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Zeer eenvoudig instelbaar
zonder testdruk d.m.v. 3 druk- 
toetsen en display(standaard)

Beschrijving 
De “2000-Hydrobar” is een “intelligente” serie niveauzenders met 
kabelverlenging of Rvs staafverlenging.
Zero en span zijn zeer eenvoudig instelbaar zonder  testdruk 
d.m.v. 3 druktoetsen en een lokaal display.
  
Een demping van 0-25 sec. kan worden ingesteld, tevens kan een
stroomsimulatie (4-20 mA) worden uitgevoerd. De procestempe-
ratuur kan op het display worden  afgelezen. voor niveaumeting in 
liggende tanks kan  een tanklinearisatie worden ingesteld.
De zenders zijn voorzien van een sterk frontmembraan (laser-
gelast) wat resulteert in een perfecte lange termijn stabiliteit!

Producent Vertegenwoordigd in alle industrielanden.
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Algemene informatie serie 2000-Hydrobar

Temperatuur compensatie
Alle drukopnemers van Klay Instruments zijn standaard voorzien van een actieve temperatuur compensatie. 
E.e.a. zorgt voor een stabiele meting, bij wisselende procestemperaturen. bij voorkeur dient bij bestelling 
de procestemperatuur te worden vermeld.

RFI/EMC/CE
Alle drukopnemers van Klay Instruments worden standaard uitgevoerd met RfI filters, die zorgen voor 
een optimale, storingsvrije werking. De zenders worden geproduceerd volgens de nieuwste cE richtlijnen.

Intrinsiek veilige uitvoering
optioneel is de 2000-Hydrobar serie in Intrinsiek veilige uitvoering leverbaar, volgens AtEX      II 1G  Ex ia IIc t4 Ga.  
bij toepassing in explosiegevaarlijke ruimten dienen de daarvoor geldende voorschriften te worden opgevolgd. 

HART® Protocol en Profibus PA
De serie “2000-Hydrobar” is tevens leverbaar met het HARt protocol of met een pRofIbUs-pA uitgang (optie)
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De 2000 serie is standaard voorzien van 
3 druktoetsen en een digitaal display, 
waardoor de meetwaarde en de instelling 
direct op de zenders kan worden uitgelezen. 
optioneel is afregeling op afstand mogelijk 
d.m.v. een hand-held-terminal volgens het 
HARt

®

 protocol, of via de pc met specifieke 
software van Klay Instruments. Hiernaast staan de 
programmeerpunten, die standaard zeer eenvoudig 
d.m.v. de 3 druktoetsen kunnen worden ingesteld.

zero en span zijn d.m.v. 3 druktoetsen  instelbaar  
zonder testdruk, tevens kan een linearisatie voor  
bijvoorbeeld een liggende cilindrische tank worden  
ingesteld. zie voor verdere 
mogelijkheden bijgaande tabel 
(rechts).

standaard worden de serie 
2000 niveau en drukzen-
ders geleverd met 2 dek-
sels, zodat het display en 
de 3 druktoetsen achter het 
deksel zijn verborgen. Als optie 
is een deksel met venster lever-
baar zodat het display als lokale 
aanwijzer kan worden gebruikt 
(optie I).

Instelling

Display met 3 druktoetsen 
(Standaard) 

p101 Nulpunt instelling (zero, 4 mA)

p102 bereik instelling (span, 20 mA)

p103 opheffen montage effect

p104 Instelling Drukeenheid (o.a. in WK)

 (zie conversietabel in instructie)

p105 4 - 20 mA*

 20 - 4 mA (reverse output)

p106 Demping instelling (0 tot 25 sec)

p107 procestemperatuur indicatie

 (uitlezing op display)

p108 0 = cElc °c*

 1 = fAHR °f

p109 Uitlezing op display:

 0 = stroom (4 - 20 mA)*

 1 = drukeenheid (zie conversietabel)

 2 = procenten %

p110 stroomgever (4 - 20 mA)

p111 linearisatie

 (Diverse tankvormen)

* = fabrieks instelling

Programmeerpunten

Eenvoudig

Instelbaar
Eenvoudig

Instelbaar
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Nauwkeurigheid : 0,1% van ingestelde span
meetbereiken : 0-0,04 bar tot 0-4 bar
Uitgangssignaal :  4 - 20 mA / 2-draads
   HARt® protocol (optie)
Instelling : d.m.v. 3 druktoetsen of 
   H.H.t. (HARt®)
voeding : 12 to 36 vdc (Exi: 13-26,5 vdc)
Externe weerstand : 600 ohm/24v tot 1400 ohm/40v
procestemperatuur :  -10°c to +70°c
bescherming : Ip68 (sensor)
temperatuureffect  : ±0,010% / K
materiaal in contact
met medium : Rvs 316
materiaal behuizing : Rvs 304
materiaal kabel : polyethyleen (optie: Hytrel/ptfE)

technische veranderingen voorbehouden
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Hydrobar-Staaf-FHydrobar-StaafHydrobar-Kabel-FHydrobar-Kabel

Specificaties
Niveaumeting in betonnen bassins

Sterk RVS frontmembraan

- spanbeugel voor kabel
- montagebeugel voor Hydrobar-staaf
- Extra kabel lengte (standaard 3m, maximaal 100m)
- Extra Rvs staaf (standaard 2m, maximaal 4m)
- Ander kabelmateriaal, Hytrel of ptfE (specificeren)

Accessoires

De 2000-Hydrobar zenders zijn zeer geschikt voor niveaumeting van oppervlaktewater, drink- en afvalwater en andere 
vloeistoffen zoals papierpulp of slib. De niveauzenders worden vooral toegepast in putten, kelders, bassins en liggende 
tanks. voor andere types niveau- en drukzenders, zie blad 4 van deze brochure

Toepassingen

* Specificeer altijd de lengte van de kabel of staafBestelcode
ordercode kabelverlenging:*  2000 - Hydrobar-kabel (lengte) -

ordercode staaf verlenging:*  2000 - Hydrobar-staaf (lengte) -
   
   
 bereik (bar) maximum overdruk (bar) Instelbaar bereik (span) (bar)

 0 – 0,04…0,4   6,4 0 – 0,04  tot  0 – 0,4  1

 0 – 0,12…1,2   10,5 0 – 0,12  tot  0 – 1,2 2

 0 – 1…4 30   0 – 1  tot  0 – 4 3

- montage d.m.v.: flens DIN of ANsI (specificeren)    f

- specifieke montage aansluiting: (bijvoorbeeld 2’’ bsp)(specificeren)   X

OPTIES       

- Deksel met venster, zodat display fungeert als lokale aanwijzer    I

- Intrinsiek veilig: AtEX       II1G  Ex ia IIc t4 Ga                       EX

- HARt® protocol       H 

- pRofIbUs-pA uitgang (Niet leverbaar in Ex)       p

- speciale uitvoeringen: b.v. membraan Hasteloy c of ander kabelmateriaal (specificeren)       G 



Klay Instruments b.v.

Proces instrumentatie van Klay Instruments

‘Intelligente’ druk- en niveauzenders

Keramische drukzender ‘Peramic’

Druk- en niveauzenders

Klay Instruments b.v. is een onafhankelijk 
Nederlands bedrijf dat in eigen beheer proces in-
strumentatie onwikkelt en produceert, waaronder 
electronische druk- en niveauzenders en ‘intelligen-
te’ transmitters voorzien van HARt® protocol of 
profibus-pA. tevens worden druk- en niveauscha-
kelaars geproduceerd en een compleet programma 
pt-100 temperatuuropnemers.
Klay Instruments b.v. is Iso 9001 gecertificeerd en 
heeft een wereldwijd service en distributie netwerk.

De Klay serie 2000 is een komplete lijn druk- en niveauzenders, geheel microproces-
sor gestuurd en instelbaar d.m.v. 3 druktoetsen, in geheel Rvs behuizing.
zero en span zijn d.m.v. 3 druktoetsen instelbaar zonder testdruk. De uitlezing 
geschiedt via een lokale aanwijzer, tevens kan de procestemperatuur worden afge-
lezen en kan een demping (0-25 sec) worden ingesteld, ook is een stroomsimulatie 
(4-20 mA) mogelijk. De serie 2000 is leverbaar in alle industriële procesaansluitingen. 
tevens is de serie 2000 leverbaar met het HARt® protocol of profibus pA.
Uitgebreide documentatie is beschikbaar. 

De “peramic® ” (type cER-8000) is een geheel Rvs drukzender, voorzien van een 
Keramische meetcel, die goed bestand is tegen drukstoten. toepassingen zijn alle 
over- en onderdrukmetingen in vloeistoffen, gassen en dampen. De procesaansluiting 
is 1/2 ” bsp of 1/2 ” Npt. zero en span zijn intern instelbaar over grote meetgebieden. 
bereiken zijn leverbaar van 0 - 0,1 bar tot 0 - 350 bar. 
De “peramic® ” is ook in ‘intelligente’ uitvoering leverbaar, peramic ‘s’ 
(type cER-2000). Uitgebreide documentatie is beschikbaar.

De serie 8000-sAN is een complete lijn geheel Rvs uitgevoerde niveau- en drukzen-
ders met veel verschillende procesaansluitingen en een sterk frontmembraan. Deze 
zenders zijn geheel temperatuur gecompenseerd.meetbereiken  zijn leverbaar van 0 
- 1 mWK tot  0 - 60 bar. zero en span zijn intern instelbaar over grote meetgebieden.
De serie 8000-sAN is leverbaar in intrinsiek veilige uitvoering  volgens
AtEX       II 1 G EEx ia IIc t4. Uitgebreide documentatie is beschikbaar.
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Fabriek Klay Instruments B.V. te Dwingeloo

7991 cz  DWINGEloo
7990 AA  DWINGEloo
Nederland
E-mail: info@klay.nl

Nijverheidsweg 5
postbus 13
tel. 0521-591550
fax 0521-592046
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