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Hoe selecteer ik de juiste hydrostatische druksensor?   

Uitvoerige controles zijn essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Voor 

betrouwbare meetresultaten hebt u sensoren nodig die precies aan uw vereisten voldoen. 

Laten we vlug even overlopen welke factoren een rol spelen bij het bepalen van de juiste 

druksensor voor uw applicatie. 

 

Meetprincipe: 

Hydrostatische druk is de druk die uitgeoefend wordt door een vloeistof op een lichaam 

in die vloeistof. Meting van de hydrostatische druk kan gebruikt worden om het niveau 

van vloeistof in een vat te bepalen. Een druksensor meet onderaan de tank de druk van 

de vloeistof. Meer vloeistof = hogere druk. De sensor meet ook de atmosferische druk 

die boven het vat of in de tank aanwezig is. Dit wordt door de slimme sensor 

gecompenseerd. 

 

Drukbereik  

Een eerste indicator in de zoektocht naar een geschikte meettechnologie is het te meten 

drukbereik en de vraag of u een meting van de relatieve of absolute druk verwacht. 

Afhankelijk van de toepassing moet u ook nog rekening houden met een aantal speciale 

functies. Vooral bij test- en meettoepassingen zijn individuele meetbereiken vereist, waarvoor 

standaardsensoren met ISO-drukbereik niet geschikt zijn. In dit geval hebt u sensoren nodig 

die het geschikte drukbereik weergeven en dus met de gewenste precisie werken. 

 

Precisie  

Op vlak van precisie wordt een evenwicht gezocht tussen noodzaak en kosten. Het te meten 

drukbereik is doorgaans een goed hulpmiddel om 

beslissingen te nemen. Als het drukbereik extreem breed 

is, is er uiteraard geen uitzonderlijke precisie nodig. Als u 

echter gebruik wil maken van de meest precieze 

sensoren, moet u er wel rekening mee houden dat hier 

een prijskaartje aan vast hangt. 

Bij de ontwikkeling van motoren voor raceauto's kunnen 

de allerkleinste metingen het verschil betekenen tussen 

die felbegeerde eerste plaats en de tweede plaats. Hierbij 

is absoluut de hoogste precisie vereist, en voor bepaalde 

toepassingen kiezen ontwikkelaars dan ook voor een sensor met ±0,05% FS. 
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Temperatuur  

Vele druktransmitters zijn geoptimaliseerd voor procestemperaturen van -25°C tot 100°C, 

waardoor ze geschikt zijn voor de meest gebruikelijke toepassingen.  

In principe kunnen alle sensoren op maat worden geoptimaliseerd voor een specifiek 

temperatuurbereik, zodat u zelfs bij temperaturen van -40°C of 150°C nauwkeurige resultaten 

mag verwachten.  

De temperatuurfactor is in sommige gevallen moeilijk te bepalen. Ontwikkelaars zijn zich vaak 

niet helemaal bewust van welke temperatuurbereiken de druksensor nu precies gebruikt. 

Daarom is het belangrijk hier vooraf voldoende aandacht aan te besteden. 

 

Aansluitmogelijkheden  

Ook de aansluitmogelijkheden met verschillende processen zijn zeer belangrijk. Vele 

fabrikanten van druksensoren maken gebruik van gestandaardiseerde verbindingen. Ook de 

plaats waar de sensor geïnstalleerd wordt, kan hierbij een belangrijke factor zijn. 

Er zijn talloze optionele elektrische aansluitmogelijkheden die fabrikanten ook zouden moeten 

aanbieden in diverse lengten en materialen, hetzij M12, DIN, MIL en dergelijke meer. Onze 

fabrikanten bieden een uitgebreid assortiment connectoren en dankzij het modulaire 

constructieprincipe van deze instrumenten zijn er verschillende aansluitmogelijkheden 

beschikbaar. 

 

 

Uitgangssignaal  

Net zo belangrijk is de vraag of de gemeten druk als analoog 

signaal of via een digitale interface zoals Modbus overgedragen 

moet worden. Met een analoge signaaloverdracht wordt de druk 

omgezet in een analoog signaal dat nog steeds gemeten moet 

worden. 0-10V en 4-20mA zijn hierbij de meest gangbare signalen. 

Bij een digitale signaaloverdracht wordt de gemeten drukwaarde 

rechtstreeks uitgedrukt via een interface. 

 

Benodigde ruimte  

Voor verschillende toepassingen is er maar weinig ruimte beschikbaar om druksensoren te 

installeren. Om deze reden kan het formaat van de sensor, samen met de beschikbare 

aansluitmogelijkheden, een belangrijk selectiecriterium worden. De vorm van de drukmeting 

speelt hierbij ook een rol. Piëzoesistieve druksensoren zijn in het bijzonder geschikt voor 

miniaturisatie. De ATM mini is dankzij haar lichtgewicht en klein formaat het meest geschikt 

voor applicaties waar plaats beperkt is. 
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Materialen  

Waar wordt de sensor geïnstalleerd? In welke 

omgevingscondities wordt hij gebruikt? Komt het in 

contact met stoom, benzine of bepaalde gassen? Het 

materiaal van de behuizing bepaalt aan welk middel de 

sensor zal worden blootgesteld. Voor toepassingen op 

de testbank worden doorgaans roestvrijstalen 

behuizingen gebruikt. Bij contact met zout water wordt 

titanium als materiaal verkozen. 

Het afdichtingsmateriaal oefent ook een sterke invloed uit op de keuze van de geschikte 

sensor. Dit materiaal is afhankelijk van de vloeistof die wordt gebruikt in het druksysteem. U 

dient in uw keuze ook uitdrukkelijk rekening te houden met de verwachte temperaturen. 

 

Certificaten  

Voor gevaarlijke toepassingen, waarbij bijvoorbeeld een risico op ontploffing bestaat, zijn 

bepaalde certificaten van kapitaal belang, zodat u beschikt over de nodige informatie om de 

instrumenten op een veilige manier te bedienen.  

Binnen het portfolio van STS zijn er sensoren zoals de ATM.ECO/IS, die gecertificeerd is 

volgens FM, Fmc, IECEx en ATEX voor gebruik in explosieve omgevingen. 

 

 

De juiste druksensor - samenvatting 

Sensoren voldoen niet per se altijd aan alle vereiste specificaties. In sommige gevallen is de 

vereiste sensor van een bepaalde fabrikant niet geschikt voor de gestandaardiseerde 

aansluitmogelijkheden van het bedrijf. Dit kan dan ook leiden tot aanzienlijke extra kosten. 

Bovendien kan de leveringstermijn hierdoor ook langer worden. 

Om de keuze van de juiste druksensor zo eenvoudig mogelijk te maken voor onze klanten, 

volgen onze drukmeetinstrumenten een modulair principe. Dit wil zeggen dat al onze 

druksensoren gekalibreerd kunnen worden op basis van het vereiste temperatuurbereik. Onze 

producten zijn ook bijzonder flexibel op het vlak van aansluitmogelijkheden, 

afdichtingsmaterialen en drukmeetbereiken. Dankzij de modulaire constructie van onze 

meettechnologie kunnen wij druksensoren in zeer korte termijnen volgens uw exacte 

specificaties leveren. 

 

 

Meer informatie over toepassingen van STS druktransmitters vindt u via deze blog of via 

Retec Instruments.  

Contacteer Retec op +32.9.366.57.29 of via David.vervaele@retec.be 

 


