratie, testprotocollen en certificaten

Bij KELLER wordt alle drukmeet apparatuur druk en temperatuur gecalibreerd.
Het bij de levering inbegrepen calibratiecertificaat van de Lex
1 en leo 5 tonen de hoge nauwkeurigheid en de geringe foutband over het gehele temperatuurbereik. Tevens kunnen testprotocollen worden opgesteld met de meetdata van tenminste
3 verschillende temperaturen en 4 verschillende drukken.
Diverse test- en calibratiecertificaten evenals materiaalcertificaten en herleidbaarheidscertificaten van onze testapparatuur
zijn op aanvraag beschikbaar.

-2-

ATEX / IECEx

De ATEX-richtlijnen zijn van toepassing in de EU en vereisen het
gebruik van produkten die geschikt zijn voor een explosie gevaarlijke omgeving.

ATEX: Europa

IECEx: Mondiaal

KELLER produceert intrinsiek veilige manometers met ATEX
toelating. Leo Record Ei en Lex 1 Ei hebben tevens IECEx toelating.
BELANGRIJK: De intrinsiek veilige manometers mogen alleen
buiten het explosiegevaarlijke bereik op een digitale interface
worden aangesloten

Klantspecifieke oplossingen

Drukaanwijzing in verfspuitpistool (dV-1 module)

dV-2 OEM module

Drukaanwijzing met geïntegreerde berekening van de schot
countdowns voor startpistolen (dV-1 module).

dV-2 in robuuste aluminium behuizing voor paneelinbouw

Miniatuur manometers dV-1 voor grote projekten

dV-2 in robuuste stalen behuizing voor directe integratie in
drukgietvormen.

Klantspecifieke frontfoliën en opties

De frontfoliën van KELLER manometers kunnen naar klantspecificatie ontworpen en gedrukt worden.
Mogelijke opties (afhankelijk van het produkt):
w Diverse eenheidsconversies en procesaansluitingen
w Integratie toepassingsspecifieke berekeningen
w Afwijkende drukbereiken
w Procesaansluiting op achterzijde
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Digitale manometers – de verschillende modellen

RS485

Flagship

Hoognauwkeurig

LEO 5

LEX 1 (Ei)

w Drukbereiken -1…3 / 10 / 30 bar rel.
0…100 / 300 / 700 / 1000 bar; 0…4 / 11 / 31 bar abs.
w Nauwkeurigheidsklasse 0,025 %FS
Total error band (0…50 °C) 0,05 %FS
w Precisie van 0,01 %FS optioneel mogelijk

Piezoresistive druksensor
w Drukbereiken -1…2 / 10 / 20 bar rel.;
0…100 / 200 / 400 / 700 / 1000 bar; 0…3 / 11 / 21 bar abs.
w Nauwkeurigheidsklasse 0,025 %FS
Total error band (0…50 °C) 0,05 %FS
w Precisie van 0,01 %FS optioneel mogelijk
w Resolutie tot 100 μbar

w
w
w
w

Capacitieve druksensor
w Drukbereiken 0…30, 100, 300 mbar rel.
w Nauwkeurigheidsklasse 0,1 %FS
Total error band (0…50 °C) 0,2 %FS
w Resolutie tot 10 μbar

USB- en bluetooth interface
Display met achtergrondverlichting
Datalogger met piekwaardemeting (5 kHz samplerate)
Robuuste stalen behuizing met veiligheidsglas en touch
bediening

0,01% FS Precisie : „nauwkeurigheid“ is een absolute uitdrukking; „Precisie“ is een relatief begrip. Primaire high-class standaarden in nationale laboratoria hanteren een afwijking van drukreferentiebronnen van < 0,01%. In de handel verkrijgbare drukbronnen zoals gebruikt in
onze faciliteiten om druktransmitters en manometers te calibreren, hebben een nauwkeurigheid van 0,025%. Onder deze nauwkeurigheid
hanteert KELLER de uitdrukking „Precisie“ voor elk drukpunt kleiner dan 0,01% ten opzichte van deze commerciële standaarden. Deze
druktransmitters kunnen door correctie van het nulpunt en versterking met speciale calibratiesoftware worden ingesteld naar uw eigen
wensen. Een precisie van 0,01% is alleen mogelijk bij absolute uitvoeringen vanaf een drukbereik van 0..10bar.

RS485

Datalogger

Hoge snelheid

LEO Record (Ei)

LEO 1 (Ei)

w Drukbereiken -1…3 / 10 / 30 bar rel.
0…100 / 300 / 700 / 1000 bar; 0…4 / 11 / 31 bar abs.
w Hogere drukbereiken op aanvraag,
kleinere drukbereiken met capacitieve druksensor mogelijk
w Nauwkeurigheidsklasse 0,05 %FS
Total error band (0…50 °C) 0,1 %FS

w Drukbereiken -1…3 / 10 / 30 bar rel.
0…100 / 300 / 700 / 1000 bar; 0…4 / 11 / 31 bar abs.
w Nauwkeurigheidsklasse 0,1 %FS
Total error band (0…50 °C) 0,2 %FS

w Tot 28‘500 meetwaardeparen : Druk en temperatuur
w Interval of eventtrigger gestuurde dataopslag

w Piekwaardemeting met 5 kHz samplerate


RS485



Transmitter met display


LEO 3



w Drukbereiken -1…3 / 10 / 30 bar rel.
0…100 / 300 / 700 / 1000 bar; 0…4 / 11 / 31 bar abs.
w Nauwkeurigheidsklasse 0,05 %FS
Total error band (0…50 °C) 0,1 %FS

Voorbeelden van optionele procesaansluitingen:

w Analoge uitgang 4…20 mA „current loop“
w Externe voeding 8…28 VDC

 Conische draad
 Tri-Clamp aansluiting
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 Verschildruk
 Voorliggend membraan

Digitale manometers – compact

Eenvoudig

Economisch

LEO 2 (Ei)

ECO 2 / ECO 1 (Ei)

w Drukbereiken 0…4 / 11 / 31 bar abs.; 0…300 / 700 bar
w Nauwkeurigheidsklasse 0,1 %FS
Total error band (0…50 °C) 0,2 %FS

w Drukbereiken 0…31 bar abs.; 0…300 bar
w Nauwkeurigheidsklasse 0,5 %FS
Total error band (0…50 °C) 1 %FS

RS485

Digitale manometer voor hoogvolume klantspecifieke toepassingen

Digitale manometer met programmeerbare schakeluitgangen

dV-2

dV-2 PS

w Drukbereiken mogelijk tussen 0..4 en 0..700 bar
w Mogelijke nauwkeurigheidsklassen
Gold		
0,1 %FS
Silver		
0,2 %FS
Standaard
0,5 %FS

w Drukbereiken -1…3 / 30 bar rel.; 0…200 / 700 bar
		
0…4 / 31 bar abs.
w Nauwkeurigheidsklasse 0,1 %FS
Total error band (0…50 °C) 0,2 %FS

w Als open OEM-module beschikbaar
w Flexibel ontwerp voor klantspecifieke procesaansluitingen

w Twee schakeluitgangen: PhotoMOS-Relais 28 V / 0,4 A,
als interne draaischakelaar instelbaar : NPN, PNP, galva
nisch gescheiden schakelaar
w RS485 interface voor de configuratie van
· Schakelpunten
· Schakelfuncties : Venster / Hysterese, Maken / Verbreken
· Schakelvoeding

Toebehoren

Rubberen
beschermhoes

Transportkoffer

Bluetooth

USB

Heuptasje

Piekwaardemeting

Diverse
adapters

Datalogger
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Reserve batterijen

ATEX

RS485

RS485

Displays

Nivo-/Tankinhoudsmeetsysteem

4…20 mA current loop display

CA1 «Castello»

EV-97

w
w
w
w

LED-display: 5 digits, 14 mm digithoogte
Voeding: 9 V-batterij of 8…28 VDC ext.
Ingang: RS485, I2C, 0…5 V
Uitgangen: RS485, twee PhotoMOS-Relais 40 V / 0,4 A

w LCD-display: 4 digits, 10 mm digithoogte
w Voeding: uit 2 leider stroomkring, spanningslast
ca. 3 V
w Ingang: 4…20 mA
w Uitgang: Display

w
w
w
w

Geïntegreerde inhoudsberekening voor diverse tankvormen
Geïntegreerde barometer voor absoluut-absoluut metingen
Robuuste gietbehuizing met IP65 beschermingsklasse
Te combineren met bijna alle KELLER nivosensoren en
druktransmitters

w Instelbare schaal
w Nulpuntverschuiving en -stijging instelbaar
w Robuuste kunststofbehuizing met beschermingsklasse
IP65
w Diverse opties op aanvraag: 0…10 V ingang, LEDweergave etc.

Universele paneelmeter met netvoeding

Universele paneelmeter

EV-06

EV-94 EB

w
w
w
w

LED-display: 4 digits, 13 mm digithoogte
Voeding: 230 VAC 50/60 Hz (andere op aanvraag)
Ingangen: 0…0,05 / 1 / 2 / 10 V; 0 / 4…20 mA
Uitgangen: Transmittervoeding 24 V / 20 mA,
twee relais 250 V / 5 A

w
w
w
w

LED-digits: 4 digits, 10 mm digithoogte
Voeding: 9…28 VDC
Ingangen: 0…0,05 / 1 / 2 / 10 V; 0 / 4…20 mA
Uitgangen: NPN, PNP, Push-Pull

Calibrators & Handpompen

Drukcalibrators

Handpompen

w LPX «Onderdruk»: -0,85…10 bar (Lucht)
w MPX «Middeldruk»: -0,85…25 bar (Lucht)
w HPX «Hoge druk»: 0…200 / 400 / 700 bar (Hydrauliek olie)

w K/P «onderdruk»: -0,85…25 bar (Lucht)
w HTP1 «Hoge druk»: 0…700 bar
(Hydrauliek olie of gedestilleerd water)
w P12 «Hoge druk»: 0…700 bar
(Hydrauliek olie, tafelmontage)

w Nauwkeurigheidsklasse 0,025 %FS
w Total error band (0…50 °C) 0,05 %FS

w Nauwkeurigheidsklasse conform de mee bestelde manometer
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Interface converters

De interfaceconverters zijn ontworpen voor communicatie tussen de drukmeter en de computer. KELLER biedt verschillende converters voor manometers, druktransmitters en dataloggers. Via de digitale interface van de meters worden niet alleen de meetwaarden zoals druk en temperatuur uitgelezen en opgeslagen, maar ook verschillende configuraties.
Deze omvatten: nulpuntinstelling, geselecteerde eenheden, te definiëren speciale eenheden en filter instellingen.
Alle converters bieden een half-duplex RS485-interface.

RS485

RS485

USB-RS485 Interface converter
K-114 BT

K-114
w
w
w
w

w Bluetooth interface en geïntegreerde oplaadbare batterij
w Draadloze verbinding via Serial Port Profile (SPP)
w 12 V transmittervoeding uit de accu van de converter

Met diverse elektrische aansluitingen
Analoge metingen van 0…10 V of 4…20 mA mogelijk
12 V voeding voor transmitters via USB (ext. DC mogelijk)
Bias- en afsluitweerstanden softwarematig te activeren

RS232-RS485 interface converters zijn optioneel verkrijgbaar:
w K-102 / K-103 A: compacte bouwvorm: geïntegreerd in een 9 polige Sub-D stekker (f); met klemmenstrook of Fischer stekker Serie 103
w K-107: Transmittervoeding via interne 9 V batterij of DC netvoeding
w K-102: galvanisch gescheiden; 15 V DC netvoeding (meegeleverd)

Software

Referentie meetsysteem

KELLER biedt licentievrije PC-software bij de betreffende
drukmeters. Een geschikte interfaceconverter zorgt voor de
verbinding tussen de computer en het instrument. De volgende programma’s zijn geschikt voor gebruik met de manometers:

Door het combineren van een digitale druksensor, een
USB-converter en de CCS30 monitoring software is het mogelijk om een zeer gebruiksvriendelijk laboratoriumopstelling
te creëren. Deze laboratoriumopstelling kan worden gebruikt
als referentie meetsysteem.

Control Center Series 30
Monitoringsoftware voor het bekijken, opslaan en uitvoeren
van actuele meetwaarden (voornamelijk druk en temperatuur). Er kunnen maximaal 128 apparaten met elkaar worden verbonden en beheerd op een bussysteem.
ManoConfig
Configuratiesoftware voor digitale manometers (eenheidselectie, calibratie ...).
Logger 5
Software voor het uitlezen en configureren van dataloggers,
de LEO Record en de LEO 5. De meetgegevens kunnen
grafisch worden weergegeven en vervolgens worden geëxporteerd. De online functie laat de actuele waarde van de
meter zien.

Een geschikte nauwkeurigheid wordt verkregen, bijvoorbeeld met een 33 Serie X drukopnemer of LEX 1 digitale
manometer. Het er bij bestelde calibratiecertificaat garandeert 0,05% FS meetnauwkeurigheid of zelfs 0,01% FS
meetprecisie. Gecombineerd met een minimale meetinterval van 5 ms wordt het drukverloop, zowel tijdelijk als signaal-technisch, zeer nauwkeurig en met hoge resolutie geregistreerd en geanalyseerd.

Pressure Switch Console
Software voor de configuratie van drukschakelaars en hun
uitgangen.
Castello Setup
Software voor de configuratie van de tankinhoudsberekening van het Castello systeem.
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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 heeft haar 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”.

KELLER speelt een sterke voortrekkersrol. OEM produkten, zoals
druksensoren met elektronische
compensatie en klantspecifieke oplossingen in alle uitvoeringsvormen,
worden gebruikt in verschillende door
onze klanten ontwikkelde systemen.

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
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De serie PRD-33X is bijvoorbeeld ontworpen voor toepassingen
die in het lagere verschildrukbereik uiterst nauwkeurig, maar ook
extra bestand tegen overbelasting moeten zijn. Deze serie is geschikt voor niveaumetingen in gesloten tanksystemen en meet
ook de absolute basisdruk voor de regulering van de binnendruk
tot 40 bar met maximale nauwkeurigheid.

