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Merazet działa na rynku aparatury kontrolno – 
pomiarowej od 1952 roku. Połączenie wiedzy  
i doświadczenia z nowoczesnym zarządzaniem 
sprawia, że firma jest jednym z wiodących  
dostawców specjalistycznej aparatury w kraju.

Firma ma na koncie wiele zrealizowanych  
przetargów. Terminowość i rzetelność Merazet 
potwierdzają klienci indywidualni oraz referen-
cje od uczelni, instytucji państwowych, ośrod-
ków badawczych oraz największych klientów 
komercyjnych. 

Wieloletnia współpraca z wiodącymi dostawca-
mi sprzętu pozwala nam oferować urządzenia 
najwyższej jakości, w konkurencyjnych cenach.

Jako eksperci w zakresie aparatury kontrolno-
-pomiarowej oferujemy także specjalistyczne 
doradztwo.  W salonie sprzedaży w Poznaniu 
można obejrzeć i przetestować wybrane  
przyrządy. Chętnie również odwiedzamy  
naszych klientów prezentując działanie  
urządzeń w terenie i pomagając w doborze 
odpowiednich rozwiązań.

Merazet działa  
na rynku aparatury kontrolno 
– pomiarowej od 1952 roku

Wspieramy naszych Klientów również podczas  
eksploatacji urządzeń. Zespół inżynierów serwiso-
wych jest do dyspozycji w zakresie uruchamiania 
sprzętu, szkoleń z obsługi, przeglądów i napraw. 
Wewnętrzne laboratorium pomiarowe dba  
o przeprowadzanie okresowych kalibracji  
zakupionych urządzeń.

Wiedza 
i doświadczenie.
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SPIS TREŚCI

PRODUCENCI

  1. KELLER przetworniki ciśnienia, sondy hydrostatyczne rejestratory  
      poziomu wód, manometry cyfrowe
  2. PAUL WEGENER rejestratory elektroniczne i mechaniczne
  3. BUHLER systemy przygotowania próbki, analizatory gazów
  4. AXEL SAMRAU chromatografy i analizatory THT w gazie ziemnym
  5. ANDERSON NEGELE aparatura pomiarowa dla przemysłu spożywczego  
      i farmacji
  6. WIKA manometry analogowe do pomiaru ciśnień i termometry
  7. MASELLI MISURE refraktometry on-line
  8. TESTO ręczne mierniki
  9. ABB chromatografy do badania składu gazu ziemnego, aparatura  
      obiektowa
10. FLUKE kalibratory procesowe, piecyki kalibracyjne
11. APAR regulatory, rejestratory, przetworniki pomiarowe
12. LUMEL regulatory, rejestratory, przetworniki pomiarowe
13. FANOX elektroniczne zabezpieczenia silników trójfazowych
14. di-soric czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne
15. LIMATHERM czujniki i przetworniki temperatury
16. BURKERT zawory elektromagnetyczne i procesowe
17. MERTIK MAXITROL armatura gazownicza
18. RELPOL przekaźniki, aparatura automatyki przemysłowej
19. SCHNEIDER ELECTRIC przekaźniki, automatyka i sterowanie
20. EAW RELAISTECHNIK przekaźniki sygnalizacyjne
21. EMB przekaźniki Buchholza
22. WIELAND połączenia elektryczne
23. LOVATO ELECTRIC elementy automatyki i elektrotechniki
24. NOKIAN CAPACITORS kondensatory energetyczne
25. ZEZ SILKO kondensatory energetyczne
26. TWELVE regulatory mocy biernej
27. LS INDUSTRIAL SYSTEMS falowniki, styczniki



 › Urządzenia pomiarowe

 › Filtracja, uzdatnianie wody

 › Mieszanie, wytrząsanie, przygotowanie próbek

 › Techniki próżniowe

 › Przyrządy optyczne, mikroskopy, lampy UV

 › Symulacja warunków klimatycznych

 › Wyposażenie zwierzętarni

 › Meteorologia, mierniki warunków środowiskowych

 › Meble laboratoryjne

LABORATORIUM

 › Wyposażenie pracowni

 › Zestawy edukacyjne:

 › Fizyka

 › Chemia

 ›  Biologia

 › Motoryzacja

 › Odnawialne źródła energii

 › Automatyka

 › Telekomunikacja

EDUKACJA

 › Badania gruntów

 › Badania betonu i cementu

 › Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

 › Badania kruszyw 

 › Narzędzia pomiarowe dla budownictwa

BUDOWNICTWO

 › Analiza gazów

 › Aparatura łączeniowa

 › Kalibracja 

 › Pomiary ciśnienia i poziomu 

 › Pomiary wilgotności i temperatury

 › Rejestracja i wizualizacjia

 › Hydraulika

AUTOMATYKA

 › Kamery termowizyjne, pirometry, termometry

 › Analizatory i rejestratory jakości energii

 › Multimetry, mierniki cęgowe, testery i wskaźniki napięcia

 › Lokalizatory kabli, reflektometry, kalibratory, wibrometry

 › Testery bezpieczeństwa elektrycznego i wytrzymałości izolacji

 › Wymuszalniki prądowe, kenetrony, testery oleju

 › Testery wyłączników, przekaźników i przekładników

 › Oscyloskopy, generatory, częstościomierze, analizatory widma

 › Autotransformatory, zasilacze laboratoryjne

ELEKTRYCZNA  
APARATURA POMIAROWA



Precyzyjnie  
dobrana oferta. 

Oferta spółki należy do najbardziej kompleksowych 
na rynku, pozwala to na sprawną obsługę  
zarówno indywidualnych zamówień,  
jak i bardzo zróżnicowanych i dużych dostaw. 

EDUKACJA

 › Badania gruntów

 › Badania betonu i cementu

 › Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

 › Badania kruszyw 

 › Narzędzia pomiarowe dla budownictwa

BUDOWNICTWO

 › Uruchomienia sprzętu

 › Szkolenia z obsługi

 › Przeglądy

 › Naprawy

 › Kalibracje, wzorcowania

 › Walidacje

 › Systemy pomiarowe pod “klucz”

 › Testy rozkładu temperatury / wilgotności / ciśnienia

SERWIS I LABORATORIUM  
POMIAROWE



POMIAR TEMPERATURY

1. TERMOMETRY BIMETALICZNE
 › Model A46 o średnicy tarczy 63, 80, 100 mm, zakres 

skali: 0...120°C, czujnik tylny
 › Model A50 o średnicy tarczy 63, 80, 100, 160 mm, zakres 

skali: -30...200°C, czujnik tylny
 › Model 52 wersja przemysłowa, o średnicy tarczy 25, 33, 

40, 50, 63, 80, 100, 160 mm; zakres skali -30...50°C do 
0...550°C, czujnik tylny lub dolny, stal nierdzewna

 › Model 53 wersja przemysłowa, tylna; regulowana 
obudowa i czujnik, średnica obudowy 3”; 5”; zakres skali: 
-70...70°C do 0...600°C

 › Model 54 wersja przemysłowa, tylna lub radialna, 
regulowany czujnik i podzielnia; o średnicy tarczy 63, 80, 
100, 160 mm; zakres skali: -70...70°C do 0...600°C

 › Model 55 wersja ze stali nierdzewnej, tylna lub radialna, 
regulowany czujnik i podzielnia, o średnicy tarczy 63, 
100, 160 mm; zakres skali: -70...70°C do 0...600°C

2. TERMOMETRY GAZOWE
 › Model TGR z końcówką radialną, tylną lub zgiętą, 

o średnicy tarczy 100 i 160 mm, opcja wykonanie z 
kontaktami

 › Model TGRO odległościowy z kapilarą, o średnicy 
obudowy 100 i 160 mm, opcja z kontaktami

 › Model R73, S73, A73, wersja ze stali nierdzewnej; 
tylny, radialny, regulowany czujnik i podzielnia, 
średnica obudowy 100 i 160 mm; opcja z urządzeniem 
kontaktowym

 › Model F73 z kapilarą, o średnicy obudowy 100 lub 160 
mm

3. TERMOMETRY ROZSZERZALNOŚCIOWE 
 › Model 70, wersja o wysokiej jakości o średnicy tarczy 63, 

100, 160 mm 
 › Model SC15, z mikrostykami, średnica obudowy 60, 80, 

100 mm; zakres skali -100...+400°C

4. TERMOMETRY LABORATORYJNE RURKOWE 
SZKLANE
 › Przeznaczone są do dokładnych pomiarów temperatury, 

w których przy obliczaniu wyników uwzględnia się 
poprawki wskazań danego termometru wyznaczone 
podczas wzorcowania

 › Wybrane zakresy pomiarowe: -50 do +50°C, 0-100°C, 
0-150°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-360°C

 › Szczegółowe zakresy w karcie katalogowej
 › Dopuszczalna działka elementarna: 0,1°C; 0,2°C; 0,5°C; 

1,0°C
 › Długość całkowita L/mm/: 200, 220, 250, 280, 300, 320, 

350, 380, 400, 420
 › Ciecz termometryczna: rtęć, toluen, płyn 

5. TERMOMETRY PRZEMYSŁOWE 
 › Przeznaczone do pomiarów temperatury w 

urządzeniach stosowanych w różnych dziedzinach 
przemysłu

 › Termometry produkowane są w dwóch rodzajach proste 
lub zgięte pod kątem 90°C. Produkowane są w oprawach 
mosiężnych, stalowych, kwasoodpornych z gwintem 
3/4” lub M27x2 oraz termometry bez opraw jako części 
zamienne do w/w wymienionych.

 › Zakresy pomiarowe: -50 do + 50°C, -30 do + 50°C, -20 
do + 50°C, 0-100°C, 0-150°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C, 
0-500°C, 0-600°C

 › Dopuszczalna działka elementarna: 0,5°C; 1,0°C; 2,0°C; 
5,0°C; 10,0°C

 › Długość części zanurzalnej R/mm/: 50, 80, 100, 125, 160, 
200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

 › Ciecz termometryczna: rtęć, toluen, płyn

Pomiar 
temperatury

1. Termometry bimetaliczne 2. Termometry gazowe

4. Termometry laboratoryjne rurkowe szklane

1,2. Termometry z kontaktem

5. Termometry przemysłowe 

Pozycje 4 i 5: za dodatkową opłatą 
dostarczane ze świadectwem spraw-
dzenia Kontroli Jakości lub świadec-
twem wzorcowania Urzędu Miar.

Polecamy usługi  
Laboratorium Merazet  
w zakresie wzorcowania  
temperatury i wilgotności.
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6. PRZENOŚNE MIERNIKI TEMPERATURY
 › TESTO 105 termometr do żywności o wzmocnionej konstrukcji z wymiennymi sondami; 

krótka i długa sonda, sonda do mrożonek: zakres pomiarowy -50...+275°C
 › TESTO 106 termometr z sondą zanurzeniową umożliwiający szybkie pomiary (2 pomiary 

na sekundę): zakres pomiarowy -50...+275°C 
 › TESTO 110 miernik temperatury z wymiennymi sondami zanurzeniowymi, dotykowymi 

i do pomiaru temperatury powietrza. Opcjonalnie bezprzewodowy pomiar za pomocą 
sond radiowych. Możliwy wydruk danych za pomocą drukarki bezprzewodowej. Zakres 
pomiarowy: -50...+150°C.

 › TESTO 925 miernik temperatury z wymiennymi sondami zanurzeniowymi, dotykowymi 
i do pomiaru temperatury powietrza. Opcjonalnie bezprzewodowy pomiar za pomocą 
sond radiowych. Możliwy wydruk danych za pomocą drukarki bezprzewodowej. Zakres 
pomiarowy: -50...+1000°C.

 › TESTO 735-1 i TESTO 735-2 wielokanałowe mierniki temperatury do których 
jednocześnie można podłączyć do 6 sond (3 sondy kablowe i 3 radiowe). Szeroki wybór 
sond Pt100 i termoparowych: zanurzeniowych, dotykowych, do pomiaru temperatury 
powietrza. Zakres pomiarowy :-200...+ 1000°C

7. PRZETWORNIKI TEMPERATURY
 › Wersja do montażu w głowicy czujnika i na szynę 35 mm
 › Wejście: Pt100, Pt1000; J, K, T, N, R, S, B napięciowe
 › Sygnał wyjściowy: 4...20 mA; 20...4 mA lub 0...10 V 

8. CZUJNIKI TEMPERATURY

Głowicowe czujniki temperatury
 › Czujniki temperatury z wymiennym wkładem pomiarowym, czujniki z niewymiennymi 

wkładami pomiarowymi
 › Z rezystorem Pt100, Pt1000 lub z termoelementem NiCrNiAl, Fe-CuNi
 › O różnych średnicach osłony 
 › Z gwintami do wyboru: M20x1,5; G1/2”; lub inne na zamówienie
 › Długości części zanurzeniowej od 50 mm 

Płaszczowe czujniki temperatury
 › Z termoelementem NiCr-NiAl, Fe-CuNi
 › O średnicy osłony od 1 mm do 6 mm
 › O długości zanurzenia od 100 mm 
 › W wersji z tuleją pośredniczącą i przewodem; z głowicą; z wolnymi końcami; z wtyczką 

Przewodowe czujniki temperatury
Przewodowe czujniki temperatury z gwintem lub bez, w wersji zanurzeniowej lub do 
pomiaru temperatury powierzchni
 › Z rezystorem Pt100, Pt1000 lub z termoelementem NiCrNiAl, Fe-CuNi
 › O średnicy osłony od 3 mm do 8 mm
 › Z gwintami do wyboru :M10x1; G1/4”; M12x1; M14x1,5 ; G1/2” 
 › O długości części zanurzeniowej od 50 mm 
 › O zakresie pomiarowym do +400°C

Czujniki do klimatyzacji
Czujniki do pomiaru temperatury otoczenia 
 › Z rezystorem Pt100 lub Pt1000
 › O zakresie pomiarowym od -40...+85°C 

Akcesorioa do czujników temperatury
 › Przewody kompensacyjne
 › Uchwyty
 › Wtyki
 › Gniazda
 › Osłony

6. Przenośne mierniki temperatury

7. Przetworniki temperatury

8. Przewodowe czujniki temperatury

8. Czujniki do klimatyzacji

8. Głowicowe czujniki  
       temperatury

8. Płaszczowe czujniki  
       temperatury
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9. CZUJNIKI TEMPERATURY
Czujnik DART
Cyfrowy termometr wzorcowy do pasteryzacji i autokla-
wów (“Retort“); Spełnia wymogi PMO (Organizacja ds. 
Mleka Pasteryzowanego).

Czujnik FJ
Miernik temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, bez 
zewnętrznego zasilania.
 › Opcjonalnie z wyjściem na przełącznik i zewnętrznym 

zasilaniem
 › Przyłącza procesowe do zastosowań w przemyśle 

farmaceutycznym

Czujnik NFP-141
Higieniczny, zoptymalizowany przepływowo pomiar 
temperatury ze zintegrowanym wykrywaniem poziomu 
dla rur od DN25.
 › Przyłącze procesowe z higienicznym gwintem G1/2 

“(CLEANadapt)
 › Dostępna jest wersja ze zintegrowanym nadajnikiem

Czujniki TFP-44, TFP-54, TFP-164, TFP-184
Higieniczny, pomiar temperatury ze spłukiwaniem przed-
nim dla rur od DN25 i zbiorników z higienicznym gwintem 
G1/2” (CLEANadapt).
 › Wersje z głowicą łączacą 18 mm i 55 mm
 › Przekładka dostępna jako opcja (TFP-54)

Czujniki TFP-90, TFP-96, TFP-98
Zastosowanie / przeznaczenie 
 › Pomiar temperatury w urządzeniach przemysłu 

farmaceutycznego
 › Pomiar temperatury w króćcu fermentatora

Czujniki TFP-59, TFP-179, TFP-199
Pomiar temperatury z nakrętką ślepą 3/8” do rur od DN25, 
bez otwierania procesu.
 › Wbudowany system dla zbiorników, wersje z głowicą 

łączącą 18 mm i 55 mm
 › Bezpieczny pomiar temperatury w rurach gorącej pary i 

rurach ciśnieniowych (proces zamknięty)

PRZYŁĄCZA PROCESOWE 

1. CLEANADAPT 
Producent Anderson-Negele zaprojektował wraz z 
systemem przyłączeń CLEANadapt dla trzech różnych 
rozmiarów gwintów system, który znajduje zastosowanie 
nie tylko dla prawie wszystkich czujników naszej firmy, 
ale stał się w międzyczasie standardem wśród wszystkich 
innych dostawców w branży. Higieniczny sposób instalacji 
potwierdzony jest certyfikatem EHEDG.

 
2. FLEXADAPT I PHARMADAPT ESP

Dzięki nowej konstrukcji systemu do zabudowy ESF firma 
Anderson-Negele oferuje teraz klientom z branży przemy-
słu spożywczego oraz dla klientów przemysłu farma-
ceutycznego możliwość pomiaru temperatury w rurach 
i zbiornikach bez bezpośredniego kontaktu czujnika z 
medium. Umożliwia ona montaż czujników bez otwierania 
procesu, w celu weryfikacji i ponownej kalibracji. Obok 
prefabrykowanych systemów do zabudowy oferowane są 
różne adaptery do wspawania i doposażenia oraz kom-
patybilne czujniki temperatury. Wszystkie części mające 
styczność z procesami wykonane są ze stali nierdzewnej 
1.4435 i posiadają świadectwo 3.1 wg EN 10204.

9. Czujnik DART

9. Czujnik NFP-141

9. TFP-90, TFP-96, TFP-98

1,2. Przyłącza procesowe

9. Czujnik FJ

9. TFP-44, TFP-54, TFP-164, TFP-184

9. TFP-59, TFP-179, TFP-199
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MANOMETRY

1. MANOMETRY Z RURKĄ BOURDONA DO OGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ
Odpowiednie do mediów ciekłych i gazowych, które nie są lepkie i krystalizujące oraz nie 
reagują ze stopem miedzi.
Zakresy wskazań ciśnienia 0...0,6 bar do 1000 bar i podciśnienia -1...0 bar.
 › Model 111.10 wersja standardowa z przyłączem dolnym 
 › Model 111.12 wersja standardowa z przyłączem tylnym
 › Model 111.11 manometry spawalnicze wg ISO5171
 › Model 111.20 wersja o podwyższonej wytrzymałości
 › Model 111.22 wersja do medium o temperaturze do +200°C
 › Model 212.20 wersja przemysłowa w obudowie ze stali nierdzewnej
 › Model 211.11 wersja przemysłowa o średnicy obudowy 250 mm

2. MANOMETRY Z RURKĄ BOURDONA O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ
Manometry wykonane są w całości ze stali CrNi. Odpowiednie do mediów ciekłych, gazo-
wych, również do środowisk agresywnych z wyjątkiem mediów lepkich i krystalizujących.
Zakres wskazań: 0...0,6 bar do 0...7000 bar.
 › Model 131.11 wersja standardowa o średnicy obudowy 40, 50, 63 mm
 › Model 232.50 wersja standardowa o średnicy obudowy 63, 100 i 160 mm
 › Model 232.30 wersja bezpieczna o średnicy obudowy 63, 100 i 160 mm
 › Model 222.30 wersja bezpieczna, wysokie ciśnienie, o średnicy tarczy 160 mm

3. MANOMETRY Z RURKĄ BOURDONA Z PŁYNNYM WYPEŁNIENIEM 
W przypadku wysokich dynamicznych obciążeń, takich jak szybka zmiana ciśnienia lub 
wstrząsy, zalecane jest stosowanie manometrów z płynnym wypełnieniem obudowy.
Zakresy ciśnień 0...0,6 bar do 0...1600 bar.
 › Model 113.53 wersja standardowa o średnicy tarczy 40, 80, 100 mm
 › Model 213.53 w obudowie ze stali nierdzewnej o średnicy tarczy 50, 63, 100 mm
 › Model 233.50 wersja ze stali nierdzewnej o średnicy tarczy 63, 100 i 160 mm

4. MANOMETRY PUSZKOWE DO POMIARU NISKICH ZAKRESÓW CIŚNIEŃ
Zakresy wskazań od 0... 2,5 mbar do 0...600 mbar (lub równowartość w innych jednostkach 
ciśnienia i podciśnienia).
 › Model 611.10 wersja standardowa o średnicy obudowy 50, 63 mm
 › Model 612.20 wersja przemysłowa w obudowie ze stali nierdzewnej o średnicy tarczy 63, 

100, 160 mm
 › Model 632.50 wersja ze stali nierdzewnej o średnicy obudowy 63, 100 i 160 mm
 › Model 614.11 obudowa kwadratowa, wersja do montażu panelowego

5. MANOMETRY PRECYZYJNE
Manometry kontrolne znajdują zastosowanie tam gdzie wymagany jest pomiar z wysoką 
dokładnością:
 › Model 311.10 i model 312.20 o średnicy obudowy 160 mm w klasie dokładności 0,6

 › Model 332.30, 333.30 o średnicy tarczy 160 mm, wersja bezpieczna, klasa dokładności 0,6
 › Model 610.20, 630.20 o średnicy obudowy 160 mm, do niskich zakresów ciśnień, klasy 

dokładności 0,6 
 › Model 342.11 o średnicy obudowy 250 mm, klasa dokładności 0,1

6. MANOMETRY RÓŻNICOWE
 › Średnica tarczy: 80, 100 lub 160 mm
 › Wykonanie: z przyłączem równoległym i rurką Bourdona
 › Z tłoczkiem magnetycznym (z membraną oddzielającą)
 › Dla procesów przemysłowych konstrukcja spawana
 › Uniwersalne, odporne na przeciążenia do 40, 100, 250 lub 400 bar
 › Serii DELTA odporna na przeciążenie do 25 bar

7. MANOMETRY Z SEPARATORAMI
 › Separatory membranowe z gwintowym przyłączem procesowym
 › Separatory membranowe z kołnierzowym przyłączem procesowym
 › Separatory membranowe rurowe z kołnierzowym przyłączem procesowym
 › Separatory membranowe ze sterylnym przyłączem procesowym
 › Separatory membranowe rurowe ze sterylnym przyłączem procesowym

1. Manometry z rurką Bourdona do ogólnych zastosowań

6. Manometry różnicowe

7. Manometry z separatorami

2. Manometr z rurką  
       Bourdona o zwiększonej  
       odporności na korozję

4. Manometr 
       puszkowy

5. Manometr precyzyjny

Pomiar  
ciśnienia

3. Manometr z rurką  
       Bourdona z płynnym  
       wypełnieniem

Polecamy usługi Labora-
torium Merazet w zakresie 
wzorcowania ciśnienia.
Czytaj na str. 59
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9. Manometry z elektrycznym sygnałem wyjściowym

10. Manometry z urządzeniami kontaktowymi

11. Akcesoria do manometrów

8. MANOMETRY MEMBRANOWE – WERSJA 
PRZEMYSŁOWA
 › Zastosowanie – do mediów ciekłych i gazowych także 

do agresywnych mediów i środowisk
 › Średnica tarczy – 100, 160 mm
 › Zakresy od 16 mbar do 40 bar
 › Klasa dokładności 1,6
 › Materiał części zwilżanych – stal nierdzewna, stop 

NiCrCo, FPM/FKM

9. MANOMETRY Z ELEKTRYCZNYM SYGNAŁEM 
WYJŚCIOWYM

Manometry typu intelliGAUGEs są rozwiązaniem dla prawie 
wszystkich aplikacji pomiaru ciśnienia. Łączą w sobie analo-
gowe wskazanie manometru mechanicznego, nie wyma-
gającego zewnętrznego zasilania z elektrycznym sygnałem 
wyściowym przetwornika ciśnienia.
W zależności od manometru dostępne są następujace elek-
tyczne sygnały wyjściowe:

 › 4...20 mA, 2-przewodowe
 › 4...20 mA, 2-przewodowe z aprobatami Ex
 › 0...20 mA, 3-przewodowe
 › 0...10 V, 3-przewodowe

Manometry produkowane są o średnicy obudowy od 40 do 
160 mm, zakresie pomiarowym od 0 do 1600 bar w zależno-
ści od wykonania manometru.

10. MANOMETRY Z URZĄDZENIAMI KONTAKTOWYMI
Systemy sterowania mają coraz większe znaczenie w zastoso-
waniach przemysłowych. W konsekwencji, nie wystarczy już 
wskazanie ciśnienia na manometrze ale mierzona wartość 
musi być również przeniesiona przez sygnał elektryczny do 
systemu sterowania np. przez zamykanie lub otwieranie 
obwodu.
W zależności od modelu wbudowane są następujace kon-
takty:

 › Kontakt magnetyczny 821
 › Kontakt indukcyjny 831
 › Kontakt elektroniczny 830e
 › Przełacznik kontraktonowy 851
 › Mikroprzełacznik 850
 › Wyjście tranzystorowe NPN lub PNP

Wszyskie manometry ze stykami indukcyjnymi posiadają 
certyfikat zgodności z ATEX Ex II 2 GD c TX.

11. AKCESORIA DO MANOMETRÓW
 › Zawory i kurki manometryczne do izolowania 

urządzenia pomiarowego 
 › Rurki syfonowe do ochrony urządzenia pomiarowego 

przed wysokimi temperaturami
 › Złącza gwintowe do montażu urządzeń pomiarowych 
 › Uszczelki do uszczelniania przyłączy procesowych
 › Dławik regulowany i zawór odcinający do ochrony 

urządzenia pomiarowego przed wysokimi skokami i 
pulsacjami 

 › Wsporniki montażowe

8. Manometry membranowe – wersja przemysłowa
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MANOMETRY CYFROWE

1. MANOMETRY ELEKTRONICZNE MAN-90-BAT
przeznaczone są do precyzyjnego pomiaru ciśnienia względnego w zbiornikach, rurocią-
gach, oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest miejscowe wskazanie mierzonego ciśnienia 
procesu.

 › Zakresy pomiarowe: 0...0,35 bar do 0...7 bar; -1...0 bar do -1...+7 bar
 › Sygnał wyjściowy: opcjonalnie 2 wyjście alarmowe
 › Dokładność: <0,2%
 › Membrana pomiarowa: ze stali nierdzewnej 316L (1.4404) lub Hastelloy
 › Przyłącze procesowe: G1” higieniczne lub TriClamp; dostępna szeroka gama przyłączy i 

adapterów CLEANadapt
 › Konfiguracja: zmiana jednostki, pozycji przecinka, offsetu, funkcji alarmu przyciskami
 › Przyłącze elektryczne: gniazdo M12

2. MANOMETR CYFROWE KELLER
To cyfrowe, sterowane mikroprocesorowo przyrządy do pomiaru ciśnienia. 
Wytrzymała konstrukcja umożliwia długoterminowe wykorzystywanie nawet w trudnych 
warunkach, a wysokiej jakości wyświetlacz pozwala na łatwe odczytanie rezultatów. 
Bardzo niski pobór energii, bezpieczeństwo danych i niewielkie rozmiary sprawiają, że 
manometr elektroniczny znajdzie zastosowanie w pomiarach cieczy oraz gazów i sprawdzi 
się w ciepłownictwie, gazownictwie, hydraulice, przemyśle spożywczym oraz wielu innych 
branżach.

3. PRZENOŚNY MANOMETR DO POMIARU CIŚNIENIA, PODCIŚNIENIA I RÓŻNICY 
CIŚNIEŃ 
testo 510
 › Zakres pomiarowy 0...100 hPa 
 › Jednostki pomiaru : hPa, mbar, Pa; mmH20, mmHg; psi

testo 512
Przenośny miernik ciśnienia różnicowego z możliwością wydruku pomiarów  
i pomiaru prędkości przepływu (rurka Pitota) – opcja.
 › Zakresy pomiarowy: 0..2 hPa; 0...20 hPa; 0...200 hPa; 0...2000 hPa (bez przepływu)

1. Manometr MAN-90-BAT

2. Manometr LEO2

3. Manometr TESTO 510

2. Manometr ECO2

Manometry cyfrowe KELLER

ECO2 LEO1 LEO2 LEO3 LEO5 LEORecord LEX1

Zakresy pomiarowe/ 
rozdzielczość

-1...30 bar/ 10 mbar
0...300 bar/ 100 mbar

-1...3 bar/ 1 mbar
-1...30 bar/ 10 mbar

0...300 bar/ 100 mbar
0...700 bar/ 200 mbar

0...1000 bar/ 200 mbar

-1...3 bar/ 1 mbar
-1...30 bar/ 10 mbar

0...300 bar/ 100 mbar
0...700 bar/ 200 mbar

-1...3 bar/ 1 mbar
-1...10 bar/ 2 mbar

-1...30 bar/ 10 mbar
0...100 bar/ 20 mbar

0...300 bar/ 100 mbar
0...700 bar/ 200 mbar

0...1000 bar/ 200 mbar

-1...3 bar/ 1 mbar
-1...10 bar/ 2 mbar

-1...30 bar/ 10 mbar
0...100 bar/ 20 mbar

0...300 bar/ 100 mbar
0...700 bar/ 200 mbar

0...1000 bar/ 200 mbar

-1...3 bar/ 1 mbar
-1...30 bar/ 10 mbar

0...300 bar/ 100 mbar
0...700 bar/ 200 mbar

0...1000 bar/ 200 mbar

-0,3...0,3 bar/ 0,1 mbar
-1...2 bar/ 0,1 mbar
-1...10 bar/ 1 mbar
-1...20 bar/ 1 mbar

0...100 bar/ 10 mbar
0...200 bar/ 10 mbar
0...400 bar/ 50 mbar

0...700 bar/ 100 mbar
0...1000 bar/ 100 mbar

Klasa dokładności 
(pełnego zakresu) 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,05% 0,1% 0,05%

Wersja iskrobezpieczna TAK TAK TAK NIE w przygotowaniu TAK TAK

Pamięć min/max min/max min/max min/max min/max
56 000 rejestrów

min/max
56 000 rejestrów min/max

Inne 
dostępne wykonania 
do pracy z czystym 

tlenem

PEAK MODE wyjście 4...20 mA

wykonanie ze SS 316L
PEAK MODE

opcja: RS485,  
4...20 mA, 0...10 V,  
2 wyjścia stykowe

RS485
możliwość przegląda-

nia i rejestrowania  
wyników na PC

2. Manometr LEO5

3. Manometr TESTO 512

2. Manometr LEORecord 2. Manometr LEX1
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PRZETWORNIKI CIŚNIENIA 

1. PRZETWORNIKI CIŚNIENIA DAN-HH
Przeznaczone są do pomiaru ciśnienia względnego lub 
ciśnienia absolutnego w zbiornikach, rurociągach oraz 
innych aplikacjach, gdzie wymagana jest odporność na 
ciągłą temperaturę procesu do 150°C.
 › Zakresy pomiarowe: 0...1 bar do 0...34 bar; -1...+1 bar do 

-1...+13 bar, 0...2 bar abs do 0...20 bar abs
 › Sygnał wyjściowy: 4...20 mA, 2-przew.
 › Dokładność: <0,5%
 › Membrana pomiarowa: ze stali nierdzewnej 316L 

(1.4404)
 › Przyłącze procesowe: G1” higieniczne lub TriClamp; inne 

poprzez przyącza CLEANadapt
 › Konfiguracja: zmiana zakresu pomiarowego 

potencjometrami
 › Przyłącze elektryczne: gniazdo M12
 › Opcje: kabel z wtykiem M12; zakres pomiarowy wg 

wymagań użytkownika; wyświetlacz LED do montażu 
tablicowego lub naściennego

2. POJEMNOŚCIOWY PRZETWORNIK CIŚNIENIA SERII 
41X/41XEI
Nowa seria 41X wykorzystuje sprawdzoną kapsułkę 
ceramiczną KAVLICO, oraz mikroprocesorową elektronikę 
przetworników serii 30X. Wartości ciśnienia uzyskane z 
sygnału ciśnienia i temperatury czujnika kompensowane 
są cyfrowo za pomocą metody modelowania matematycz-
nego.
 › Zakresy: 30...300 mbar 
 › Wyjście: 4...20 mA, 0...10 V, RS485
 › Dokładność całkowita: ±0,1% FS
 › Temperatura pracy: -20...80°C 
 › Wykonanie: stal 316L, IP65

3. PIEZOREZYSTANCYJNE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA 
FIRMY KELLER
Poniżej przedstawiamy zestawienie podstawowych prze-
tworników znajdujących się w naszej ofercie. 
 › Przetworniki serii 21G przechodzą długi proces badań 

w komorach klimatycznych oraz laserową kompensację, 
która pozwala na uzyskanie wysokiej dokładności 
i stabilności dla szerokiego zakresu temperatur 
(-40..135°C)

 › Specjalna nowoopracowana technologia kompensacji 
stosowana w przetwornikach ciśnienia serii Y pozwala 
na znaczne zredukowanie błędów termicznych sensora 
ciśnienia. Wpływ temperatury na dokładność pomiaru 
ciśnienia jest znacznie większy niż błąd nieliniowości 
czujnika

 › Seria 33X/35X charakteryzuje się silikonowym mikro-
układem pomiarowym o wysokiej czułości montowanym 
na pływającym elemencie oraz nowoopracowanym 
mikroprocesorem XEMICS ze zintegrowanym 16 
bitowym konwerterem A/D. Wpływ temperatury i 
nieliniowości są kompensowane matematycznie. Wyjście 
cyfrowe oparte na protokole MODBUS

3. Piezorezystancyjne przetworniki ciśnienia firmy KELLER

Seria 21C Seria 21G Seria 21Y Seria 23/25 Seria 23(S)Y / 25(S)Y Seria 33X / 35X

Zakresy pomiarowe -1(0)...2 bar 
-1(0)...200 bar (abs/wzgl.)

-1(0)...4 bar 
-1(0)...200 bar (abs/wzgl.)

-1(0)...2 bar 
-1(0)...1000 bar (abs/wzgl.)

-1(0)...0,1 bar 
-1(0)...1000 bar (abs/wzgl.), 

opcja 1500, 2000 bar

-1(0)...0,2 bar 
-1(0)...1000 bar (abs/wzgl.)

-1(0)...1/ 3/10/30/100/300/ 
700/1000 bar abs / wzgl / 
różnic. opcja do 2000 bar

Pole błędu max. +/-0,25% FS typ. ± 1,0% FS
max. ± 1,5% FS

±1,0% FS max 0...50°C
±1,5% FS

max 0...80°C
typ. 0,2%

< 0,1% opcja 0,4% typ. (-10...80°C) typ. 0,05% FS (cyfrowy) 
typ. 0,1% FS (analogowy)

Wyjście 0,5...4,5 V ratio

4...20 mA, 
0...10 V, 

0,5..4,5 ratio 
i inne

4...20 mA 
0...10 V 

0,5...4,5 V  
(nieratiometryczne) 

i inne

0...5, 0...10 V  
4...20 mA, 0...20 mA

inne

0...5, 0...10 V 0,5..4,5 V  
4...20 mA

 inne

RS485 (cyfrowy, MODBUS) 
4...20 mA 0...10 V, 0...2,5 V / 

0...5 V (3-przewodowy) 
0,1...2,5 V (3-przewodowy)

Temp. pracy -40...125°C -40...135°C -40...100°C -40...120°C, opcja 150°C -40...120°C -40...120°C

Inne wykonanie iskrobezpieczne  
i ognioszczelne

wykonanie iskrobezpieczne  
i ognioszczelne

wykonanie iskrobezpieczne  
i ognioszczelne

1. Przetworniki ciśnienia DAN-HH

3. Seria 21G

3. Seria 25Y

3. Seria 23S/25S3. Seria 23/25

3. Seria 21Y

3. Seria 35X, 35X HCT

2. Przetwornik ciśnienia serii 41X/41XEi
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PRZETWORNIKI RÓŻNICY CIŚNIEŃ

1. PIEZOREZYSTANCYJNE RÓŻNICOWE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA SERII PD33X/
PD39X
W aplikacjach, gdzie zakres różnicy ciśnień znajduje się pomiędzy 5% a 100% max. war-
tości ciśnienia liniowego najnowszym osiągnięciem jest wykorzystanie mikroprocesora 
opartego na technice kompensacyjnej, gdzie zamiast metody konwencjonalnej używa się 
dwóch czujników bezwzględnych.
 › Zakresy ciśnienia liniowego: od 1 do 200 bar
 › Zakresy różnicy ciśnień: od 0,2 do 200 bar
 › Temperatura pracy: -40...80˚C
 › Zakres kompensacji temperatury: -10...80˚C
 › Dokładność całkowita (TA): ≤0,05% zakresu typowo; ≤0,1 zakresu max.

     2. PIEZOREZYSTANCYJNY PRZETWORNIK  
     RÓŻNICY CIŚNIEŃ PRD-33X 

Nowa seria przetworników PRD-33X charakteryzuje się pomiarem ciśnienia statycznego 
oraz dużą odpornością na przeciążenie. Stosowany jest w pomiarach poziomu gazów i 
cieczy w zbiornikach ciśnieniowych. 
 › Zakresy różnicy ciśnień

 › 0...350 mbar, 40 bar abs.
 › 0...1 bar, 40 bar abs.
 › 0...3 bar, 40 bar abs.

 › Dokładność ±0,05% zakresu
 › Błąd całkowity -30...+ 60°C, ±0,2% zakresu
 › Temperatura pracy/przechowywania -40...+ 80°C

PRESOSTATY

1. PROGRAMOWALNY PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY DV-2 PS
Posiada funkcje programowalnego przełącznika ciśnieniowego: wyświetlanie ustawionego 
progu, zmianę progów, wybór trybu: normalny (z histerezą), okno, NO lub NC.
 › Zakresy: Abs.: 0...4 bar, 0...31 bar, 0...400 bar; wzgl.: -1...30 bar, -1...20 bar
 › Zasilanie: 8...28 VDC
 › Czas odpowiedzi: max. 30 ms
 › Styk: przekaźnik PhotoMOS 40 V / 0,4 A (2 wyjścia)

2. PRESOSTAT ELEKTRONICZNY PA-22PS
Jest kompaktowym, niezwykle wytrzymałym programowalnym presostatem posiadającym 
dodatkowo wyjście analogowe 0,5...4,5 V. Do programowania przełączników PA-22PS uży-
wa się jednostki programującej dV-22PP, włączonej pomiędzy presostat i zasilanie- można 
wówczas sczytać bieżącą wartość ciśnienia i progów.
 › Zakres ciśnień wzgl.: 0...4 bar do 0...400 bar
 › Pole błędu: (0...80°C) 2% FS 
 › Temperatura pracy: -40...125°C 
 › Ochrona IP 67 
 › Średnica x wysokość: 26 x 53 mm

3. PRESOSTATY 405 612XX ZPA EKOREG 
Presostaty i presostaty bezpieczeństwa (ograniczniki) ciśnienia oraz różnicy ciśnień w wy-
konaniach do użycia w środowisku przemysłowym i obszarach zagrożonych wybuchem Ex.
 › Zakresy (ciśnienie): od -0,8 kPa do 4 MPa w 20 zakresach
 › Zakresy (różnica ciśnień): od 0,4 kPa do 160 kPa w 9 zakresach
 › Obciążenie: max. ~ 250 V/10 A, cos 1
 › Stopień ochrony: IP 65
 › Środowisko pracy: w zakresie temperatur od -20 do +60°C,  

w zakresie temperatur -20 ≤ Ta ≤ +40°C (Ex)
 › Specifikacja II 2G Ex de IIB+H2 T6
 › Środowiska Ex: II 2D Ex tD A IP 65 T 50°C

Urządzenia cechuje kompaktowa, zwarta budowa, wysoki stopień ochrony obudowy, 
szeroki zakres obsługiwanych mediów ciekłych i gazowych, a także temperatura mierzone-
go medium do 90°C, a w niektórych przypadkach nawet do 120°C. Ograniczniki ciśnienia 
(presostaty bezpieczeństwa) pełnią funkcję urządzeń zabezpieczających i przy przekro-
czeniu zadanych wartości przełączają styk elektryczny który powraca w pozycję pierwotną 
dopiero po ręcznym załączeniu przycisku RESET przez operatora. 

1. Przetwornik Ciśnienia serii PD39X

2. Piezorezystancyjny przetwornik różnicy ciśnień PRD-33X 

Pomiar ciśnienia statycz-
nego oraz duża odpor-
ność na przeciążenia.

1. Programowalny  
       przełącznik ciśnieniowy  
      dV-2 PS

3. Presostaty 405 612xx ZPA EKOREG 

2. Presostat elektroniczny 
       PA-22PS
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1. PIEZOREZYSTANCYJNE EKONOMICZNE SONDY 
POZIOMU SERIA 26Y
Stosowane są tam gdzie istotne są koszty ale wciąż wyma-
gana jest odpowiednia dokładność pomiaru.
Technologia: nowa seria przetworników ciśnienia KELLER 
serii Y charakteryzuje się wyjątkowo małym błędem ter-
micznym i odpornością na wpływy elektromagnetyczne, 
wielokrotnie przewyższającą najnowsze obowiązujące 
normy. 

 › Świetna dokładność, doskonała stabilność 
długoterminowa, brak histerezy

 › Zintegrowany układ antyprzepięciowy i zabezpieczający 
przed odwróconą polaryzacją

 › Stopień ochrony: IP68
 › Kompaktowa, wytrzymała obudowa ze stali 316L
 › Zakresy od 0,2 do 10 bar (2...100 m H2O)
 › Niska cena

2. WYSOKOPRECYZYJNE PRZETWORNIKI POZIOMU 
SERII 36X W
Ta seria przetworników ciśnienia ma konwencjonalne wyj-
ścia analogowe oraz wyjście cyfrowe i jest zaprojektowana 
do pomiaru poziomu, gdzie wymagana jest największa 
dokładność. 

Wyjście cyfrowe przetwornika:
jego elementem pomiarowym jest krzemowy mikro-układ 
o wysokiej czułości oraz nowoopracowany mikroprocesor 
XEMICS ze zintegrowanym 16 bitowym konwerterem 
A/D. Dodatkowo na powierzchni krzemowego układu 
przymocowany jest niezależny czujnik temperatury. 
Wpływy temperatury i nieliniowości są kompensowane 
matematycznie. Poprzez oprogramowanie READ30 i kabel 
K107 przeliczona wartość ciśnienia może być wyświetlana 
na PC, oprogramowanie to również umożliwia rejestrację 
i prezentację graficzną. W system komunikacji cyfrowej 
może być wpiętych do 128 przetworników.

 › Zakresy ciśnienia: 1...30 bar
 › Dokładność: 0,1% zakresu
 › Wyjścia: 4...20 mA, 0...10 V, RS485 (MODBUS RTU)
 › Temperatura pracy: -20...80°C
 › Kompensacja temperatury: 10...50°C lub inna

3. PRZETWORNIKI POZIOMU SERII 36XKY
Do ścieków i cieczy zanieczyszczonych - membrana  
Kynar©. 
Sondy programowalne z wyjściem cyfrowym i analogo-
wym. Ta seria przetworników poziomu została opraco-
wana specjalnie przez KELLER’a do długotrwałej pracy w 
ściekach. Przetwornik mimo niewielkich wymiarów posia-
da stosunkowo dużą membranę monolityczna membranę 
z materiału Kynar©, który łączy antyadhezyjne właściwości 
teflonu z wytrzymałością i twardością. 

4. WYSOKIEJ PRECYZJI PRZETWORNIK POZIOMU 
SERII 36 XI W (CTD)
Multi-Parametrowa Sonda z cyfrowym interfejsem (RS485 
MODBUS / SDI-12).
Seria 36 Xi W zbudowana jest na najnowszej platformie 
mikroprocesorowej opracowanej przez KELLERa specjal-
nie by spełnić najwyższe wymagania precyzji pomiaru 
i zapewnić zgodność z wieloma interfejsami. Wraz z 
informacją o ciśnieniu (poziomie) przetwornik przesyła też 
informację o temperaturze i opcjonalnie przewodności 
(CTD).
Sondy 36 Xi W bazują na sprawdzonej serii KELLER 36 XW. 
Wszystkie przetworniki poziomu serii X (36X(W), 46X) 
posiadają interfejs RS485 zapewniający transfer danych 
o ciśnieniu i temperaturze Sondy multiparametrowe za-
wierające sensor CTD umożliwiają pomiary przewodności, 
temperatury i głębokości są o ok. 90 mm dłuższe.

Pomiar poziomu

1. Sonda poziomu serii 26Y

4. Przetwornik poziomu serii 36 Xi W (CTD)

4. Przetwornik poziomu serii 36XKY

2. Przetwornik poziomu serii 36X W

4. Przetwornik poziomu serii 36 Xi W
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5. PROGRAMOWALNA CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA SERII 46X/46XEI
Ten zanurzeniowy przetwornik poziomu jest godny uwagi ze względu na znakomitą 
stabilność długoterminową, zwartą budowę i wysoką dokładność. Nadaje się szczególnie 
do dokładnych i stabilnych pomiarów niskich spiętrzeń cieczy również zanieczyszczonych 
(ścieki).  
Sonda wykonana jest ze stali nierdzewnej a kapsułka pomiarowa to pojemnościowy 
czujnik z membraną ceramiczną pokrytą warstwą złota. Wartości ciśnienia uzyskane z 
sygnału ciśnienia i temperatury czujnika kompensowane są cyfrowo za pomocą metody 
modelowania matematycznego. Poprzez wyjście cyfrowe RS485 mierzone wartości mogą 
być sczytywane i archiwizowane na PC poprzez bezpłatne oprogramowanie programują-
co-wizualicyjne PROG30/READ30.

 › Zakresy ciśnienia: 30...1000 mbar
 › Dokładność: 0,1% zakresu
 › Wyjścia: 4...20 mA, 0...10 V, RS485 (MODBUS RTU)
 › Temperatura pracy: 0...80°C
 › Kompensacja temperatury: 10...50°C

6. REJESTRATORY POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH 
Rejestratory wód gruntowych są całkowicie autonomicznymi,  
zasilanym bateryjnie urządzeniami pozwalającym rejestrować  
poziom wody, temperaturę oraz konduktywność  
(DCX-22AA CTD) w długim okresie. 

7. JEDNOSTKA DO ZDALNEJ TRANSMISJI DANYCH GSM-2
Urządzenie umożliwia obsługę do 14 kanałów pomiarowych (różne czujniki: poziom, 
temperatura, impulsowe etc.) Głównymi aplikacjami są: pomiar poziomu wód gruntowych, 
studni, zbiorników, wód zasilających oraz ścieków.
Bezpłatne przyjazne użytkownikowi oprogramowanie GSM-2 Data Manager pracuje jako 
centrala monitorująca i organizująca dla sieci pomiarowej. Zbiera ona pomiary odebrane z 
jednostek GSM-2 i przechowuje je w bazie danych MySQL. Oprogramowanie oferuje różne 
możliwości eksportu danych lub serwisów sieciowych, pozwalając również na zbieranie 
danych poprzez inne już istniejące oprogramowanie i zintegrowanie z istniejącym syste-
mem akwizycji danych.
Urządzenie umożliwia obsługę do 14 kanałów pomiarowych (różne czujniki: poziom, 
temperatura, impulsowe etc.) Głównymi aplikacjami są: pomiar poziomu wód gruntowych, 
studni, zbiorników, wód zasilających oraz ścieków.
Bezpłatne przyjazne użytkownikowi oprogramowanie GSM-2 Data Manager pracuje jako 
centrala monitorująca i organizująca dla sieci pomiarowej. Zbiera ona pomiary odebrane z 
jednostek GSM-2 i przechowuje je w bazie danych MySQL. Oprogramowanie oferuje różne 
możliwości eksportu danych lub serwisów sieciowych, pozwalając również na zbieranie 
danych poprzez inne już istniejące oprogramowanie i zintegrowanie z istniejącym syste-
mem akwizycji danych.

6. Rejestratory poziomu wód gruntowych

DCX-16 DCX-22 DCX-22 VG DCX-22 AA DCX-38AA DCX-22AA CTD

Zakres pomiarowy

Poziom max. 0...100 m H2O max. 0...100 m H2O max. 0...100 m H2O max. 0...50 m H2O max. 0...5 m H2O max. 0...200 m H2O

Temperatura 0...50 C 0...50°C 0...50°C 0...50°C 0...50°C -10...60°C

Konduktywność - - - - - 0..0,2 mS, 0..2 mS
0..20 mS, 0..200 mS

Pamięć 57000 
opcja 114000

57000 
opcja 114000

57000 
opcja 114000

57000 
opcja 114000

57000 
opcja 114000

57000 
opcja 114000

Kompensacja ciśnienia atmosferycznego poprzez DCX-16 Baro poprzez DCX-22 Baro kapilara wewnątrz 
przewodu

porównanie ciśnienia 
hydrostatycznego 
i barometrycznego 

mierzonego 2 czujnikami 
absolutnymi

porównanie ciśnienia 
hydrostatycznego 
i barometrycznego 

mierzonego 2 czujnikami 
absolutnymi

porównanie ciśnienia 
hydrostatycznego 
i barometrycznego 

mierzonego 2 czujnikami 
absolutnymi

Średnica 16 mm 22 mm 22 mm 22 mm 38 mm 22 mm

5. Sonda hydrostatyczna serii 46X/46XEi

6. Rejestrator DCX-16

7. Jednostka do zdalnej transmisji danych GSM-2

6. Rejestrator DCX-22VG

6. Rejestrator DCX-22AA

6. Rejestrator  
       DCX-38AA

Pracują w kilku tysiącach 
przepompowni ścieków 
w Polsce.
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8. SONDA POZIOMU ZE ZINTEGROWANYM 
CZUJNIKIEM TEMPERATURY NFP-41
Przeznaczona do sygnalizacji poziomu lub obecności 
cieczy przewodzących w rurociągach lub zbiornikach oraz 
do równoczesnego pomiaru temperatury procesu.
 › Długości elektrody: 15 mm (standard), opcjonalnie max. 

500 mm
 › Materiał elektrody/czujnika: stal nierdzewna 1.4404
 › Przyłącze procesowe: G1/2” higieniczne; inne poprzez 

przyącza CLEANadapt
 › Elektronika sondy: brak lub zintegrowana (MNV-1 dla 

poziomu i/lub przetwornik 4...20 mA, 2-przew. dla temp.)

9. POTENCJOMETRYCZNY, CIĄGŁY POMIAR POZIOMU
Potencjometryczny, ciągły pomiar poziomu w metalo-
wych zbiornikach do 3000 mm wysokości, do temperatur 
procesowych do 140°C/284°F.
 › Kompaktowy czujnik w technologii 2-przewodowej,
 › Wersja z pojedynczą sondą, pręt o średnicy 6 lub 10 mm
 › Higieniczny gwint G1/2” i G1” (CLEANadapt), Tri-Clamp 

1” – 2” , jak również Varivent® typu F i N
 › Idealny do środowisk kleistych i ciastowatych
 › Minimalna przewodność produktu zwykle 50 µS/cm

10. PRZEWODNOŚCIOWE SONDY POZIOMU NVS-141,    
   -143, -146
Przeznaczone do sygnalizacji poziomu lub obecności cie-
czy przewodzących w rurociągach lub zbiornikach; także 
dla mediów pieniących się i przylegających (elektroda z 
pokryciem).
 › Długości elektrody: 200...2000 mm (NVS-141 tylko 4 

mm); elektroda może być skracana wg wymagań
 › Średnica elektrody: 4 mm (standard) lub 8 mm
 › Materiał elektrody: stal nierdzewna 1.4404 (dla NVS-146 

- elektroda z pokryciem PFA)
 › Przyłącze procesowe: G1/2” higieniczne; inne poprzez 

przyącza CLEANadapt
 › Elektronika sondy: zintegrowana MNV-1 lub do montażu 

na szynie DIN (VNV-, ZNV-Z)

11. MIKROFALOWE SYGNALIZATORY  
   POZIOMU NCS-11
Przeznaczone do sygnalizacji poziomu lub obecności 
cieczy w rurociągach lub zbiornikach; także dla mediów 
pieniących się i przylegających; stosowane m.in. do 
zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem, monitoringu 
produktu. Wykrywają faktyczny poziomu medium, a nie 
pianę czy przylegające na czujniku pozostałości.
 › Zakresy pomiarowe: Dk > 20
 › Sygnał wyjściowy: PNP, 24 VDC/50 mA
 › Końcówka czujnika: PEEK
 › Przyłącze procesowe: G1/2” higieniczne; inne poprzez 

przyącza CLEANadapt

12. POTENCJOMETRYCZNY, CIĄGŁY POMIAR POZIOMU
Potencjometryczny, ciągły pomiar poziomu w zbiornikach 
metalowych lub plastikowych z higienicznym gwintem 
G1” (CLEANadapt, Tri-Clamp), wersja kompaktowa:

 › Wersja z podwójną sondą szczególnie do zastosowania 
w plastikowych zbiornikach do 1500 mm wysokości

 › Idealny do środowisk kleistych i ciastowatych

 › Minimalna przewodność produktu zwykle 50 μS/cm

 › Pomiar poziomu mediów pienistych

8. Sonda poziomu ze zintegrowanym czujnikiem  
       temperatury NFP-41

10. Przewodnościowe sondy poziomu NVS-141,  
           -143, -146

9. Potencjometryczny, ciągły pomiar poziomu

11. Mikrofalowe sygnalizatory poziomu NCS-11

12. Potencjometryczny, ciągły pomiar poziomu11. Mikrofalowe sygnalizatory poziomu NCS-11
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13. POMIAR POZIOMU GRANICZNEGO W 
ZBIORNIKACH: 10 NAJWAŻNIEJSZYCH  
   ZASTOSOWAŃ
W produkcji środków spożywczych o konsystencji płynnej 
i lepkiej istnieje wiele zastosowań, w których konieczne 
jest dokładne określanie poziomu. Przykładem takich za-
stosowań jest precyzyjne rozpoznawanie zdefiniowanego 
poziomu napełnienia w celu zapobiegania przepełnieniu 
zbiornika, ochrony pomp lub sterowania zaworami.
Jednak oprócz różnorakich zastosowań istnieją również 
liczne wyzwania, którym należy sprostać w procesie 
wykrywania poziomu. Poniżej dokonaliśmy zestawienia 
10 najczęściej pojawiających się wyzwań wraz z podaniem 
odpowiedniego czujnika rozwiązującego problem: 

1. NCS-L-11
Wymagania:
 › Czujnik jest montowany w zbiorniku od góry
 › Pomiędzy pokrywą zbiornika a medium jest przestrzeń 

powietrzna

Rozwiązanie:
 › Zmostkowanie przestrzeni powietrznej za pomocą pręta
 › Niezwykle elastyczne możliwości czujnika: końcówkę 

czujnika można co do milimetra dopasować do 
wymagań użytkownika

2. NCS Standard lub NCS-L-1x/18
Wymagania:
 › Montaż z boku
 › W zbiorniku wbudowany jest mieszalnik
 › Zbiornik łatwy w czyszczeniu

Rozwiązanie:
 › Dzięki kompaktowej budowie końcówki czujnika konieczna jest tylko niewielka 

głębokość zanurzenia w medium
 › Materiał zapobiega możliwości powstawania osadów, np. kamienia alkalicznego. W ten 

sposób zapewniona jest możliwość bezproblemowego czyszczenia

3. NCS-M
Wymagania:

Mało miejsca na zamontowanie czujnika ze względu na inne przewody lub elementy 
dobudowane.

Rozwiązanie:
 › Kompaktowy czujnik typu plug & play
 › Montuje się go podobnie jak świecę zapłonową za pomocą klucza grzechotkowego, 

którego użycie pozwala na pracę w warunkach minimalnych odstępów pomiędzy 
miejscem montażu czujnika a najbliższym elementem instalacji

 › Nie ma potrzeby dokonywania ustawień/dostosowania do medium przy montażu

4. NCS-L-1x/50
Wymagania:
Jeżeli czujnik jest montowany w obrębie boku lub dna zbiornika, to w przypadku lepkich 
lub przylegających mediów może dochodzić do powstawania osadu na końcówce czujni-
ka. Pomimo tego należy zapewnić prawidłowe załączanie się czujnika.

Rozwiązanie:
Poprzez zastosowanie dodatkowej izolacji PEEK końcówka czujnika zostanie przemiesz-
czona dalej ku środkowi zbiornika. W ten sposób nie dopuszcza się do pokrywania się 
końcówki czujnika osadem.

5. NCS-L-1x/50...-L60

6. NCS-1x/...-L60

7. NCS-L-11/...-L60
Wymagania:
Montaż czujnika w zbiorniku o podwójnych ścianach.

Rozwiązanie:
Oferowane przez Anderson-Negele czujniki sygnalizacji poziomu można bez problemu 
montować za pomocą muf do wspawania nawet w zbiornikach o podwójnych ścianach.

8. NCS-L-1x/18

9. NCS-L-1x/50
Wymagania:
 › W rurach spustowych poniżej zbiornika może dochodzić do sytuacji, gdy ciecz 

wypływająca ze zbiornika przelewa się jeszcze przez końcówkę czujnika
 › Pomimo tego należy zapewnić szybką sygnalizację opróżnienia

Rozwiązanie:
Końcówkę czujnika przesuwa się dalej ku środkowi przewodu rurowego, wówczas nie 
będzie ona już zalewana przez resztki spływających cieczy.

10. NCS-0x
Wymagania:
 › Montaż w rurze o małym przekroju
 › Ze względu na brak miejsca nie można tu zastosować konwencjonalnych czujników

Rozwiązanie:
Czujniki typu NCS-0x mogą być stosowane w rurach o średnicy już od DN15.

13. Pomiar poziomu granicznego w zbiornikach: 10 najważniejszych  
           zastosowań
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KALIBRATORY

1. KALIBRATOR CIŚNIENIA LP, MP, HP
Kalibratory ciśnienia firmy KELLER są bardzo precyzyjnymi 
przyrządami do testowania i kalibracji przetworników 
ciśnienia, przełączników ciśnieniowych i manometrów.
 › Zakresy: -1...2, -1...10, -1...25, 0...200, 0...350, 0...700 bar
 › Dokładność: typ 0,05% zakr. 
 › Temperatura pracy / kompensacji: 0...50°C
 › Zasilanie: bateria wewnętrzna + zasilacz sieciowy

2. PRECYZYJNY KALIBRATOR CIŚNIENIA CPH6000
 › Cyfrowy panel z łatwymi do wymiany czujnikami 

ciśnienia (opcjonalnie czujniki mogą być zamontowane 
poza urządzeniem) 

 › Zakres pomiarowy od 0...250 mbar do 0...8000 bar 
 › Dokładność: 0,025% (zaw. certyfikat kalibracji) 
 › Funkcja kalibracji i testu przełącznika ciśnienia 
 › Oprogramowanie PC i kompletna walizka serwisowa  

(z pompą)

3. RĘCZNY KALIBRATOR CIŚNIENIA Z WBUDOWANĄ 
POMPĄ CPH6600
 › Pomiary i elektryczne wytwarzanie ciśnienia poprzez 

zintegrawoną pompę elektryczną 
 › Zakresy od -0,8 do +20 bar 
 › Dokładność: 0,025% (z certyfikatem kalibracyjnym) 
 › Zadawanie/pomiar prądu 4...20 mA z zasilaniem pętli 

przetworników 24VDC
 › Dokładny pomiar temperatury zewnętrznym 

termometrem rezystancyjnym Pt100 
 › Lekki, trwały, łatwy w obsłudze
 › Wyświetlanie pomiaru w jednej z 15 jednostek ciśnienia
 › Zasilanie bateryjne

4. PRZENOŚNY KALIBRATOR CIŚNIENIA WALLY BOX 
III, CPH7600
 › Pomiar i symulacja ciśnienia, sygnałów elektrycznych 

(mA, mV, V, Ω), temperatury (TC, RTD), częstotliwości i 
impulsów

 › Duży wyświetlacz z ekranem dotykowym 
 › Pomiar i wytwarzanie ciśnienia w zakresie od -0,8...+20 

bar przez wbudowaną pompę lub zasilanie sprężonym 
powietrzem o ciśnieniu do 8 bar z zewnętrznej linii 

 › Dokładność 0,025% odczytu 
 › Symulacja/pomiar prądu 4...20 mA z zasilaniem pętli 

przetwornika 24 VDC 
 › Opcjonalne wykonania do stref zagrożonych wybuchem 

II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10...+50 °C 
 › Opcjonalny moduł komunikacyjny HART® 
 › Solidna, trwała obudowa o stopniu ochrony IP 67

5. KALIBRATOR CIŚNIENIA FLUKE 718EX
Fluke 718Ex jest wygodnym, niewielkim narzędziem do 
pomiarów i kalibracji ciśnienia. Kalibrator wyposażono w 
czujnik wewnętrznego ciśnienia i pompę, dzięki czemu 
można go używać bez sięgania po inne narzędzia.
 › Kategoria bezpieczeństwa Ex II IG EEx ia IIC T4
 › Wbudowana ręczna pompa ciśnieniowa / próżniowa z 

zaworem mikrometrycznym i upustowym
 › Pomiar ciśnienia do 200 barów za pomocą jednego z 

8 iskrobezpiecznych modułów ciśnieniowych Fluke 
700PEx

 › Pomiar ciśnienia do 0,05% pełnego zakresu za pomocą 
czujnika wewnętrznego ciśnienia

 › Pomiar z dokładnością 0,02% i rozdzielczością 0,001 mA
 › Funkcja zapamiętania wartości min./max.

Kalibracja ciśnienia
i temperatury

2. Precyzyjny kalibrator ciśnienia CPH6000 3. Ręczny kalibrator ciśnienia z wbudowaną  
       pompą CPH6600

4. Przenośny kalibrator ciśnienia Wally Box III,  
      CPH7600

5. Kalibrator ciśnienia Fluke 718Ex

1. Kalibratory ciśnienia LP, MP, HP
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6. PRECYZYJNY PODWÓJNY KALIBRATOR CIŚNIENIA FLUKE 721
Idealne narzędzie do zastosowań podczas transportu substancji niebezpiecznych. Podwójne 
izolowane czujniki ciśnienia umożliwiają jednoczesne pomiary statyczne i różnicowe ciśnie-
nia przy użyciu jednego narzędzia

 › Idealny do kalibracji przepływu gazu (transportu substancji niebezpiecznych)
 › Dwa izolowane czujniki ciśnienia ze stali nierdzewnej o dokładności 0,025%
 › Wejście Pt100 RTD pozwala mierzyć temperaturę (dodatkowa sonda)
 › Pomiary sygnałów od 4 do 20 mA
 › Wbudowany zasilacz pętli 24 VDC
 › Pomiary do 30 V (DC), sprawdzanie pętli zasilania 24 V
 › Rozszerzony zakres pomiarów dzięki gniazdom dla zewnętrznych modułów 

ciśnieniowych z serii 700 (29 zakresów)
 › Duży podświetlany ekran pozwala monitorować jednocześnie trzy źródła danych
 › Możliwość zapisu i odczytu pięciu konfiguracji przyrządu

7. KALIBRATOR TEMPERATURY FLUKE 724
Jest rozbudowanym, ale łatwym w użyciu, miernikiem służącym do kalibracji niemal 
dowolnego przyrządu do pomiaru temperatury:
 › Pomiar rezystancyjnych czujników temperatury (RTD), termopar, oporności i napięcia 
 › Praca jako źródło / symulacja termopar, RTD, napięcia i rezystancji w celu kalibracji 

nadajników 
 › Przeprowadzenie szybkich testów liniowości z krokiem 25% i 100% 
 › Zdalne przeprowadzanie testów z automatyczną zmianą kroku i automatycznym 

podawaniem przebiegu piłowego (ramp)
 › Zasilanie nadajników w czasie testu przy użyciu zasilania pętli z jednoczesnym pomiarem 

mA
 › Przechowywanie często używanych ustawień testowych do późniejszego wykorzystania

8. DOKUMENTUJĄCY KALIBRATOR WIELOFUNKCYJNY FLUKE 754
Model 754 to rozbudowany wielofunkcyjny kalibrator dokumentujący, umożliwiaja pobie-
ranie procedur, list i instrukcji utworzonych za pomocą oprogramowania, a także wysyłanie 
danych w celu drukowania, archiwizowania oraz analizowania. Kalibrator 754 jest także wy-
posażony we wbudowany interfejs HART®, który pozwala na realizację niemal wszystkich 
codziennych zadań wykonywanych do tej pory za pomocą osobnego komunikatora.

9. PRECYZYJNY MANOMETR ELEKTRONICZNY CPG1000
 › Idealny do zastosowań w przemyśle gazowym i naftowym, przez firmy serwisowe, 

laboratoria kalibracyjne oraz serwis
 › Wykonanie iskrobezpieczne do stref zagrożonych wybuchem Ex nA IIB T6 wg ATEX 
 › Wysoka dokładność ± 0,05 % pełnego zakresu 
 › Zakresy od podciśnienia do 0...700 bar (również ciśnienia absolutnego) 
 › Obudowa ze stali nierdzewnej wg NEMA 4/IP 65 
 › Kompensacja temperatury od 0...50 °C
 › Możliwy wybór pomiaru w jednej z 19 jednostek ciśnienia
 › Opcjonalna funkcja rejestracji do 8500 wartości 
 › Zasilanie bateryjne

ZADAJNIKI CIŚNIENIA 

1. POMPKI PNEUMATYCZNE I POMPY HYDRAULICZNE
Proste zadawanie ciśnienia lub podciśnienia do sprawdzania i kalibracji manometrów, 
przetworników ciśnień i innych urządzeń pneumatyki przemysłowej. 
Możliwość współpracy pompki z zewnętrznym manometrem analogowym lub cyfrowym, 
do odczytu wartości zadanego ciśnienia. Standardowe wykonanie pompki nie ma dołączo-
nego manometru kontrolnego.

Zakres pracy:
 › -0,95...+30 bar
 › 0...700, 0...1000 bar 

1. Pompki pneumatyczne i hydrauliczne

8. Dokumentujący kalibrator FLUKE 754

Zapytaj o katalog  
Fluke Calibration.
T: 61 8644 6256. Kalibrator Fluke 721 7. Kalibrator Fluke 724

9. Manometr elektroniczny  
       CPG1000
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2. PNEUMATYCZNA PRASA OBCIĄŻNIKOWO-
TŁOKOWA CPB3500
 › Pierwotny wzorzec dla kalibracji ciśneinia pneuma-

tycznego w zaksesie -1...120 bar / -14,5...1600 psi
 › Narzędzie referencyjne dla zakładów produkcyjnych, 

laboratoriów wzorcujących, do justowania i kalibracji 
przyrządów mierzących ciśnienie

 › Kompletne, samodzielne rozwiązanie odpowiednie 
również do pracy w terenie

 ›  Całkowita niepewność pomiarowa od 0,015 do 0,006% 
odczytu

 › Pięć różnych układów tłok tłok-cylinder o zakresach ±1 
bar, 0,1...7 bar, 0,2...25 bar, 1...70 bar oraz 1...120 bar oraz 
zakresy w psi i kPa

 › Stabilna aluminiowa podstawa z trwałą, odporną na 
upadki pokrywą z ABS 

 › Lekka i trwała konstrukcja 
 › Wymienne tłoki i zestawy obciążników dla każdego z 

dostępnych modeli
 › Standardowo w zestawie śledzalne świadectwo 

kalibracji, opcjonalnie akredytowane świadectwo 
wzorcowania

3. PRASKA OBCIĄŻNIKOWO-TŁOKOWA FLUKE 3200
Efekt 50 lat doświadczenia w kalibracji ciśnienia.
 › Zakresy pomiarowe aż do 140 MPa
 › Dokładność standardowa 0,015% odczytu (opcja 

zwiększonej dokładności 0,008% odczytu)
 › Wykonania na olej mineralny lub wodę destylowaną
 › Wbudowana pompka ręczna
 › Wysokiej klasy prasa śrubowa
 › Wskaźnik uniesienia tłoka
 › Wbudowana poziomica i nóżki o regulowanej wysokości

4. E-DWT-H ELEKTRONICZNA PRASKA 
MANOMETRYCZNA FLUKE 6532
Współczesna alternatywa dla klasycznych prasek mano-
metrycznych.
 › Brak układu obciążnikowo-tłokowego
 › Łatwa zmiana jednostki, nie wymaga użycia 

wyskalowanych obciążników
 › Niewrażliwa na lokalną grawitację, możliwość 

stosowania nawet na statku
 › Dokładność 0,02% odczytu od 1% do 100% zakresu 

przyrządu (zakresowość 100:1)
 › Zakresy nawet do 200 MPa
 › Wbudowany wskaźnik stabilności informujący kiedy 

można bezpiecznie zdjąć pomiar
 › Komunikacja z komputerem, wbudowane 

zautomatyzowane procedury kalibracji i tworzenia 
protokołu

 › Opcjonalna zewnętrzna bateria umożliwia pracę do 8 
godzin w terenie, bez konieczności zasilania z sieci

5. PRECYZYJNY KONTROLER CIŚNIENIA CPC8000
 › Wbudowane zawory umożliwiają precyzyjną redukcję 

dostarczonego ciśnienia
 › Zakresy ciśnienia: -1...400 bar / -15...6000 psi 
 › Do próżni, nadciśnienia oraz ciśnienia absolutnego
 › Do trzech zintegrowanych wymiennych referencyjnych 

czujników ciśnienia
 › Stabilność rzędu 0,002% pełnego zakresu
 › Dokładność do 0,008% IS (IntelliScale)
 › Możliwość użytkowania jako urządzenie wolnostojące 

lub w szafie rack 19”
 › Dotykowy ekran TFT o przekątnej 9”

4. Praska manometryczna FLUKE 6532

5. Precyzyjny kontroler ciśnienia CPC8000

3. Praska obciążnikowo-tłokowa FLUKE 3200

2. Pneumatyczna prasa obciążnikowo-tłokowa CPB3500

Laboratorium Merazet  
wzorcuje przy użyciu  
FLUKE 6532. Czytaj na str. 59
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PIECYKI KALIBRACYJNE

1. PIEC KALIBRACYJNY Z SUCHYM OTWOREM POMIAROWYM CTD9300
 › Łatwa intuicyjna obsługa, menu przyjazne dla użytkownika
 › Duży, czytelny wyświetlacz
 › Krótki czas rozgrzewania i schładzania
 › Dostępne zakresu -35...+165°C oraz 40...650°C
 › Wbudowany miernik czujników rezystancyjnych (do linii 4-przewodowej) oraz termopar
 › Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika referencyjnego
 › Interfejs komunikacyjny RS-232

2. PRECYZYJNE PIECYKI KALIBRACYJNE FLUKE 914X

Metrologiczna dokładność dla aplikacji w laboratorium i w terenie.
Nowa technologia gwarantuje bardzo wysoką jakość i wydajność pracy w ciężkich przemy-
słowych warunkach. Stabilność piecyka 9142 mieści się w zakresie 0,01°C w całym zakresie 
temperatur. Piecyk 9143 oferuje stabilność ± 0,02°C przy 33°C oraz ± 0,03°C przy 350°C. 
Nawet przy temperaturze 660°C zapewniona zostaje stabilność ± 0,05°C. Wersja wyposażo-
na w dodatkową elektronikę procesową umożliwia pomiar czujników PRT, termopar oraz 
prądu 4-20 mA, a także zasilanie pętli bez konieczności stosowania zewnętrznego miernika 
temperatury.

Zakresy temperatur:
 › FLUKE 9142   –25°C do 150°C (–13°F do 302°F)
 › FLUKE 9143   33°C do 350°C (91°F do 662°F)
 › FLUKE 9144   50°C do 660°C (122°F do 1220°F)

3. KĄPIELOWE MIKRO-KALIBRATORY TEMPERATURY SERII 6102, 7102 ORAZ 7103 
Mogą być używane gdziekolwiek tego potrzebujesz i do jakichkolwiek sensorów. Model 
6102 waży tylko 4,5 kg razem z cieczą i jest jednym z najmniejszych i najlżejszych kalibrato-
rów w tej klasie. Dokładność wyświetlacza na poziomie ± 0,25°C pozwala na kalibrację bez 
użycia referencyjnego miernika temperatury. 14-centymetrowa głębokość zanurzeniowa 
oraz szerokość otworu na poziomie 4,8 cm pozwala sprawdzać niemalże każdy czujnik 
temperatury. 
 › Stabilność ± 0,015%
 › Zakresy temperatur od -30 do 200°C
 › Wyjątkowo łatwy w przenoszeniu

4. RĘCZNE PIECYKI KALIBRACYJNE Z SUCHYM WKŁADEM POMIAROWYM MODELE 
9100S I 9102S
Źródło temperatury, które możesz zabrać ze sobą gdziekolwiek potrzebujesz. Piecyki ka-
libracyjne serii 9100 ważą jedynie 1 kg i pozwalają na szybką i prostą kalibrację czujników 
temperatury. 
 › Zakres temperatur od -10°C do 375°C
 › Stabilność podczas kalibracji do ± 0,05°C

5. PRECYZYJNE KALIBRATORY PODCZERWIENI 4180/4181 
Teraz można z łatwością podnieść dokładność pomiarów temperatury z wykorzystaniem 
techniki podczerwieni (IR) dzięki nowym precyzyjnym kalibratorom podczerwieni 4180/81. 
Kalibratory umożliwiają dokładniejszą, bardziej niezawodną i zbieżną pracę dzięki radio-
metrycznej kalibracji emisyjności, a rozmiar obiektu docelowego powoduje zredukowanie 
błędów dotyczących rozmiaru źródła.  
Ponadto zastosowanie tych urządzeń powoduje uproszczenie procesu kalibracji ze wzglę-
du na wyjątkową funkcję kompensacji błędów powodowanych przez ustawienia emisyjno-
ści termometru. Jakość gwarantowana akredytacją na kalibracje typu „wskaż i zmierz”.

Zakresy pomiarowe:
 › FLUKE 4180: -15°C do 120°C 
 › FLUKE 4181: 35°C do 500°C 

Czasy nagrzewania:
 › FLUKE 4180: 15 min: –15°C do 120°C, 14 min: 23°C do 120°C
 › FLUKE 4181: 20 min: 35°C do 500°C

5. Precyzyjne kalibratory podczerwieni 4180/4181

2. Precyzyjne piecyki kalibracyjne FLUKE 914x

1. Piec kalibracyjny z suchym otworem pomiarowym CTD9300

3. Kąpielowy mikro-kalibrator 
       FLUKE 7102

4. Ręczny piecyk kalibracyjny  
       FLUKE 9102S

4. Ręczny piecyk kalibracyjny  
       FLUKE 9100S
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PRECYZYJNE MIERNIKI TEMPERATURY

1. TERMOMETR KONTROLNY WIKA CTR5000
Niezawodny przyrząd referencyjny dla sprawdzania, kali-
bracji i wzorcowania mierników temperatury. 
 › Zakres temperatury -200... +962°C
 › Dokładność: 0,01°C, opcjonalnie 0,005°C
 › Standardowo 2 kanały, opcjonalnie 4 do 6 kanałów
 › Maksymalnie 64 kanały przy użyciu multiplekserów
 › Podgląd i edycja sond ASL SMART
 › Funkcja rejestracji danych z zapisem na PC lub pendrive
 › Pomiar pojedynczy lub różnicowy z możliwością 

bezpośredniej kalibracji porównawczej
 › Pomiar temperatur zgodnie z normami ITS 90, CVD, EN 

60751 oraz IEC 751

2. TERMOMETRY WZORCOWE 1523/24
Termometr referencyjny tak wszechstronny jak Ty!
Termometry wzorcowe 1523/24, pozwalają dokonywać 
pomiarów, rysować wykresy i zapisywać dane z czujników 
PRT, termopar i termistorów. Odczyty tych termometrów 
cechuje wyjątkowa dokładność, szeroki zakres pomiarów 
oraz możliwość rejestracji i analizy trendów. Wszystkie te 
funkcje mieszczą się w jednym przenośnym przyrządzie, 
który można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. 

3. TERMOMETRY PRECYZYJNE FLUKE  1551A EX / 
1552A EX
Termometry typu “Stik”. Najlepszy substytut precyzyjnych  
termometrów rtęciowych. 
 › Dokładność ± 0,05°C (± 0,09°F) w całym zakresie
 › Iskrobezpieczny (ATEX i IECEx)
 › Do wyboru dwa modele (-50...160°C lub -80...300°C)

4. TERMOMETR PRECYZYJNY FLUKE 1529
 › 4 kanały dla czujników RPT, termorezystorów i termopar
 › Pamięć do 8000 zapisów z oznaczeniem daty i godziny 

każdego zapisu

 › Bateria pozwalająca na 8 godzin ciągłej pracy

5. WIELOFUNKCYJNY KALIBRATOR FLUKE 7526
Kalibracja temperatury, ciśnienia i niskonapięciowych 
narzędzi procesowych dc w jednym przyrządzie typu 
“benchtop”.
 › Zadawanie i pomiar napięcia DC, prądu, rezystancji, RTD 

i termopar
 › Pomiar ciśnienia przy użyciu Modułów Ciśnieniowych 

Fluke 700 lub 525A-P 
 › Pomiar prądu pętli 4-20 mA 
 › Zasilanie pętli 24 V DC 
 › Testowanie presostatów i termostatów dzięki 

zautomatyzowanej funkcji “switch-test” 
 › Pomiar termistorów do 4 kΩ 
 › Przechowywanie do dziewięciu programowalnych 

wartości zadanych dla każdego parametru wejścia / 
wyjścia 

 › Akceptuje współczynniki ITS-90 dla dokładnych 
pomiarów SPRT 

 › Kompatybilny z Oprogramowaniem Zarządzania 
Kalibracją MET/CAL® Plus

6. WZORCOWE SONDY REFERENCYJNE TEMPERATURY
 › Czujniki dostępne są w trzech długościach: 6, 9 i 12 cali

 › Zakres mierzonych temperatur: dla czujników 9 i 12 
calowych: od –200°C do 420°C dla czujników 6 calowych: 
od -200°C do 300°C

 › Dostarczane z akredytowanym lub śledzalnym 
świadectwem kalibracji

2. Termometry wzorcowe 1523/24

4. Termometr precyzyjny FLUKE 1529

3. Termometr precyzyjny FLUKE 1551A Ex

5. Wielofunkcyjny kalibrator FLUKE 7526

1. Termometr kontrolny WIKA CTR5000

6. Wzorcowe sondy referencyjne temperatury
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JEDYNA SPRAWDZONA METODA DETEKCJI RUR PVC, PE I 
NIEMAL KAŻDEGO OBIEKTU PODZIEMNEGO. 

Nowe udoskonalone detektory AML firmy SubSurface Insruments bazują na sprawdzonej, 
opatentowanej technologii, która umożliwiła firmom konstrukcyjnym oraz przedsiębior-
stwom użyteczności publicznej lokalizację elementów podziemnych wykonanych z PE i PVC. 
AML to najbardziej sprawdzony lokalizator wszelkich materiałów w przemyśle. Lokalizatory 
AML umożliwiają wykrycie obiektów o innej gęstości niż otaczające je medium. Pozwalają 
tym samym na detekcję i trasowanie elementów podziemnych, przewodów i rur z PE, PVC, 
betonu, kamionki, kamieni a także zmian w topologii terenu. Urządzenie dostępne jest w 
dwóch wersjach AML+ oraz AML PRO.

1. DETEKTOR AML+
 › Nowa elektronika mikroprocesorowa
 › Opatentowana technologia wykorzystująca fale radiowe
 › Trwała obudowa z ABS
 › 9 nastaw czułości
 › Zasilanie przez port USB
 › Zewnętrzny akumulator litowy
 › 3-letnia gwarancja
 › Słuchawki dla wygodnej pracy w głośnym środowisku

2. DETEKTOR AML PRO
Detektor AML PRO dodatkowo oferuje:
 › Podświetlany ekran
 › 32 nastawy czułości
 › Słuchawki eliminujące hałas 
 › Możliwość personalizacji ustawień
 › Cyfrowy miernik kąta nachylenia względem ziemi
 › Odbiornik GPS rejestrujący współrzędne geograficzne miejsca pomiaru

Lokalizatory  
elementów  
podziemnych 
AML+ i AML PRO

1. detektor AML+

2. Detektor AML PRO

1. Zestaw AML+ 2. Zestaw AML PRO
Zeskanuj kod!
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1. PRZENOŚNE MIERNIKI DO POMIARU PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU POWIETRZA

 › Miernik TESTO 410-1 ze zintegrowanym wiatraczkiem Ø 
40 mm; zakres 0,4...20 m/s; -10...+50°C 

 ›  Miernik TESTO 410-2 ze zintegrowanym wiatraczkiem 
Ø 40 mm; zakres 0,4...20 m/s; -10...+50°C, 0...100% wilg. 
wzgl.

 › Miernik TESTO 416 ze zintegrowaną sondą wiatraczko-
wą Ø 16 mm na teleskopie; zakres 0,6...40 m/s

 › Miernik TESTO 417 ze zintegrowaną sondą 
wiatraczkową Ø 100 mm; zakres 0,3...20 m/s

 › Miernik TESTO 425 ze zintegrowaną, termiczną sondą 
przepływu i uchwytem teleskopowym; zakres: 0...20 m/s

 › Mierniki TESTO 435-1/2/3/4 – wielofunkcyjne przyrządy  
z wymiennymi sondami do pomiarów parametrów 
wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach: 
prędkości przepływu powietrza; temperatury, 
wilgotności względnej powietrza; różnicy ciśnień, 
ciśnienia absolutnego, CO2; natężenia światła. Opcje: 
oprogramowanie, drukarka, sondy radiowe.

2. MAGNETYCZNO – INDUKCYJNY PRZEPŁYWOMIERZ 
FMQ
 › Magnetyczno-indukcyjny przepływomierz do pomiaru 

przepływu objętościowego w zastosowaniach 
spożywczych i farmaceutycznych

 › Przystosowany do płynów, mediów lepkich i past o 
przewodności minimalnej > 5 μS/cm

 › Dokładny pomiar mediów zawierających materiał stały 
(przy zawartości substancji stałych < 5%)

 › Zakres pomiarowy 30 l/h do 640000 l/h
 › Przystosowany do zastosowań z zakresu dozowania i 

napełniania

Wyświetlacz graficzny:
 › Niebieski: gotowy do pomiaru
 › Zielony: pomiar przepływu
 › Czerwony: błąd

3. TURBINOWY PRZEPŁYWOMIERZ HM-E
Pomiar prędkości i objętości przepływu w przemyśle 
spożywczym, w środowiskach bez przewodności
 › Turbinowy miernik przepływu
 › Nadaje się do zastosowań w układach dozujących i 

napełniających
 › Ekonomiczna i wiarygodna alternatywa dla 

magnetyczno-indukcyjnych mierników przepływu
 › Hygieniczna obudowa dla przemysłu spożywczego i 

produkcji napojów
 › Certyfikat 3-A

4. PRZEPŁYWOMIERZ PROCESSMASTER
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do 
pomiaru przepływu cieczy przewodzących >5 μS/cm. 

 › Częstotliwość wzbudzenia do 25 Hz
 › Średnice od: DN3 do DN2000
 › Sygnał wyjściowy: 4...20 mA + impulsowy + HART
 › Wyjście/wejście: wyjście/wyjście stykowe
 › Dokładność: 0,4% FS lub 0,2% FS
 › Temperatura procesu: max. 180°C
 › Materiał elektrod: stal nierdz. 1.4571, 1.4539, Hastelloy 

itp.

Pomiar  
przepływu

1. Przenośne mierniki do pomiaru prędkości przepływu powietrza

2. Magnetyczno – Indukcyjny Przepływomierz  
       FMQ

3. Turbinowy przepływomierz HM-E

4. Przepływomierz ProcessMaster
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Profesjonalna technologia pomiarowa dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa 
i ogrzewnictwa – z nowymi SmartSondami bardziej mobilna niż kiedykolwiek. Kompaktowe 
przyrządy pomiarowe łączą się bezprzewodowo ze smartfonem lub tabletem oraz można je 
wygodnie transportować w poręcznej walizce, w której mieści się cała potrzebna technologia 
pomiarowa. Wszystkie wyniki pomiarów są przesyłane bezpośrednio do darmowej aplikacji 
mobilnej „Testo SmartProbes App”, która pozwala użytkownikowi na wygodny odczyt danych 
pomiarowych na smartfonie czy tablecie. Raport pomiarowy może zostać wygenerowany 
natychmiast, bezpośrednio na miejscu pomiaru i wysłany przez e-mail.

1. POMIAR TEMPERATURY:
Testo 115i
Termometr zaciskowy, pomiar temperatury w zakresie -40...+150°C

Testo 805i
Termometr na poczerwień z optyką 10:1 i zkresrem pomiarowym -30...+250°C 

Testo 905i
termometr do pomiaru temperatury powietrza w zakresie -50...+150°C

2. POMIAR WILGOTNOŚCI:
Testo 605i
Termohigrometr o zakresie pomiarowym 0...100% wilg. wzgl. i -20...+60°C

3. POZMIAR PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU POWIETRZA:
Testo 405i
Termoanemometr o zakresie pomiarowym 0...30 m/s i -20...+60°C

Testo 410i
Anemometr wiatraczkowy o zakresie pomiarowym 0,4....30 m/s i -20....+60°C

4. POMIAR CIŚNIENIA:
Testo 510i
Manometr różnicowy o zakresie pomiarowym -150....150 hPa

Testo 549i
Manometr do pomiaru wysokiego i niskiego ciśnienia w układzie chłodniczym o zakresie 
pomiarowym -1...+60 bar

POMIAR WILGOTNOŚCI

1. PRZENOŚNE MIERNIKI WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ POWIETRZA, TEMPERATURY, 
PUNKTU ROSY
 › TESTO 608-H1 zakres 0...+50°C; +10...95% wilgotności względnej; -20...+50°C td
 › TESTO 608-H2 zakres -10...+70°C; 2...98% wilgotności względnej; -40...+50°C td
 › TESTO 610 zakres -10...+50°C; 0...100% wilgotności względnej, kalkulacja punktu rosy
 › TESTO 625 zakres -10...+60°C; 0...100% wilgotności względnej, opcja: radiowa sonda 

wilgotności
 › TESTO 635 wielofunkcyjny miernik z wymiennymi sondami wilgotności powietrza, 

ciśnienia absolutnego, temperatury powietrza, powierzchni i zanurzeniowymi

1. Testo 115i, Testo 805i, Testo 905i

2. Testo 605i 3. Testo 405i, Testo 410i

4. Testo 510i, Testo 549i

SMART Sondy

Profesjonalne przyrządy po-
miarowe zoptymalizowane 
dla smartfonów.

1. Przenośne mierniki wilgotności względnej powietrza,  
       temperatury, punktu rosy
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REJESTRATORY PRZEMYSŁOWE

Cyfrowe rejestratory danych z rodziny PWBlogg to wysokiej 
klasy urządzenia umożliwiające pomiar i rejestrację wielkości 
fizycznych, nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia. 
Trwała obudowa aluminiowa chroni elementy elektroniczne 
przed pyłem, bryzgami wody oraz uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Dzięki solidnej budowie, wysokiej niezawodności oraz 
szerokiemu wachlarzowi konfiguracji, a w tym wykonaniom 
do stref zagrożonych wybuchem, znajdują zastosowanie w 
wielu gałęziach przemysłu. 

1. REJESTRATORY ELEKTRONICZNE PWBLOGG
 › Przyłącze online do połączenia z drukarką termiczną lub 

PC
 › Szeroka gama czujników 
 › Opcjonalnie osobna zasilana akumulatorowo przenośna 

drukarka termiczna
 › Dedykowane oprogramowanie PWB-Soft umożliwiające 

pobieranie, analizę i wizualizację zarejestrowanych 
danych oraz konfigurację urządzenia

2. PWBLOGG N7/PC1550/E
Kompletny system przeznaczony do wykonywania prób 
ciśnieniowych. Umożliwia zapis danych w pamięci, oraz 
ocenę wyników na komputerze PC, urządzeniu PocketPC/
PDA lub też wydruk przebiegu pomiaru bezpośrednio w 
terenie przy użyciu załączonej drukarki.
W zestawie :
 › Rejestrator N7/180 zasilany akumulatorowo
 › Wyświetlacz graficzny
 › Zasilana akumulatorowo drukarka termiczna
 › Zamykany transporter na czujniki oraz przewody. 

Całość zabudowana wewnątrz wysokiej klasy kufra PELI, 
o stopniu ochrony IP67

 › Czujniki oraz okablowanie
 › Oprogramowanie PWB-Soft 2.1 wraz z przewodem USB
 › Ładowarka sieciowa oraz samochodowa
 › Nawet do kilkunastu kanałów pomiarowych

3. PWBLOGG IMODEM GPRS
Moduł zdalnej transmisji danych przeznaczony do 
współpracy z rejestratorami z rodziny PWBlogg. Umożliwia 
przesyłanie zarejestrowanych pomiarów maksymalnie do 
8 różnych odbiorców za pośrednictwem poczty e-mail. 
Dodatkowo oferuje możliwość sygnalizowania przekro-
czenia wartości alarmowych za pośrednictwem SMS, 
e-maili lub faxów. Możliwość ustalenia konkretnych okien 
czasowych, w których będzie się on aktywował. W pełni 
konfigurowalny przy użyciu PWB-Soft 2.1 PLUS. Może 
być zasilany z sieci, akumulatora lub wysokiej wydajności 
baterii litowej.

4. REJESTRATORY CIŚNIENIA W SIECI 
WODOCIĄGOWEJ PWBLOGG N6/80
Solidne rejestratory ciśnienia sieci wodociągowej przezna-
czone do montażu bezpośrednio na hydrancie naziem-
nym lub w szczęce hydrantu podziemnego. 
 › Wysokiej jakości elektronika zintegrowana w solidnej 

obudowie ze stali nierdzewnej
 › Stopień ochrony IP68
 › Ustalenie wartości progowej dla ciśnienia umożliwia 

automatyczny start pomiaru po instalacji w punkcie 
pomiarowym

 › Łatwe w obsłudze oprogramowanie PWB-Soft 3.0 
umożliwia parametryzację urządzenia oraz odczyt i 
analizę zarejestrowanych danych

Rejestracja, 
regulacja,
wizualizacja

Rejestratory elektroniczne PWBlogg

N6/5 N6/6 N6/4 N6/7 N7/180

Max. kanałów 2 4 6 8 64

Zasilanie (bateria) 2 100 mAh 
4 200 mAh

2 100 mAh 
4 200 mAh 
7 200 mAh

16 500 mAh 16 500 mAh 16 500 mAh

Wyświetlacz tekstowy 2 x 16 
znaków

tekstowy 2 x 16 
znaków

tekstowy 2 x 16 
znaków

tekstowy 2 x 16 
znaków

graficzny,  
podświetlany

Pamięć do 496 kB (max. 
507 tys. próbek)

do 496 kB (max. 
507 tys. próbek)

do 496 kB (max. 
507 tys. próbek)

do 496 kB (max. 
507 tys. próbek)

do 2 MB (max. 2 
miliony próbek)

Slot kart  
+ karta SD 2 GB (opcja) (opcja) (opcja)

Moduł transmisji 
danych iModem

zewnętrzny
(opcja)

zewnętrzny
(opcja)

zewnętrzny
(opcja)

zewnętrzny
(opcja)

zewnętrzny / 
zintegrowany

(opcja)

Wykonanie EX (opcja) (opcja) (opcja) (opcja) (opcja)

Wymiary [mm] 80 x 80 x 60 100 x 100 x 60 100 x 160 x 65 180 x 140 x 80 180 x 140 x 80

Stopień ochrony IP67 IP67 IP65 IP65 IP65

1. PWBlogg N6/5 

1. PWBlogg N7/1801. PWBlogg N6/7

4. PWBlogg N6/80

3. PWBlogg iModem GPRS2. PWBlogg N7/PC1550/E

1. PWBlogg N6/6

1. PWBlogg N6/4 

Zapytaj o katalog  
Paul Wegener.
T: 61 8644 637
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 › Opcjonalnie zintegrowany modem GPRS dla bezpośredniej transmisji danych z miejsca 
pomiaru

 › Komunikaty alarmowe oraz informacje o statusie urządzenia przy użyciu wiadomości 
SMS

 › Transmisja zarejestrowanych danych poprzez e-mail lub FTP
 › Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, żywotność baterii do 5 lat
 › Pamięć wewnętrzna na 1,5 miliona próbek

5. REJESTRATORY MECHANICZNE
Przeznaczone do pomiaru i rejestracji ciśnienia oraz temperatury. Dostępne są rejestratory 
pojedyncze, podwójne oraz potrójne. Mechanizm pomiarowy przy rejestracji ciśnienia i 
temperatury pracuje bez zasilania pomocniczego. Rejestracja pomiaru odbywa się przy 
użyciu pisaka na odpowiednio wyskalowanym papierze diagramowym. Podajnik papieru 
ma napęd mechaniczny z naciągiem sprężynowym, dzięki temu nie wymaga zewnętrzne-
go zasilania. 

W ofercie dostępna jest szeroka gama zakresów ciśnienia od 0 – 4 mbar, do 0 – 1000 bar. 
Urządzenie może być wyposażone w przyłącze G 1/2” lub M20x1,5. 

W zależności od wymagań rejestratory mogą być wykonane w wersji do montażu naścien-
nego (z przyłączem dolnym) lub do montażu tablicowego (z przyłączem tylnym).  
Na życzenie rejestrator może być wykonany w wersji przenośnej z uchwytem, z dodatko-
wym manometrem kontrolnym klasy 0,6 wyposażony w akcesoria takie jak, kufer transpor-
towy, wąż ciśnieniowy lub dodatkowe.

REJESTRATORY TEMPERATURY

1. REJESTRATOR TEMPERATURY TESTO 174 T
 › Pamięć 16 000 wartości pomiarowych 
 › Programowalny cykl pomiarowy od 1 min do 24 godzin
 › Zakres pomiarowy: -30...+70°C

 2. REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TESTO 174H 
 › Pamięć 16 000 wartości pomiarowych 
 › Programowalny cykl pomiarowy od 1min do 24 godzin
 › Zakres pomiarowy: -20...+70°C i 0...100% wilg. wzgl.

3. REJESTRATORY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TESTO SERII 175
Rejestratory temperatury TESTO 175-T1/T2/T3, oraz temperatury i wilgotności TESTO 175-
H1 z programowalnym cyklem rejestracji danych. Stosowane m.in. w transporcie, magazy-
nowaniu, chłodniach, w procesach przemysłowych, w laboratoriach, i biurach.

 › Pamięć wewnętrzna do 1 mln wartości pomiarowych
 › Krok pomiarowy: 10 s...24 godz.
 › Maksymalnie 2 kanały pomiarowe 
 › Zakresy pomiarowe: 

 › Wilgotność: 0...100% wilg. wzg.
 › Temperatura: -35°C do +1000°C

4. REJESTRATORY TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIA TESTO SERII 176
Rejestratory TESTO 176-T1/T2/T3/T4 (temperatura) oraz TESTO 176-H1/H2 (temperatura i 
wilgotność), a także TESTO 176-P1(ciśnienie, temperatura i wilgotność z programowalnym 
cyklem rejestracji danych) są z powodzeniem stosowane m.in. w transporcie, magazyno-
waniu, chłodniach, w procesach przemysłowych, w laboratoriach i biurach.

 › Pamięć wewnętrzna do 2 mln wartości pomiarowych
 › Krok pomiarowy: od 1 s... 24 godz. 
 › Maksymalnie do 5 kanałów pomiarowych 
 › Zakresy pomiarowe: 

 › Wilgotność : 0...100% wilg. wzgl.
 › Temperatura : -35°C do +1000°C
 › Ciśnienie: 600 mbar do 1100 mbar

5. Rejestrator mechaniczny

1. Rejestrator temperatury  
       TESTO 174 T

4. Rejestratory temperatury,  
       wilgotności i ciśnienia  
       TESTO serii 176

3. Rejestratory temperatury  
       i wilgotności TESTO serii 175

Posiadamy zapas części 
zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych.
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REJESTRATORY UNIWERSALNE

1. REJESTRATOR DANYCH AR207
 › 16 lub 8 wejść pomiarowych
 › 4 wyjścia alarmowe/regulacyjne z sygnalizacją 

dźwiękową
 › Obudowa tablicowa 96 x 96 ; IP65 od frontu
 › Wyświetlacz graficzny 320 x 240 z ekranem dotykowym
 › Zapis danych w wewnętrznej pamięci rejestratora  

(4 GB) lub pamięci USB w systemie FAT 
 › Bogate standardowe wyposażenie w interfejsy 

szeregowe: USB, RS485 i Ethernet (100 base-T, protokoły 
TCP/IP), MODBUS-RTU i MODBUS-TCP

 › Wbudowany serwer www do współpracy z dowolną 
przeglądarką internetową, strona zawiera informacje o 
pomiarach, stanie wyjść, rejestracji, itp.

 › Wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników
 › Dostęp do parametrów chroniony hasłem

2. WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR DANYCH AR406
 › Bezprzewodowa rejestracja temperatury, wilgotności 

lub sygnałów analogowych z maks. 16 sond AR43x
 › Możliwość przenoszenia danych archiwalnych i 

konfiguracyjnych na karcie SD, pamięci USB oraz za 
pomocą portu USB komputera lub poprzez Ethernet

 › Interfejs szeregowy USB, RS485 (MODBUS-RTU) oraz 
Ethernet (10base-T, TCP/IP) 

 › Serwer WWW tworzy stronę zawierającą informacje o 
pomiarach, stanie wyjść alarmowych, rejestracji, czasie 
wewnętrznym, itp.

 › 4 wyjścia alarmowe z sygnalizacją stanu pracy oraz z 
programowalną charakterystyką

 › Zasilacz przetworników obiektowych
 › Transmisja radiowa w paśmie ISM 868MHz, zasięg do 

200 m, możliwość zwiększenia zasięgu radiowego 
maks. do 400 m poprzez włączenie w czujnikach funkcji 
retransmisji pomiarów 

 › 7 kanałów radiowych umożliwiających niezależną pracę 
7 sąsiadujących zestawów AR406 z czujnikami

3. REJESTRATOR CYFROWY KD7
 › 3...12 analogowych, izolowanych kanałów pomiarowych
 › 16 kanałów pomiarowych dla danych przekazywanych 

przez interfejsy komunikacyjne
 › 16 lub 32 alarmy i 8 lub 16 wejść cyfrowych

 › 4 lub 8 wyjść analogowych
 › ETHERNET, RS-485 Modbus Slave i Master, RS232
 › Możliwość wymiany danych między rejestratorem a PC 

przez interfejs USB lub kartę CompactFlash
 › Wbudowany serwer www
 › Obsługa funkcji matematycznych
 › Możliwość wizualizacji i archiwizacji danych 

pomiarowych przekazywanych do KD7 z zewnętrznych 
urządzeń przez interfejs RS-485 Modbus lub Ethernet

 › Możliwość wprowadzania komunikatów operatora i 
potwierdzenia alarmów (nowa funkcja)

 › Obsługa synchronizacji czasu z serwerem NTP - ręcznie 
wyzwalana (nowa funkcja)

 › Możliwość selektywnego kopiowania nastaw kanałów 
logicznych (nowa funkcja)

 › Menu w języku polskim, angielskim, włoskim, 
niemieckim i rosyjskim

 › Wewnętrzna pamięć 6 MB z podtrzymaniem danych, 
wymienna karta CompactFlash do 4 GB

 › Dla bezpieczeństwa pracy rejestratora w sieci każdy 
użytkownik może mieć indywidualny login i hasło oraz 
konfigurowalne prawa dostępu do zasobów rejestratora. 

Do obsługi rejestratora KD7 przeznaczone są programy 
KD7 SETUP, KD ARCHIWIZACJA, KD CONNECT, KD CHECK.

1. Rejestrator danych AR207

3. Rejestrator cyfrowy KD7

AR207 i KD7 to wielokanało-
we rejestratory przemysło-
we z ekranem dotykowym.

2. Wielokanałowy rejestrator  
       danych AR406
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MIERNIKI TABLICOWE

1. MIERNIK UNIWERSALNY AR517 
Cyfrowy miernik temperatury i analogowych sygnałów standardowych.
 › Uniwersalne wejście pomiarowe termometryczne i analogowe z pamięcią minimum i 

maksimum wielkości mierzonej
 › Wyświetlacz LED z programowalnym kolorem i jasnością świecenia 
 › Wyjście analogowe 0/4÷20 mA lub 0/2÷10 V (retransmisyjne, alarmowe/sterujące, 

ręczne)
 › Tryb ręczny dla wyjścia analogowego (otwarta pętla regulacji), pozwalający zadawać 

wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100% 
 › Sygnalizacja stanów alarmowych zmiennym kolorem wyświetlacza
 › Wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych
 › Interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU
 › Programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje alarmu, 

wyświetlania, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
 › Dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem

2. MIERNIK UNIWERSALNY N21
Prosty miernik uniwersalny z wyświetlaczem OLED.
 › Wejście uniwersalne Pt100, J, K, 4-20 mA, 0-10 V
 › Zasilanie uniwersalne 22 V - 253 V ac/dc w jednym urządzeniu
 › Wbudowany zasilacz przetworników obiektowych 24 VDC
 › Programowanie standardowym przewodem mini USB
 › Wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji alarmów
 › Ekran OLED z bargrafem i dowolnie edytowalną jednostką pomiarową
 › Stopień ochrony obudowy IP65 (od frontu)

3. MIERNIK UNIWERSALNY N30U
 › Wejście: 

 › Termorezystory Pt100, Pt500, Pt1000 
 › Termoelementy: J, K, N, E, R, S
 › Rezystancja: 400 ohm, 4000 ohm
 › Prądowe: ± 20 mA
 › Napięciowe: 0...10 V, -10...60 mV

 › Wyjście: przekaźnikowe (4), analogowe (1), impulsowe (1), cyfrowe RS485/MODBUS (1)
 › Cztery wyjścia alarmowe z sygnalizacją na diodach LED pracujące w 6 różnych trybach
 › Przetwarzanie dowolnej wartości mierzonej na sygnał analog. 0/4...20 mA lub 0...10 V
 › Pamięć wartości minimalnych maksymalnych dla wszystkich wielkości mierzonych

APARATURA MODUŁOWA

1. PRZETWORNIK/SEPARATOR UNIWERSALNY AR592 
Jedno lub dwukanałowy, programowalny przetwornik/separator uniwersalny z wyjściem 
prądowym.
 › Uniwersalne wejście termometryczne i analogowe
 › Wyjście prądowe 4÷20 mA (2-przewodowe z zasilaniem w pętli prądowej)
 › Zakres przetwarzania, typ wejścia i inne parametry konfigurowane przy pomocy 

programatorów AR950 lub AR955
 › Sygnalizacja przekroczenia zakresu przetwarzania lub błędu czujnika
 › Separacja galwaniczna (wejście/wyjście)
 › Wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
 › Obudowa do montażu na szynie DIN, IP20

2. KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW SM61
 › Komunikacja z SM61 przy wykorzystaniu PC, tabletu lub telefonu komórkowego
 › Prezentacja danych bieżących i archiwalnych wg konfiguracji klienta (mapy synoptyczne, 

wykresy, tabele) poprzez dowolną przeglądarkę internetową
 › Odczyt do 2500 wartości z urządzeń (do 100 urządzeń po 25 rejestrów)
 › Przyjazna dla użytkownika aplikacja do konfiguracji SM61 CONFIG
 › Wbudowany serwer FTP
 › Alarmy lub wejścia binarne do sterowania archiwizacją
 › Zegar czasu rzeczywistego
 › Możliwość równoczesnej pracy kilku użytkowników
 › Kontrola dostępu użytkownika poprzez hasło

1. Miernik uniwersalny AR517

2. Miernik uniwersalny N21

3. Miernik uniwersalny N30U

1. Przetwornik/separator uniwersalny 
AR592 

2. Koncentrator  
       danych z serwerem  
       www SM61 
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3. PANELE OPERATORSKIE MT035, MT058, MT084, 
MT104
 › Ekran dotykowy TFT o przekątnej: 3,5” (MT035), 5,7” 

(MT058), 8,4” (MT084), 10,4” (MT104) 
 › 2 lub 3 porty szeregowe: RS232/RS422/RS485 
 › Ethernet (MT058, MT084)
 › 2 porty USB 2.0 Host (MT084) 
 › Komunikacja z ponad 100 typami sterowników PLC
 › Stopień ochrony IP65
 › Bogata biblioteka elementów graficznych 
 › 1 MB pamięci wewnętrznej RAM, 1MB/4MB pamięci 

ROM, 128 kB...1 MB danych (podtrzymanie bateryjne)
 › Konfiguracja za pomocą bezpłatnego programu Panel 

Master
 › Realizacja funkcji matematycznych na zmiennych 

procesowych (makra)
 › Ok. 200 sterowników komunikacyjnych umożliwia 

komunikację z większością dostępnych na rynku 
sterowników PLC, przemienników częstotliwości i 
regulatorów temperatury (m.in. protokół Modbus)

4. NAŚCIENNE PRZETWORNIKI WILGOTNOŚCI I 
TEMPERATURY P18, P18L, P18D
 › Obliczenia wybranych wielkości fizycznych (temperatura 

punktu rosy, wilgotność bezwzględna)
 › Przetwarzania wielkości mierzonych na sygnał wyjściowy 

w oparciu o indywidualną charakterystykę 
 › Sygnał wyjściowy 4-20 mA, 0-10 V lub cyfrowa transmisja 

RS485 po protokole MODBUS RTU
 › Pamięci wartości maksymalnych i minimalnych dla 

każdej z wartości zmierzonych i wyliczonych
 › Programowanie czasu uśredniania pomiaru

REGULATORY

1. REGULATOR WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY AR247 
Wysokiej klasy cyfrowy czujnik wilgotności względnej i 
temperatury z filtrem ochronnym.
 › 3 wersje wykonania w zależności od umieszczenia 

czujnika
 › Zintegrowany z obudową
 › W zewnętrznej z sondzie z przewodem 1,5 m
 › W zewnętrznej z sondzie w obudowie z przewodem 

1,5 m
 › Zakres pomiarowy:

 › Wilgotność: 0÷100% RH 
 › Temperatura: -30÷80°C

 › 2 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe lub SSR
 › Opcjonalnie:

 › Interfejs szeregowy RS232C lub RS485, MODBUS-RTU
 › Wyjście analogowe 0/4÷20 mA lub 0÷10 V

 › Wyświetlacz LED z klawiaturą do ustawiania parametrów

2. REGULATOR UNIWERSALNY AR662 
 › Uniwersalne wejście termometryczne i analogowe
 › 2 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe lub SSR
 › Wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników 

obiektowych 
 › Obudowa do montażu na szynie DIN 35 mm, IP20
 › Wyjście analogowe 0/4÷20 mA lub 0/2÷10 V
 › Typy regulacji: ON-OFF z histerezą, PID, auto-tuning PID, 

fuzzy logic PID
 › Wejście cyfrowe BIN do zmiany trybu pracy regulatora 
 › Regulacja nachylenia krzywej procesu z timerem
 › Interfejs RS485 z separacją galwaniczną (opcja) oraz 

złącze PRG, MODBUS-RTU

3. Panele operatorskie MT035, MT058, MT084, MT104

4. Naścienne przetworniki wilgotności i temperatury P18, P18L, P18D

2. Regulator uniwersalny AR662

1. Regulator wilgotności i temperatury AR247 
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3. REGULATOR UNIWERSALNY AR602 
Mikroprocesorowy regulator uniwersalny z podwójnym odczytem. 
 › Uniwersalne wejście termometryczne i analogowe: Pt100, Ni100, J, K, S, R, T, B, 0/4÷20 

mA, 0÷60 mV, 0÷10 V
 › 2 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe lub SSR:
 › Wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID

 › Wyjście 2: ON-OFF z histerezą

Opcjonalnie do wyboru:
 › Interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU, lub wyjście analogowe 0/4÷20 mA lub 0÷10 V 

(ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
 › Wbudowany zasilacz 24 Vdc / 30 mA do zasilania przetworników obiektowych
 › Tryb ręczny sterowania wyjściami (typu włącz-wyłącz)
 › Bezpłatne oprogramowanie ARSoft-WZ1 do konfiguracji parametrów 
 › Współpraca z panelem operatorskim AR295

4. REGULATOR PRZEMYSŁOWY RE72
 › Regulacja wg algorytmu: PID, załącz/wyłącz, grzanie chłodzenie
 › Uniwersalne wejście termometryczne i analogowe: Pt100, Ni100, J, K, S, R, T, B, 0/4÷20 

mA, 0÷60 mV, 0÷10 V
 › Automatyczny dobór parametrów PID (wg nowej technologii SMART PID)

 › Samoczynny i precyzyjny dobór nastaw PID
 › Efektywny algorytm regulacji
 › Wygodne i proste rozwiązanie dla obsługi technicznej

 › Max. trzy wyjścia: przekaźnikowe napięciowe dla sterowania przekaźnikami SSR lub 
analogowe

 › Interfejs RS485 z protokołem MODBUS
 › Sygnalizacja błędów za pomocą komunikatów 
 › Tryb sterowania ręcznego 
 › Stopień ochrony obudowy IP65 
 › Ochrona parametrów za pomocą hasła

5. REGULATOR DWUKANAŁOWY RE92 
 › Dwa niezależne tory regulacyjne
 › Regulacja PID, załącz/wyłącz, trójstawna, grzanie-chłodzenia oraz trójstawna krokowa
 › Innowacyjny algorytm SMART PID z samostrojeniem (automatyczny dobór parametrów 

PID)
 › Źródłem sygnału regulowanego jest jedno z wejść albo suma/różnica wartości z dwóch 

wejść
 › 4 zestawy parametrów PID i dodatkowy zestaw dla chłodzenia (dla każdego kanału)
 › 6 typów alarmów z programowalną histerezą i pamięcią (tzw. zatrzask)
 › Funkcja Gain Scheduling – automatyczne przełączanie zestawu PID w zależności od 

zadanej temperatury (gdy obiekt zachowuje się inaczej w różnych temperaturach)
 › Komunikacja cyfrowa - w standardzie RS485, Ethernet (opcja) 
 › 4 wartości zadane przełączalne wejściami binarnymi (dla każdego kanału)
 › „Miękki start” dla zmian wartości zadanej
 › Programowalny narost/opadanie
 › Źródłem wartości zadanej może być równeż dodatkowe wejście (wej. 3)

6. REGULATOR PRZEMYSŁOWY RE55
 › Analogowa nastawa wielkości zadanej
 › Cyfrowy pomiar wartości rzeczywistej wielkości regulowanej i zadanej
 › Programowanie podstawowych parametrów przez użytkownika
 › Dodatkowe wyjście alarmowe
 › Wejście: termoelementy: J, K, S, opornik termometryczny: Pt100
 › Zadajnik potencjometryczny
 › Zakres regulacji temperatury: -50...1600°C
 › Błąd podstawowy: 1%
 › Algorytm regulacji: załącz/wyłącz z histerezą, P, PID, PID z autoadaptacją
 › Wyjście: przekaźnikowe, tranzystorowe typu OC

4. Regulator przemysłowy RE72

5. Regulator dwukanałowy RE92

6. Regulator przemysłowy RE55

3. Regulator uniwersalny AR602
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BÜRKERT

Firma Bürkert od ponad 50 lat konstruuje i produkuje elemen-
ty przeznaczone do automatyzacji przemysłowych procesów 
przepływowych. Produkty Bürkerta znajdują zastosowanie 
w niemal każdej gałęzi przemysłu, począwszy od prostych 
aplikacji a skończywszy na reaktorach atomowych i innych 
wymagających aplikacjach. W portfolio firmy znajdują się 
m.in. zawory elektromagnetyczne, sterowane pneumatycznie, 
proporcjonalne, a także dozowniki, przepływomierze, zespoły 
przygotowania powietrza, siłowniki i napędy do zaworów.

Armatura  
przemysłowa

1. Seria 6281 2. Seria 6213

3. Seria 5404

4. Seria 2000

7. Seria 8640

5. Seria 6014

6. Seria 8802

Armatura przemysłowa Bürkert

Seria

1.  
Zawór  

elektromagnetyczny  
serii 6281

2.  
Zawór  

elektromagnetyczny 
serii 6213

3.  
Zawór  

elektromagnetyczny 
serii 5404

4.  
Zawór  

pneumatyczny serii 
2000

5.  
Zawór  

elektromagnetyczny 
serii 6014

6.  
System zaworów  

regulacyjnych  
serii 8802

7.
Wyspa  

zaworowa  
serii 8640

Typ elektromagnetyczny, 
serwowspomagany 

elektromagnetyczny, 
serwowspomagany

elektromagnetyczny, 
serwowspomagany pneumatyczny

elektromagnetyczny,  
bezpośredniego 

działania

pneumatyczny,  
regulacyjny wyspa zaworowa

2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 2/2 3/2; 5/2

Sposób działania NO / NC NC NC NC C, D, T NO / NC C, D, H

Zakres ciśnień 0,2-16 bar 0-10 bar 1-50 bar 0-16 bar 0-16 bar 0-16 bar 2,5-10 bar

Średnice 3/8 – 2 1/2” 1/4 – 2” 1/2 – 1” 3/8 – 2 1/2”;  
DN10 – DN100; DN1,5 – DN2,0 DN4,0 – DN100 do DN10

Przyłącze gwint gwint gwint gwint, kołnierz,  
tri-clamp; do wspawania gwint, na płytkę gwint, kołnierz, tri-

-clamp; do wspawania na wężyk

Media ciecze/gazy ciecze gazy / ciecze para / gazy / ciecze gazy / ciecze dowolne powietrze

Zastosowanie ogólne ogólne instalacje sprężonego 
powietrza

przemysł ogólny,  
spożywczy, farmaceu-
tyczny, metalurgiczny

instalacje sprężonego 
powietrza

przemysł spożywczy,  
farmaceutyczny,  

regulacja procesowa

sterowanie układów 
pneumatyki

Opcja Ex TAK TAK TAK TAK

Wykonanie  
higieniczne TAK TAK
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ASCO NUMATICS

ASCO Numatics oferuje kompleksowe rozwiązania automatyki procesowej dla szerokiego za-
kresu zastosowań z każdej branży przemysłu. W połączeniu z szerokim doświadczeniem proce-
sowym, rozwiązania te zapewniają niższe koszty eksploatacji i zwiększoną wydajność. Produkty 
ASCO Numatics obejmują ponad 50 000 pozycji z zakresu zaworów elektromagnetycznych, 
zaworów sterowanych pneumatycznie oraz szeroki wybór układów przygotowania powietrza, 
zaworów oraz siłowników pneumatycznych.

8. SZEROKA OFERTA WYKONANIA ATEX DLA ZAWORÓW ORAZ PNEUMATYKI EX D, 
EX MB, EX E MB, EEX NA, EN 50281-1-1, NEMA

 

9. ZESPÓŁ PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FILTR-REGULATOR-SMAROWNICA (FRL) 
SERII 652
Nowe układy przygotowania powietrza serii 652 idealnie nadają się dla przemysłu mo-
toryzacyjnego, opakowaniowego, spożywczego i przetwórczego, gdzie wymagane jest 
duże natężenie przepływu, odporność na ekstremalne temperatury, niezawodność, łatwa 
instalacja oraz serwis.
Solidna konstrukcja odporna na korozję, zakres temperatur od -40°C do 80°C oraz bogata 
oferta opcji sprawiają, że seria 652 nadaje się do wielu zastosowań, w tym także do pracy 
w trudnych warunkach. Typowe zastosowania to automatyka przemysłowa, przetwórstwo, 
oczyszczanie powietrza, pakowanie a także malowanie natryskowe. 

Armatura przemysłowa ASCO Numatics

Seria

1. 
Zawór  

elektromagnetyczny 
serii 238

2. 
Zawór  

elektromagnetyczny 
serii 327U

3. 
Zawór  

pneumatyczny 
serii 290

4.
Zawór proporcjonalny z 
cyfrową pętlą sterującą

SENTRONIC PLUS

5. 
Zawór  

elektromagnetyczny
serii 262

6. 
Zawór  

elektromagnetyczny 
serii 356

7. 
Zawór  

elektromagnetyczny
serii 220

Typ elektromagnetyczny, 
serwowspomagany,

elektromagnetyczny, 
bezpośredniego 

działania
pneumatyczny

proporcjonalny  
regulator ciśnienia  
z wyświetlaczem

elektromagnetyczny, 
bezpośredniego 

działania,

elektromagnetyczny, 
bezpośredniego 

działania

elektromagnetyczny, 
serwowspomagany

2/2 - drogowy 3/2 - drogowy 2/2 - drogowy 3/2 - drogowy 2/2 - drogowy 2/2 – drogowy 2/2 - drogowy

Sposób działania NO / NC NO / NC NO / NC - NO / NC NO / NC / U NC

Zakres ciśnień 0,3 -10 bar 0-10 bar 0-16 bar 0-50 bar 0-40 bar 0-15 bar 0-10 bar

Średnice 3/8 – 1 1/2” 1/4 – 1/2” 3/8 – 2 1/2” 1/8 – 1” 1/8 – 1/4” 1/8 – 1/4” 3/8 – 2”

Przyłącze gwint gwint gwint, kołnierz,  
tri-clamp; do wspawania gwint gwint gwint gwint

Media ciecze / gazy gazy gazy / ciecze / oleje 
/ para powietrze / gaz obojętny gazy palne / powietrze / 

woda / olej woda / olej / powietrze para / gorąca woda

Zastosowanie ogólne
zawór pilotowy do 

przepustnic, rafinerie, 
przemysł ciężki

autoklawy, utwardzanie 
chemiczne stali

osłona gazowa lasera  
w maszynach CNC,  

maszyny testujące układy 
cisnieniowe

media agresywne, 
kriogeniczne, ciekły tlen, 

azot, argon

zawór pilotowy do 
zaworów sterowanych 

pneumatycznie 

autoklawy, sterylizatory, 
pralnie

Opcja Ex TAK TAK TAK TAK TAK TAK  

Wykonanie 
specjalne atest PZH wodoszczelne, ogniosz-

czelne, NAMUR, MO, SIL

ustawniki proporcjo-
nalne, SIL, wyłączniki 
krańcowe, wersje do 

podciśnienia

do tlenu do tlenu lub acetylenu do tlenu, sanitarne ACS  

9. Zespół przygotowania powietrza serii 652 8. Oferta wykonania ATEX

1. Zawór elektromagnetyczny  
       serii 238

4. Zawór proporcjonalny  
       z cyfrową pętlą sterującą  
       SENTRONIC PLUS

5. Zawór elektromagnetyczny 
       serii 262

7. Zawór elektromagnetyczny serii 220

6. Zawór elektromagnetyczny  
       serii 356

3. Zawór pneumatyczny serii 290

2. Zawór elektromagnetyczny      
       serii 327U
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1. BFP POMPY CYRKULACYJNE
Zostały stworzone specjalnie do tłoczenia i cyrkulacji pły-
nów w hydraulice i technice smarowania. Dla cichej pracy 
został zastosowany rotor z sześcioma komorami.
Pompa posiada wbudowany wałek sprzęgłowy, którego 
uszczelnienie zostało tak wykonane aby możliwie dużo 
materiału było opłukiwane przez medium, gwarantując 
dobre oprowadzenie ciepła.

2. BNK - CHŁODNICE STRUMIENIA POBOCZNEGO  
OLEJ/POWIETRZE
Jeśli następują zmiany przepływów dochodzi do proble-
mów z wydajnością (szczególnie przy chłodzeniu powie-
trzem). W takich przypadkach wskazane jest zbudowanie 
niezależnego obwodu chłodzenia, aby zabezpieczyć 
największe, możliwie wykorzystanie mocy. Pozwalają na 
to pompy cyrkulacyjne i wentylatory napędzane wspól-
nym silnikiem. Ich wykorzystanie redukuje koszt energii i 
wyposażenia.

3. STABILIZACJA TEMPERATURY 
Jak ustalono, duże znaczenie w systemach hydraulicznych 
ma utrzymanie temperatury roboczej. Wykorzystanie 
samej konwekcji układu nie wystarczy do stabilizacji tem-
peratury i wobec dostępnych dzisiaj wymienników ciepła 
jest nie na czasie.

4. PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA
Pomimo starannego stosowania wody jako środka chło-
dzącego stosowanie płytowego wymiennika ciepła BWT 
jest dobrą alternatywą stabilizacji temperatury zarówno 
dla przemysłu jak i pod względem techniki środowiska. 
Przez specjalne wykonanie profilowania płyt i ich gładkiej 
powierzchni osiągnięta została duża wymienność ciepła 
przy bardzo małym zużyciu wody. Jednocześnie metoda 
płaskiego łączenia powierzchni płyt zapewnia wysoką od-
porność struktury, przez to dobrą odporność na pulsacje 
ciśnienia. W wyniku ekstremalnych turbulencji przepływu 
wykluczone zostało zagrożenie nalotów w kanałach. 
Zakres mocy kompaktowych wymienników ciepła osiąga 
seryjnie do 300 kW. 
 › Dobre chłodzenie przy małym zużyciu wody
 › Bardzo małe wymiary

5. MULTITERMINAL KONTROLI PŁYNÓW
Zapewnia szybki, standardowy dostęp do wszystkich 
punktów konserwacji, takich jak podłączenie napełniania, 
port poboru próby i filtr.
Nasze produkty znacznie ułatwiają to zadanie i oferują 
opcje wyposażenia dla potencjalnego, dopasowania 
systemu.

Hydraulika

1. BFP Pompy cyrkulacyjne 3. Stabilizacja temperatury 

2. BNK - chłodnice strumienia pobocznego olej / powietrze

5. Multiterminal kontroli płynów

4. Płytowy wymiennik ciepła
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6. SYGNALIZATORY POZIOMU PŁYNÓW HYDRAULICZNYCH DO ZABUDOWY W 
ZBIORNIKACH
 › Opcjonalnie wersje z kontrolą temperatury
 › Sygnalizatory o różnych długościach
 › Od 1 do 4 kontaktów z funkcjami NO i NC
 › Niektóre wykonania w wersji easyJust z możliwością ustawiania kontaktów we własnym 

zakresie
 › Mocowania kołnierzowe i gwintowe
 › Wersje z wskaźnikiem i/lub sygnalizacją elektryczną
 › Wersje z optyczną kontrolą poziomu płynu
 › Do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem przyrządy wg przepisów ATEX

7. WSKAŹNIKI POZIOMU DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO
Do nadzorowania poziomu płynu w zbiornikach. Obudowy mechanizmów i konstrukcje 
hydrauliczne wymagają często wizualnej i/lub elektrycznej kontroli poziomu płynów 
hydraulicznych (oleje/smary). 
W tym celu skonstruowany został typoszereg NS...AM. Standardowo występujący wskaźnik 
ciśnienia porusza się w transparentnej rurze i gwarantuje dobrą rozpoznawalność w bar-
dzo szerokim obszarze i kącie spojrzenia.
Kontakty przełączające lub pracujący ciągle ogranicznik są przymocowane do skali wskaź-
nika lub znajdują się wewnątrz rury.
Kontakty mogą być justowane bezstopniowo.
 › Zwarta budowa
 › Kontakty z różnymi funkcjami
 › Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20 mA
 › Ciśnienie robocze do 360 bar
 › Dostępne wersje z atestem ATEX
 › Dopuszczenie DNV- i GL

8. TECHNIKA POMIARU CIŚNIENIA 
Czujniki ciśnienia i elektroniczne wyłączniki do 400 bar.
Szczególnie łatwe w montażu (Easymont System) proste połączenie kabla pomiędzy 
odbiornikiem ciśnienia a wskaźnikiem pozwala zredukować koszty montażu i w pełni 
wyeliminować ryzyko wycieku. Seryjnie dwa programowalne wyjścia przekaźnikowe plus 
wyjście analogowe 4-20 mA. Wskazania wybierane w barach lub psi. 

9. KONTROLA TEMPERATURY
Ciągła i niezawodna praca układów hydraulicznych wymaga dokładnej kontroli i dotrzy-
mania parametrów pracy. Dlatego norma DIN 24346 wymaga wyposażenia systemów w 
odpowiednie przyrządy. 
Na potrzeby techniki płynów oferujemy przekrojowy program kontroli temperatury firmy 
Bühler, obejmujący od prostych wyłączników do wielostronnych, programowalnych 
termometrów kontaktowych. 
Montaż może być wykonany zarówno na pokrywie zbiornika jak i na jego ścianie.

6. Sygnalizatory poziomu płynów hydraulicznych do zabudowy  
       w zbiornikach

8. Technika pomiaru ciśnienia 9. Kontrola temperatury

7. Wskaźniki poziomu  
       do montażu zewnętrznego
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MĘTNOŚĆ

Mętność to określenie dla zjawiska optycznego wywołanego 
rozproszeniem światła na nierozpuszczonych molekułach 
znajdujących się w płynie. Jeśli promień świetlny napotyka 
molekułę, część światła zostaje odbita, a inna część zaabsorbo-
wana. W zależności od formy i jakości powierzchni molekuły 
światło jest rozpraszane z różną intensywnością we wszystkich 
kierunkach.

1. METODA ŚWIATŁA ROZPROSZONEGO 
WSTECZNEGO
Pomiar mętności urządzeniem ITM-3 w rurach o średnicy 
nominalnej DN25 i medium o minimalnej mętności 2000 
NTU.
Zastosowanie: separacja faz produktów (np. serwatka - 
śmietana - mleko), przepływ wsteczny w CIP (monitoring 
wody płuczącej na resztkach produktu), „zbiór drożdży” w 
browarach.
Zasada pomiaru: Z diody pada na medium wiązka światła 
podczerwonego. Molekuły znajdujące się w medium 
odbijają padającą wiązkę światła, która wykrywana jest 
przez diodę odbiorczą. Urządzenie elektroniczne oblicza 
na podstawie otrzymanego sygnału stopień zmętnienia 
medium.
 › Zakresy pomiarowe: 0...10% do 0...200% TU  

(5 podzakresów)
 › Sygnał wyjściowy: 4...20 mA + wyjście aktywne 24 VDC / 

50 mA do sygnalizacji
 › Wejścia cyfrowe: 1 wejście do zewnętrznego 

przełączania zakresu (wybór 2 zakresów)
 › Optyka: szkło szafirowe
 › Metoda pomiaru: rozproszenia wstecznego zgodnie z 

EN7027 (długość fali 860 nm ± 20 nm)
 › Przyłącze procesowe: G1/2” higieniczne, TriClamp; 

dostępna szeroka gama przyłączy i adapterów 
CLEANadapt

 › Konfiguracja: zakresów, punktu sygnalizacji, histerezy 
dla punktu sygnalizacji, tłumienia

 › Standard higieniczny

2. METODA 4-WIĄZEK ŚWIATŁA NAPRZEMIENNEGO
Pomiar zmętnienia przez ITM-4 w rurach o średnicach 
nominalnych od DN40 i mediach o niskim zmętnieniu do 
max. 5000 NTU ew. 1250 EBC.
Zastosowanie: monitoring filtratu, separacja faz medium o 
niskiej mętności, kontrola jakości.
Zasada pomiaru: dwa nadajniki i odbiornik mierzą światło 
przepuszczone ew. 90° światło rozproszone i oblicza-
ją wartość zmętnienia poprzez utworzenie ilorazu z 
uwzględnieniem ostatnio wyliczonej wartości zgodnie z 
DIN/EN 27027 (ISO 7027).

Wykorzystywane do:
 › Kontroli procesu produkcji piwa
 › Kontroli słodkiej wody w produkcji soków, napojów itp.
 › Kontroli wody / wody zabrudzonej np. w mleczarni
 › Monitoringu separatorów, filtrów oraz kontroli przecieku

Analiza 
cieczy

1. Miernik mętności ITM-3, -3G

2. Miernik mętności ITM-4

Zapytaj o katalog  
Anderson-Negele.
T: 61 8644 673

Bardzo czuły, może  
wykryć kroplę mleka  
w 1 litrze wody.
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PRZEWODNOŚĆ

1. BEZPIECZNY POMIAR PRZEWODZENIA
Anderson-Negele oferuje od wielu lat ILM, dopracowany i ekonomiczny konduktometr do 
higienicznych zastosowań w przemyśle spożywczym, przemyśle napojów i farmaceutycz-
nym.
 Nasze indukcyjne konduktometr znajdują przeważnie zastosowanie w sterowaniu 
procesami CIP (np. separacja faz produktu środki czyszczące/woda) i pomiarze stężenia 
(np. zwiększenie ilości środków czyszczących w procesie CIP) lub stosowane są do kontroli 
produktu lub zapewnienia jakości.
Zintegrowana kompensacja temperatury oraz możliwość dopasowania poprzez stero-
wanie zewnętrzne nastawionego zakresu pomiaru do przewodności każdego z medium, 
czynią z ILM idealne urządzenie, które zabezpiecza szeroki zakres przewodności do 1000 
mS/cm.
Zintegrowany wyświetlacz przewodności i temperatury umożliwia użytkownikowi, szcze-
gólnie podczas ręcznego sterowania procesem, bezpośrednią kontrolę na miejscu. Obok 
przewodności ILM wyświetla standardowo także temperaturę medium poprzez wyjście 
analogowe i dzięki temu można wykorzystać dodatkowy parametr procesu bez konieczno-
ści dołączania osobnego termometru.
 › Możliwość wyboru do 14 zakresów pomiarowych, max. 4 zewnętrzne przełączalne  

(ILM-3)
 › Precyzyjny pomiar poprzez kompensację wpływu temperatury
 › Każdemu zakresowi pomiarowemu można przypisać osobny współczynnik temperatury 

(ILM-3)
 › Wysoki stopień odtwarzalności ≤ 1 % wartości pomiaru
 › Analogowe wyjście przewodności i temperatury jako standard
 › Możliwy montaż w rurach od DN 40

2. ILM-4 NOWA GENERACJA SOND KONDUKTOMETRYCZNYCH
Nowy indukcyjny czujnik przewodności z Anderson-Negele jest kontynuacją historii sukce-
su serii ILM. Czujnik przeszedł systematyczny rozwój, aby zaspokoić popyt na inteligentne 
czujniki do zastosowań higienicznych.

 › Zakres pomiarowy: 0...0,5 mS/cm do 0...999 mS/cm
 › Zakres pomiarowy temperatury: -20...+150°C, dwa dowolnie regulowane zakresy 

pomiarowe
 › Kalibracja: offset i zakres może być regulowany przez użytkownika
 › Szybki czas odpowiedzi na zmiany temperatury >15 sek.

1. Miernik Przewodności ILM

2. Miernik Przewodności ILM-4

2. Miernik Przewodności ILM-4
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REFRAKTOMETRY

1. CYFROWY REFRAKTOMETR UR24 
Samodzielna jednostka przeznaczona do montażu w 
linii produkcyjnej lub zbiorniku. Urządzenie stale mierzy 
koncentrację w jednostkach ° Brix lub stężenia w %. Jest 
też możliwość zaprogramowania skali pomiarowej według 
wymagań klienta. Konstrukcja urządzenia jest wykonana 
ze stali nierdzewnej, układ pomiarowy wykonany jest z 
pryzmy z szafirowego szkła (odpornego na ścieranie), 
wysoką rozdzielczość osiągnięto przez zastosowanie 
światłoczułej matrycy CCD. Urządzenie posiada również 
wyświetlacz. Do montażu urządzenia możemy użyć 
jednego z wielu przyłączy procesowych np. kołnierze do 
wspawania, Tri-Clamy, by-passy, króćce do montażu w 
zbiornikach jedno i dwu warstwowych. 
Urządzenie jest przeznaczone do produktów płynnych 
w liniach technologicznych w żywności, chemikaliach, 
tekstyliach, petrochemii itp.
 › Zakres pomiarowy: 1,3170...1,5318 nD, 0...95 Brix
 › Dokładność: standardowa 0,5% +/-0,15 Brix, wysoka 

0,3% +/-0,05 Brix

2. LABORATORYJNY ANALIZATOR DR10 EASY DIET
Innowacyjny system automatycznego pomiaru stężenia 
napojów dietetycznych, bezcukrowych napojów gazo-
wanych, aromatyzowanych wód oraz napojów energe-
tycznych. Jeden analizator do pomiaru stężenia, który 
może zastąpić HPLC, spektrofotometrię, miareczkowanie 
i inne metody manualne. System jest prosty i intuicyjny 
w obsłudze nie wymaga specjalistycznej obsługi. Mimo iż 
urządzenie jest przeznaczone do laboratorium jego kon-
strukcja jest na tyle wytrzymała, że może być stosowany 
na linii produkcyjnej.
Szybka analiza ok 5 min, praca automatyczna (wbudowa-
na baza produktów), brak potrzeby przygotowania próbki, 
do analizy nie są wymagane odczynniki ani materiały 
eksploatacyjne.

3. ANALIZATOR STĘŻENIA CO2

Urządzenie wykorzystuje sprawdzoną technologię 
podczerwieni ATR. Lata doświadczenia w technologii 
optycznej i załamania światła pozwalają nam produkować 
solidne urządzenie, które jest dokładne i praktycznie bez-
obsługowe. Brak ruchomych części i stan techniki elemen-
tów optycznych tworzy instrument, który jest niezawodny 
i łatwy w użyciu. Łatwa instalacja UC07 jest instalowany 
bezpośrednio on-line, za pomocą 3 „TriClamp lub Varivent, 
gwarantują one doskonałe połączenie higieniczne za 
każdym razem. Urządzenie może być zainstalowane w 
istniejącym rurociągu z niskim stopniem modyfikacji i 
kosztami. Urządzenia UC07 mogą być dostarczone z pane-
lami dotykowymi MP01 lub MP02.

4. URZĄDZENIE DO ANALIZY NAPOJÓW IB08
System do analizy napojów regularnych, dietetycznych 
oraz pomiaru stężenia CO2. Opcjonalnie możemy mierzyć 
stężenie alkoholu, pH, uS przewodność, OX. Urządzenie 
może być wyposażone w pompę umożliwiającą, przez 
połączenie by-pass do zbiornika, mieszanie produktu 
celem ciągłego monitorowania jego stężenia. Urządzenie 
jest łatwe w instalacji, nie wymaga kalibracji, łatwość oraz 
szybkość przełączania pomiaru pomiędzy regularnymi a 
dietetycznymi napojami oraz co najważniejsze jednostka 
może być wyposażona w oprogramowanie obliczające 
rzeczywistą wydajność procesu czyli Ca Cp i Cpk. 

5. EKRANY DOTYKOWE
 › MP01 jest to ekran dotykowy z odbiornikiem, który 

zawiera wszystkie parametry na wyciągnięcie ręki
 › MP02 dodaje możliwości do wizualizacji i analizy 

trendów w danych produkcyjnych
Oba odbiorniki są wyposażone w port komunikacji 
szeregowej, aby łatwo skonfigurować połączenie z PLC do 
sterowania parametrami lub stanami alarmowymi.

2. Laboratoryjny analizator DR10 Easy Diet

5. Ekran dotykowy MP01

4. Urządzenie do analizy napojów IB08

1. Cyfrowy refraktometr UR24

3. Analizator stężenia CO2 UC07

5. Ekran dotykowy MP02
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Analiza 
gazów

ELEMENTY PRZYGOTOWANIA GAZU

1. SONDY DO POBORU GAZU
Sonda do poboru gazu dla środowisk o zapyleniu od 2 do 200 g/m3. 
 › Ogrzewane i nieogrzewane w zależności od zastosowania 
 › W środowiskach o dużym zapyleniu czyszczone przez przedmuch powietrzem 

technologicznym
 › Regulacja cyklu przedmuchu
 › Sondy wyposażone w filtry wejściowe i/lub wyjściowe
 › Rury do poboru gazu z różnych materiałów i o różnych długościach
 › Dostępne również wersje do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem z 

certyfikatem ATEX dla strefy 1 i 2

Oferta obejmuje także rotametry do kontroli przepływu gazu, złączki do łączenia poszcze-
gólnych elementów i węży, reduktory gazu i reduktory przepływu. Poszczególne elementy 
dostarczane są także jako kompletne systemy przygotowania gazu w kasecie 19” do mon-
tażu w szafach na ramach uchylnych.

2. FILTRACJA – CZYSZCZENIE GAZU MIERZONEGO
Filtry o różnych formach budowy i różnej dokładności i powierzchni filtracji. W zależności 
od wymagań aplikacji wykonane mogą być ze spieku teflonowego, metalowego itp. Dzięki 
zastosowaniu szybkozłączy wymiana filtra nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi 
i przebiega szybko i sprawnie. Dodatkowo wyposażone są one w głowicę umożliwiającą 
zamontowanie czujnika wilgotności gazu mierzonego. W zależności od aplikacji filtry 
wykonywane są ze szkła Duran lub stali kwasoodpornej. Różnią się wielkościami (objętości 
martwe).

W zależności od zadania i sposobu montażu oferujemy:
 › Filtry dokładne, usuwające zabrudzenia stałe, do montażu na froncie przyrządu
 › Filtry dokładne, usuwające zabrudzenia stałe, do montażu tablicowego, szklane lub 

stalowe, o różnych wkładach filtrujących
 › Filtry koalescencyjne szklane lub stalowe do usuwania kondensatu i zabrudzeń stałych
 › Filtry ad-/absorpcyjne puste do różnych aplikacji
 › Filtry do NH3

3. POMPY GAZU MIERZONEGO
Pompy z mieszkiem harmonijkowym, wykonanym w całości z jednego elementu teflo-
nowego lub metalowego, odpornego na media agresywne. Pompa przystosowana do 
tłoczenia gazu wilgotnego o wydajności 280, 400 i 800 l/h. Opcjonalnie dostępna wersje 
z zaworem by-pass do regulacji przepływu, z certyfikatem ATEX i z oddzieloną głowicą 
pompującą od silnika (w przypadku konieczności ogrzewania pompy).

Możliwe jest wykonanie pompy podwójnej: dwie głowice pompujące gaz z dwóch nieza-
leżnych torów poboru próby, zamontowane na jednym silniku.

Pompy gazu mierzonego P2.3C / P2.4C
 › Prosta, solidna budowa
 › Łatwo wymieniane zawory
 › Mieszek harmonijkowy jako jedna całość
 › Pompuje gaz mierzony zawierający kondensat
 › Długa żywotność
 › Wersje ATEX (patrz oddzielny prospekt)
 › Mała emisja szumów
 › Wersje 115 V z dopuszczeniem FM C-US
 › Wersje C specjalnie do tłoczenia gazów palnych

Pompa gazu mierzonego P2.7X ATEX
 › Prosta, solidna budowa
 › Łatwo wymieniane zawory
 › Mieszek harmonijkowy jako jedna całość
 › Dla gazów agresywnych
 › Pompuje gaz mierzony zawierający kondensat
 › Długa żywotność
 › Wersje ATEX (patrz oddzielny prospekt)
 › Mała emisja szumów
 › Z konsolą montażową
 › Podwyższona wydajność tłoczenia

3. Pompy gazu mierzonego

3. Pompy gazu mierzonego

1. Sonda do poboru gazu

2. Filtry
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4. CHŁODNICE GAZU
Niezawodne funkcjonowanie oraz trwałość przyrządów 
analitycznych w znacznej części zależą od budowy układu 
przygotowania próbki gazu. Istotnym elementem tego 
przygotowania jest chłodnica gazu mierzonego, w której 
osiągnięty zostaje punkt rosy, ponieważ zawarta w mie-
rzonym gazie wilgoć nie może się kondensować w analiza-
torze. Przy tym szczególnie ważny jest stały punkt rosy.

Dla różnych wymagań produkowane są chłodnice zarów-
no na bazie efektu Peltiera jak i systemy kompresorowe. 
Obie technologie pracują niezawodnie i ostatecznie 
różnią się tylko klasą wydajności. W obu technologiach 
chłodzony jest blok aluminiowy, w którym w zależności od 
chłodnicy mogą być umieszczone jeden lub wiele wyso-
kowydajnych wymienników ciepła ze stali, szkła Duran lub 
PVDF z 1 lub 2 drogami gazowymi. Ten specjalnie skon-
struowany blok chłodzący troszczy się razem z systemem 
regulacji Bühler-Konstant o regularne odprowadzanie 
ciepła. Chłodnice są bezobsługowe.

Temperatura bloku chłodzącego pokazywana jest na 
wskaźniku w °C lub w °F. Nastawiany punkt wyjściowy 
fabrycznie ustawiony został na 5°C i w wielu chłodnicach 
w razie potrzeby może zostać zmieniony przy pomocy 
przycisków i menu. Na wskaźniku wyświetlane są również 
meldunki statusowe, na które każdorazowo można 
odpowiadać przez menu. Wyjście statusowe może być 
wykorzystane np. do sterowania pompą gazu mierzonego, 
aby umożliwić załączenie strumienia gazu dopiero po 
osiągnięciu zakresu chłodzenia.
Oferujemy także wykonania chłodnic dla obszarów zagro-
żonych wybuchem (strefa 1 i 2).

Wyposażenie: do odprowadzenia kondensatu, w zależno-
ści od rodzaju pracy systemu przygotowania oferujemy 
automatyczne odprowadzenie kondensatu lub pompy 
perystaltyczne. Te i dalsze części zamienne mogą być 
zamontowane obok lub na chłodnicy.

Nowe chłodnice z elementem Peltiera

Chłodnica TC Mini
 › Chłodnica Peltiera z 1 wymiennikiem ciepła
 › Wersja dla wysokich temperatur otoczenia
 › Moc znamionowa 55 kJ/h (przy wyjściowym punkcie 

rosy 5°C)
 › Zasilanie 24 V DC
 › Wskaźnik i wyjście stanu
 › Analogowy sygnał wyjściowy
 › Kompaktowe wymiary
 › Wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej, szkła lub 

PVDF
 › Nastawiany punkt rosy 3/5/10/15 °C
 › Sterowanie Delta T – nastawiane
 › Opcja z dobudowanym filtrem
 › Opcja z czujnikiem wilgoci
 › Bezobsługowa
 › Niski poziom hałasu

Chłodnica TC Standard
 › Zwarta zabudowa: kompletnie zmontowana i gotowa do 

podłączenia
 › Niskie koszty utrzymania dzięki łatwej dostępności
 › Jedna lub dwie drogi gazowe
 › Wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej, szkła Duran 

lub PVDF
 › Wyjściowy punkt rosy i progi alarmowe nastawiane
 › Niski poziom hałasu
 › Wersja dla wysokich temperatur otoczenia
 › Moc znamionowa 100/90 kJ/h
 › Stabilność punktu rosy 0,1 °C
 › Wyjście i wskaźnik stanu

4. Chłodnica TC Standard

4. Chłodnica TC Mini
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 › Wskazania temperatury bloku chłodzącego
 › Opcjonalnie podłączenie czujnika wilgoci
 › Opcjonalnie wyjście analogowe
 › Filtr i adapter czujnika wilgoci zabudowane
 › Pompy perystaltyczne

Chłodnica TC Midi
 › Zwarta zabudowa: kompletnie zmontowana i gotowa do podłączenia
 › Niskie koszty utrzymania dzięki łatwej dostępności
 › Jedna lub dwie drogi gazowe
 › Wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej, szkła Duran lub PVDF
 › Wyjściowy punkt rosy i progi alarmowe nastawiane
 › Niski poziom hałasu
 › Wersja dla wysokich temperatur otoczenia
 › Moc znamionowa 195/175 kJ/h
 › Stabilność punktu rosy 0,1 °C
 › Wyjście i wskaźnik stanu
 › Wskazania temperatury bloku chłodzącego
 › Opcjonalnie podłączenie czujnika wilgoci
 › Opcjonalnie wyjście analogowe
 › Filtr i adapter czujnika wilgoci zabudowane
 › Pompy perystaltyczne
 › Opcjonalnie pompa gazu mierzonego dla jednej drogi gazowej

Chłodzenie ATEX TYP EGK 2a Ex 
 › ATEX – dopuszczenie dla Strefy 1 (Kat. 2G)
 › Nie zawiera freonu
 › Moc znamionowa 615 kJ/h 
 › 1 kub 2 wymienniki ciepła: do 4 dróg gazowych
 › Samokontrola z wyjściem alarmu temperatury
 › Wyjście i wskaźnik stanu 
 › Łatwa obsługa i sprawdzanie
 › Budowa przyjazna dla montażu
 › Odprowadzenie kondensatu możliwe do zabudowy w konturze przyrządu
 › Możliwy wybór automatycznego startu

5. ODPROWADZENIE KONDENSATU - POMPKI PERYSTALTYCZNE PC POJEDYNCZE, 
PC PODWÓJNE
 › Wersja w obudowie i do zabudowy
 › Pompki z pojedynczą lub podwójną głowicą
 › Możliwy oddzielny montaż
 › Różne wydajności tłoczenia
 › Łatwo wymieniane wężyki
 › Różne materiały wężyków dla wymagających aplikacji
 › 115 / 230 V AC lub 24 V DC
 › Niezawodne

6. ELEMENTY DO BUDOWY KOMPLETNYCH UKŁADÓW ANALITYCZNYCH
 › Rotametry do kontroli przepływu gazu mierzonego z zaworem i bez zaworu
 › Złączki z różnych materiałów do łączenia poszczególnych elementów wkładu 

analitycznego
 › Reduktory gazu mierzonego i reduktory butlowe dla gazów zerowych i kalibracyjnych
 › Ogrzewane węże do poboru gazu 

6. Elementy do budowy kompletnych układów analitycznych

4. Chłodzenie ATEX TYP EGK 2a Ex

4. Chłodnica TC Midi

5. Odprowadzenie kondensatu - Pompki perystaltyczne  
        PC pojedyncze, PC podwójne
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7. KONWERTER GAZU (NO2 -> NO)
W epoce rosnącej industrializacji coraz bardziej istot-
na staje się kontrola czystości powietrza. Szczególne 
znaczenie ma nadzorowanie tlenków azotu (NOx = NO2 + 
NO), które odpowiedzialne są za tworzenie się płożącego 
ozonu i kwaśnych deszczy.
Konwerter gazu BÜNOx umożliwia proste i korzystne 
cenowo dokumentowanie składników NOx w spalinach. 
Przy pomocy wkładów reakcyjnych przyrząd zmienia 
100% cząstek NO2 w gazie mierzonym na NO. Przez to 
przy pomocy stosowanych analizatorów IR zmierzone 
mogą być bezpośrednio składniki gazu NOx=NO+NO2 oraz 
niebezpośrednio NO2. 
Wypełnienie reaktora i specjalna zabudowa wkładów 
reakcyjnych wymyślone we współpracy ze stanowiskiem 
badawczym umożliwiają przetwarzanie również bardzo 
wysokich koncentracji NO2 już przy niskich temperatu-
rach. Nie zostały zauważone wpływy zakłócające wkładów 
na typowe komponenty spalin, np. CO, CO2, NO i SO2.

Nowy Konwerter gazu BÜNOx 2+ 
 › Panel 19”
 › Opcjonalnie zawór elektromagnetyczny by-pass
 › Opcjonalne wkłady o długiej żywotności
 › Wysoka wydajność przy niskich temperaturach
 › Komputer konserwacji NOxCal do monitorowania 

żywotności
 › Zoptymalizowana nawigacja w menu
 › Wysoki współczynnik konwersji > 97%
 › Wysokie obciążenie NO2

Nowy Konwerter gazu BÜNOx-W 2+
 › Obudowa do montażu naściennego
 › Opcjonalnie z ogrzewanymi drogami gazu
 › Opcjonalnie zawór elektromagnetyczny by-pass
 › Opcjonalne wkłady o długiej żywotności
 › Wysoka wydajność przy niskich temperaturach
 › Komputer konserwacji NOxCal do monitorowania 

żywotności
 › Zoptymalizowana nawigacja w menu
 › Wysoki współczynnik konwersji > 97%
 › Wysokie obciążenie NO2

8. KONDYCJONERY GAZU
W analizie gazu ważne jest przygotowanie gazu przed 
doprowadzeniem do analizatora. Konieczne są do tego 
takie elementy jak chłodnica gazu, pompa, filtr, pompa 
perystaltyczna do odprowadzenia kondensatu i rotametr. 
W zależności od zastosowania mogą być potrzebne dalsze 
funkcje jak np. doprowadzenie gazów wzorcowych.
Wszystkie te komponenty złożone są razem w 19” syste-
mie kondycjonowania gazu SCS. Przy projektowaniu duży 
nacisk został położony na modułowość, aby umożliwić 
proste i korzystne cenowo dopasowanie poszczególnych 
elementów. Sterowanie dopasowywane jest każdorazowo 
do aplikacji i jest sterowane zewnętrznie, ręcznie. Stan 
systemu widoczny jest na wskaźnikach z przodu i może 
być odpytywany zawsze zewnętrznie.

9. PRZENOŚNE PRZYGOTOWANIE GAZU PCS
 › Opracowany dla przenośnej analizy gazów
 › Optymalny dla sond tupu Baseline
 › Zwarta budowa
 › Idealne dla serwisu, kontroli i pomiaru próbki
 › System i akcesoria wbudowane w torbę transportową
 › Składa się z chłodnicy z odprowadzeniem kondensatu, 

filtra i pompy
 › Czujnik wilgoci, rotametr oraz opcjonalne akcesoria
 › Możliwość wyboru sterowania Delta-T do optymalnej 

wydajności chłodniczej
 › Regulowane wyjście punktu rosy i alarmy

9. Przenośne przygotowanie gazu PCS 

7. Nowy Konwerter gazu BÜNOx 2+ 

8. Kondycjonery gazu
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ANALIZATORY GAZÓW

1. CYRKONOWE ANALIZATORY TLENU
Zarówno podwyższona emisja NOx oraz SOx spowodowana za dużą ilością powietrza 
(nadmiar O2) jak i strata energii układu przez niepełne spalanie (niedobór O2) wymagają 
pomiaru tlenu w spalinach z procesu spalania. Pobór próby w pobliżu komory spalania jest 
tak samo konieczny jak szybko reagujący sensor, przez co można bezpośrednio zadziałać 
na zmiany składu gazu opałowego i/lub innych zmiennych procesu spalania. 
Oferujemy cyrkonowe analizatory tlenu firmy Bühler Technologies GmbH zarówno do 
kotłów niewielkich (BA 1000) jak i kotłów przemysłowych (BA 2000).

 › Szybki czas odpowiedzi
 › Wymiana filtra bez narzędzi
 › Łatwe użycie
 › Temperatury spalin do 1600°C
 › Cela pomiarowa ZrO2 o długiej żywotności
 › Sygnał wyjściowy 4-20 mA
 › Temperatura otoczenia -20 do +70°C
 › Nie jest potrzebny gaz referencyjny
 › Nie jest potrzebny gaz wzorcowy
 › Kalibracja powietrzem instrumentalnym
 › Nie jest potrzebne przygotowanie gazu

2. PRZENOŚNE ANALIZATORY TLENU O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
 › Dla przemysłu spożywczego do określenia pozostałości tlenu w opakowaniach z 

żywnością (metody pakowania próżniowego i w gazie ochronnym). Zakres pomiarowy 
0 – 20% obj. O2.

 › Dla wytwórców gazu do określania czystości gazów. Zakresy pomiarowe w zależności od 
metody pomiarowej od kilku ppm (cela cyrkonowa) do 100% obj. O2 (paramagnetyczna 
cela pomiarowa)

 › Analizatory zasilane sieciowo lub z akumulatora

3. STACJONARNE ANALIZATORY PROCESOWE
Analizatory różnych składników mieszanin gazowych.

Techniki pomiarowe:
 › NDIR
 › Cela cyrkonowa
 › Cela paramagnetyczna
 › Laser

3. Stacjonarny analizator procesowy

2. Przenośny analizator tlenu

1. Cyrkonowy analizator tlenu

1. Cyrkonowy analizator tlenu
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ANALIZATORY GAZU ZIEMNEGO

1. PODRĘCZNY DETEKTOR ZAWARTOŚCI THT W 
NAWONIONYM GAZIE, ODOR HANDY PLUS FIRMY 
AXEL
Urządzenie ODOR handy niemieckiej firmy Axel Sem-
rau GmbH&Co służy do oznaczania zawartości THT 
w nawonionym gazie ziemnym. Prosty w obsłudze i 
kalibracji, mieszczący się w dłoni, (waga 100 g) z cyfrowym 
wyświetlaczem i akustycznym sygnałem ODOR handy w 
wykonaniu Ex, jest pierwszym podręcznym systemem do 
bezpośredniej detekcji elektrochemicznej do oznaczania 
zawartości THT w paliwie gazowym, znanym w Europie 
już od 1994 r. Spełnia wymagania normy ZN-G-5008. Po 
podłączeniu do punktu pomiarowego instalacji gazowej 
za pomocą giętkiego przewodu nylonowego (który w 
minimalnym stopniu ulega absorpcji) stężenie THT w 
gazie jest pokazane na wyświetlaczu po upływie niespełna 
30 sek. Wartości graniczne max. i min. stężenia mogą być 
wstępnie ustawione i są sygnalizowane akustycznie.

2. ODOR ON-LINE
Chromatograf firmy Axel Semrau GmbH & Co ODOR 
on-line w wersji PC pracuje na zasadzie wypełnionej, pod-
grzewanej kolumny rektyfikacyjnej, wolnej od zakłóceń 
zabezpieczającej identyfikację piku. Chromatograf służy 
do oznaczenia THT, merkaptanów i/lub związków siarki w 
gazie ziemnym. Wyprodukowany został zgodnie z normą 
DIN 51855/ISO 19739. Przeznaczony jest do klasyfikacji 
zapachowych związków siarki w gazie. Sterowany jest 
całkowicie komputerem osobistym lub typu notebook.

 › Zakres pomiaru: 0,1-100 mg/m3 (zdefiniowany w 
DIN51855-7GC)

 › Dokładność w zakresie 10 mg/m3: 5-7% (zdefiniowany  
w DIN51855-7GC)

 › Powtarzalność przy 15 mg/m3 THT: standardowo 
odchylenia mniejsze niż 2%

 › Czas analizy (z przygotowaniem): do 10 min
 › Temperatura podczas pracy: 

 › Zewnętrzna -20 do +40°C
 › W pojeździe +10 do +40°C

 › Temperatura podczas składowania: -30 do +60°C 
 › Temperatura gazu mierzonego: -25 do +50°C
 › Punkt rosy gazu mierzonego: +10°C przy 5,5 Mpa
 › Ciśnienie gazu mierzonego: 20 mbar (2 kPa) do 2 bary 

(ciśnienie wyższe należy zredukować do wymaganego 
przez zastosowanie reduktora)

 › Zasilanie: 230 V AC i 12 V DC (z akumulatora)

3. OBIEKTOWY CHROMATOGRAF ON-LINE TYPU 
NGC8206 DO POMIARÓW SKŁADU GAZU ZIEMNEGO 
(OPINIOWANY POZYTYWNIE PRZEZ CLPB)
Mierzone i wyliczane wartości:
 › Skład gazu C1 do C6+ (opcjonalnie C7+ lub C9+), azot, 

dwutlenek węgla
 › Opcjonalnie: H2S, śladowe ilości tlenu
 › Ciepło spalania, wartość opałowa, liczba Wobbego 

(dolna i górna) oraz gęstość względna – zgodnie z PN-EN 
ISO 6976, opcjonalnie: węglowodorowy punkt rosy

 › Współczynnik ściśliwości (zgodnie z AGA8)
 › Liczba metanowa

Cztery strumienie pomiarowe w kombinacji:
 › 4 strumienie pomiarowe + strumienie kalibracyjne 

załączane ręcznie
 › 3 strumienie pomiarowe + 1 strumień kalibracyjny 

załączany automatycznie
 › 2 strumienie pomiarowe + 2 strumienie kalibracyjne 

załączane automatycznie (aplikacja stosowana 
przy różnych składach mierzonych gazów – np. gaz 
wysokometanowy i gaz zaazotowany)

3. Obiektowy chromatograf on-line typu NGC8206

2. ODOR ON-Line

1. Detektor ODOR handy Plus
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1. FILTRY DO GAZU FIRMY MERTIK MAXITROL
Filtr do gazu i filtr powietrza stosuje się dla ochrony przed zabrudzeniem różnorodnej 
armatury gazowej, takiej jak regulatory ciśnienia gazu, zawory zamykające.

 › Filtracja: cząsteczki <50 µm
 › Grupa gazów: 1, 2 i 3 według DIN EN 437
 › Rodzaj gazu: gaz ziemny, miejski, propan i butan wg DVGW, arkusz G260/1, biogaz na 

zapytanie
 › Konstrukcja i sposób budowy: wg DIN 3386
 › Typ konstrukcyjny: EG sprawdzony i certyfikowany
 › Temperatura otoczenia: -20°C do 80°C
 › Przyłącza gwintowe: wg ISO 7-1 i DIN 2999 część I
 › Przyłącza kołnierzowe: wg ISO 7005 i DIN 2501, PN16
 › Materiały: obudowa i pokrywa aluminium; uszczelka: elastomer; wkładka filtra: 

zmierzwiona włóknina; siatka wsporcza: ocynkowana tkanina druciana (na zapytanie stal 
szlachetna)

2. ZAWORY ODCINAJĄCE, WYZWALANE TERMICZNIE SENTRY GT FIRMY MERTIK 
MAXITROL
Mertik Maxitrol wyprodukował i opatentował ze znakiem towarowym SENTRY GT, zawory 
odcinające wyzwalane termicznie. Nadają się one do wszystkich gazów zgodnie z arku-
szem roboczym DVGW G260 i posiadają znak kontroli DVGW (Niemiecki Związek d/s Gazu 
i Wody).

Zawory SENTRY GT odcinają automatycznie dopływ gazu w zakresie temperatur od 92°C 
do 100°C i dzięki temu, iż są ze stali pozostają szczelne do 900°C.

3. ZAWORY ODCINAJĄCE, WYZWALANE PRZEPŁYWEM SENTRY GS FIRMY MERTIK 
MAXITROL
Zawór odcinający wyzwalany przepływem SENTRY GS dla przewodów pod-lub naziem-
nych stosowane są do gazu ziemnego i propanu-butanu w postaci gazowej. Posiadają znak 
kontrolny DVGW-G.
Fima Mertik-Maxitrol rozwija i produkuje ograniczniki przepływu gazu oraz kompletuje je z 
armaturą do nawiercania rurociągu, mufami elektrooporowymi oraz rurami PE.
Zawór Sentry GS odcina uderzeniowo przepływ gazu przy mechanicznych uszkodzeniach 
gazociągu i w ten sposób zabezpiecza przed wypływem gazu pełnym światłem rury. Zawór 
pozostaje zamknięty do momentu usunięcia awarii i wyrównania ciśnienia przed i za 
zaworem.

4. REGULATOR CIŚNIENIA GAZU RVLM
Kompaktowe, grzybkowe regulatory ciśnienia serii RVLM zaprojektowano głównie do 
aplikacji z zasilaniem palników głównych oraz pilotowych. Typowe zastosowania obejmują 
domowe oraz komercyjne kuchenki gazowe, kominki gazowe, zasilanie palników piloto-
wych i domowe podgrzewacze wody. 

 › Przyłącze: 1/8” do 3/4”
 › Materiał obudowy: aluminium
 › Materiały wewnętrzne: stal, aluminium, elastomer
 › Montaż: dostosowany do montażu wielopozycyjnego, zgodnie z kierunkiem przepływu 

oznaczonym na dnie obudowy
 › Projekt i konstrukcja: wg. EN88 oraz Dyrektywy Aplikacji Gazowych 90/396/EEC
 › Klasyfikacja: regulator stopnia B, grupy 2 zgodnie z EN88
 › Typ gazu: gaz z grupy 1, 2, 3 zgodnie z EN347
 › Ciśnienie wejściowe: 10 kPa
 › Ciśnienie wyjściowe: 0,25 do 3 kPa
 › Temperatura otoczenia: -15°C do 80°C
 › Przyłącza gwintowe: wg. EN 10226-1 / ISO 7-1

Armatura  
gazownicza

4. Regulator ciśnienia gazu RVLM

3. Zawór odcinający Sentry GS

2. Zawór odcinający wyzwalany termicznie Sentry GT

2. Zawór odcinający Sentry GT

1. Filtry do gazu

Charakteryzuje się  
bardzo niskim spadkiem 
ciśnienia.
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1. KĄTOWE CZUJNIKI OPTYCZNE
 › Bardzo wysoka rozdzielczość
 › Widoczna plamka wiązki lasera
 › Możliwość zamontowania jeden obok drugiego
 › Wysoka częstotliwość operacyjna
 › Nastawna czułość
 › Przełącznik światło/ciemność
 › Solidna metalowa obudowa

2. WIDEŁKOWE CZUJNIKI OPTYCZNE
 › Funkcja potencjometru lub uczenia się
 › Statyczna lub dynamiczna zasada działania
 › Analogowe/przełącznikowe wyjście
 › Rozstaw widełek od 2 do 250 mm
 › Wysoka częstotliwość operacyjna
 › Nastawna czułość
 › Przełącznik światło/ciemność
 › OGUFIX - nie wymaga żadnych elementów nastawnych
 › Wersja V4A
 › 3-letnia gwarancja

3. KURTYNY OPTYCZNE
 › Wyjście tranzystorowe lub przekaźnikowe
 › Wbudowana lub zewnętrzna aparatura obliczeniowa
 › Zewnętrzny alarm w przypadku zanieczyszczeń
 › Szczelina wiązki optycznej od 5 do 112 mm
 › Wysokość monitoringu od 35 mm do 5,775 m
 › Kompaktowa konstrukcja, obudowa aluminiowa
 › Prosty montaż

4. POMIAROWE KURTYNY OPTYCZNE
 › Rozdzielczość 2 mm
 › Krótki czas odpowiedzi
 › Wyjście analogowe od 4 do 20 mA
 › Wysokość monitorowania 128 mm
 › Zakres od 50 do 300 mm
 › Obliczenia procentowe lub absolutne
 › Automatyczna kalibracja

5. ŚWIATŁOWODY SZKLANE
 › Wysokiej jakości światłowody szklane
 › Silikonowa, metalowa lub wykonana z PU powłoka
 › Giętkie sondy
 › Wysoka częstotliwość operacyjna
 › Wysoka rezystancja temperaturowa
 › Wytrzymała i bardzo elastyczna konstrukcja
 › Specjalne wykonania

6. WZMACNIACZE ŚWIATŁOWODOWE
 › Cyfrowy wyświetlacz LED
 › Wysoka częstotliwość operacyjna
 › Regulator czasowy
 › Funkcja potencjometru lub uczenia się
 › Duża odległość operacyjna
 › Funkcjonalne wyjście zapasowe

7. CZUJNIKI KOLORU I POWIERZCHNI
 › Precyzyjny tryb rozpoznawczy (zależny od czułości)
 › Pomiar w kolorymetrycznej przestrzeni kolorów
 › Aż do 255 kanałów
 › Nastawna dokładność koloru
 › Bardzo krótki czas odpowiedzi
 › Wysoka kompensacja tła, kompensacja odbicia

 › Możliwy export wartości do aplikacji PC (.xls, .csv)

Czujniki  
zbliżeniowe

1. Kątowe czujniki optyczne

3. Kurtyny optyczne

4. Pomiarowe kurtyny  
       optyczne

6. Wzmacniacze światłowodowe

7. Czujniki koloru i powierzchni

2. Widełkowe czujniki optyczne

5. Światłowody szklane

Zapytaj o katalog  
di-soric.
T: 61 8644 673

AUTOMATYKA I POMIARY46 Czujniki zbliżeniowe, T: 61 8644 673



8. INDUKCYJNE CZUJNIKI PIERŚCIENIOWE/CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE
 › Wysoka rozdzielczość
 › Stalowe kulki ø 0,5 do 10 mm 
 › Przewód miedziany od ø 0,1mm
 › Statyczna lub dynamiczna zasada działania
 › Nastawna czułość
 › Krótki czas odpowiedzi
 › Wykonanie NO/NC
 › Średnica pierścienia od 4 do 150 mm
 › Odporny na zabrudzenia
 › Klasa ochrony IP67

9. POJEMNOŚCIOWE CZUJNIKI DO ETYKIET
 › Detekcja etykiet wszystkich materiałów łącznie z etykietami metalizowanymi (KSSTI 

xx/80)
 › Wysoka częstotliwość przełączania
 › Zdolność do nauki w czasie trwania procesu
 › Możliwość zdalnej nauki z funkcją key-lock 
 › Sygnalizacja procesu nauki przy użyciu LED
 › Kompensacja temperatury i wilgotności powietrza
 › Oddzielana obudowa do czyszczenia gniazda czujnika

10. OPTYCZNE CZUJNIKI DO ETYKIET
 › Możliwość zintegrowania bezpośrednio na krawędzi pojemnika
 › Zdolność do nauki w czasie trwania procesu
 › Możliwość zdalnej nauki z funkcją key-lock 
 › Sygnalizacja procesu nauki przy użyciu LED
 › Detekcja najbardziej różnorodnych etykiet

11. CZUJNIKI KONTAKTOWE I DRGAŃ
 › Detekcja poprzez bezpośredni kontakt części
 › Zastosowanie: śruby, sprężyny i części niemetaliczne 
 › Nastawne tłumienie wielu impulsów
 › Można wykryć aż do 100 części na sekundę 
 › Długa żywotność dzięki wymiennej przegrodzie
 › Zapewnienie ciągłości działania nawet w trudnych warunkach

12. CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI
 › Duży zakres: aż do 10 m
 › Dla prostego osiowania użyto laser o czerwonym kolorze wiązki 
 › Przełączalne i analogowe wyjście (parametryzowane/linearyzowane)
 › Parametryzowany, czterocyfrowy wyświetlacz
 › Niezależność koloru i powierzchni
 › Wytrzymała, metalowa obudowa
 › Wysoka klasa ochronna

13. CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE
 › Odporne na zabrudzenia
 › Nieczułe na interferencje zakłóceń
 › Wysoka rozdzielczość
 › Wysoka prędkość cyklu
 › Pomiary niezależne od powierzchni
 › Zakres działania aż do 6 m
 › Synchronizacja wejścia
 › Analogowe/cyfrowe wyjście

8. Indukcyjne czujniki pierścieniowe / czujniki bezprzewodowe

9. Pojemnościowe czujniki do etykiet

10. Optyczne czujniki do etykiet

11. Czujniki kontaktowe  
           i drgań

12. Czujniki odległości

13. Czujniki ultradźwiękowe
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1. OŚWIETLACZE PUNKTOWE
Oświetlacze punktowe wykorzystywane są jako źródło 
bezpośredniego światła, aby wyróżnić cechy obiektów, które 
mają być kontrolowane. Oświetlacze di – soric są dostępne w 
wersji promieniowej (radialnej) i osiowe (aksjalnej) a zatem 
może być skutecznie zintegrowane z dowolnej aplikacji.
Są one idealne do powierzchni matowych lub do obiektów 
zupełnie nieodbijających światła, gdzie potrzebna jest 
ogromna ilość światła na stosunkowo niewielkim obszarze. 
Oświetlacze punktowe di-soric podłączane są do zasilania 
standardową wtyczką M12 i wyróżniają się solidną obudową 
z metalu i wysokiego stopnia ochrony IP.

2. PODŚWIETLACZE
Podświetlacze di-soric wykorzystywane są głównie w celu 
sprawdzenia konturów produktu. 
Dodatkowo podświetlacze są wykorzystwane do oświetla-
nia większych obszarów światłem rozproszonym. Te źródła 
światła di-soric charakteryzują się jednorodnym polem 
oświetlenia, które jest umieszczone w solidnej obudowie z 
wysokim stopniem IP.

3. OŚWITLACZE LISTWOWE
Oświetlacze listwowe wykorzystywane są w niezliczonych 
zastosowaniach, głównie w zakresie zapewniania jakości w 
połączeniu z systemami wizji i identyfikacji. Dostępne są w 
kilku kolorach i modelach.
Dostępne są różne modele wykonane ze stali nierdzewnej o 
stopniu ochrony IP69K dla żywności i napojów, a także dla 
przemysłu farmaceutycznego.

4. OŚWIETLACZE PIERŚCIENIOWE
Oświetlacze pierścieniowe używane są jako światło bezpo-
średnie w połączeniu z systemami wizyjnymi lub identyfi-
kacyjnymi. Idealnie nadają się do oświetlenia jednorodnych 
matowych nie obijających powierzchni. Dostępne są różne 
modele o jasnym, rozproszonym i spolaryzowanym świetle.

5. OŚWIETLACZE POLOWE
Oświetlacze polowe światła służą do podświetlania krawędzi 
lub struktury przedmiotu. Za pomocą oświetlenia ciemnego 
pola tylko część emitowanego światła, które jest przeno-
szone na obiektyw kamery z powodu odbicia, załamania, 
rozproszenia dyfrakcji światła na konstrukcji obiektu.
Wykorzystujące tą metodę oświetlania w łatwy sposób 
można wykryć zarysowania lub zadrapania produktów oraz 
tłoczone kody.

6. OŚWIETLACZE ULTRAFIOLETOWE
Światła UV służą do kontroli powierzchni i wizualizacji cech, 
które nie mogą być wykryte za pomocą światła widzialnego. 
Małe elementy, kurz i zadrapania, a także cechy fluorescen-
cyjne takie jak atrament UV będzie widoczny i może być 
wiarygodnie analizowany.

7. OŚWIETLACZE WSPÓŁOSIOWE
Badany obiekt wysyła światło odbite przez lustra z powrotem 
do systemu wizyjnego.
Światło generowane przez oświetlacze koncentryczne jest 
idealne do przedmiotów z tendencją do odbijania świata, 
metalowych lub błyszczących oraz do wykrywania kodów 
Datamatrix na metalowych częściach. Bardzo dobrze spraw-
dzają się w inspekcji płytek drukowanych, płytek krzemo-
wych.

1. Oświetlacze punktowe

4. Oświetlacze pierścieniowe

3. Oświtlacze listwowe

6. Oświetlacze ultrafioletowe

2. Podświetlacze

5. Oświetlacze polowe

7. Oświetlacze współosiowe

Oświetlenie
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1. CZUJNIKI WIZYJNE
Czujnki wizyjne „Checker” firmy di-soric to system  „wszystko-w- jednym „.   
Posiada zintegrowane oświetlenie zmienną ogniskową odległości roboczej.
 „Checker” wykrywa niezależnie od położenia wyjątkowe właściwości obiektu takie jak na 
ich wygląd. Skutkuje to niezawodnym wykrywaniem części, które są prawie niemożliwe do 
osiągnięcia z czujników optycznych. Czujniki wizyjne są w stanie sprawdzić do 6000 części 
na minutę, a ponadto jego kompaktowe wymiary pozwalają na prosty montaż nawet w 
wąskich przestrzeniach.

 
2. SYSTEMY WIZYJNE 

di-soric oferuje szeroki zakres systemów wizyjnych do aplikacji przmysłowych. Od syste-
mów uniwersalnych typu „All-In-One” wielkości pudełka zapałek, po wysokiej rozdzielczo-
ści systemy typu C-Mount; mamy idealne rozwiązanie dla twojej aplikacji. Dzięki skalowal-
nemu systemowi nawet najbardziej wymagające aplikacje przetwarzania obrazu mogą być 
łatwo zrealizowane.

VS-06 z soczewką płynową
 › Oprogramowanie di-soric VS załączone w ramach dostawy
 › Rozszerzony zestaw programów dostępny opcjonalnie
 › Sprawdzone w przemyśle narzędzie wizji maszynowej
 › W pełni zintegrowany z procesorem, soczewką i oświetlaczem
 › Autofocus soczewki płynowej
 › Ethernet i interfejs szeregowy
 › Zintegrowany oświetlacz
 › Możliwy dostęp przez przeglądarkę internetową
 › Wymienne obiektywy

3. SYSTEMY ID
di-soric oferuje szeroki zakres laserowych i wizyjnych systemówi identyfikacyjnych dla 
niemal każdej aplikacji. Większość jedno- i dwuwymiarowych kodów zostanie prawidłowo 
wykryta, niezależnie od sposobu znakowania - nasze systemy gwarantują całkowitą identy-
fikowalność.

Skaner laserowy
 › Do 1400 skanów na sekundę
 › Odległość odczytu od 25 do 940 mm
 › Oprogramowanie di-soric ID załączone w ramach dostawy
 › Technologia X-Mode
 › Wyświetlacz
 › Sterowanie w czasie rzeczywistym

Czytnik ID oparty o system wizyjny
 › Do 60 dekodowań na sekundę
 › Autofocus i modułowy zoom
 › Oprogramowanie di-soric ID załączone w ramach dostawy
 › Zintegrowany oświetlacz
 › Wykonanie C-Mount
 › Technologia X-Mode
 › Dostępne w metalowych obudowach

1. Czujniki wizyjne

2. Systemy wizyjne

3. Systemy ID

Czujniki  
wizyjne

49Czujniki wizyjne, T: 61 8644 673



PRZEKAŹNIKI

1. PRZEKAŹNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE
Wykonania miniaturowe do obwodów drukowanych oraz 
przemysłowe do stosowania w układach automatyki. 
Pełna oferta akcesoriów do przekaźników obejmująca 
gniazda, moduły sygnalizacyjne i przeciwprzepięciowe 
oraz obejmy.

 
2. PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE

Przekaźniki SSR to całkowicie elektroniczne urządzenia 
załączające. Obwód wyjściowy takiego przekaźnika 
stanowi półprzewodnikowy element mocy galwanicznie 
odseparowany od obwodu sterowania. Zastosowanie 
przekaźnika SSR umożliwia zwiększenie częstotliwości jak 
również wybór momentu załączania i wyłączania (np. przy 
przejściu napięcia przez zero lub przy zerowym prądzie 
obciążenia). 

3. PRZEKAŹNIKI CZASOWE PANELOWE
Mikroprocesorowe przekaźniki czasowe jedno- i wielo-
funkcyjne. Montaż panelowy umożliwia łatwy dostęp dla 
obsługi. Stosowane w aplikacjach wymagających częstej 
ingerencji w nastawy przekaźnika i stały nadzór trybu jego 
pracy, m.in. w piekarnictwie, produkcji foli i przy wytwa-
rzaniu krótkich serii innych produktów. 

4. PRZEKAŹNIKI CZASOWE MODUŁOWE
Mikroprocesorowe przekaźniki czasowe jedno- i wielo-
funkcyjne do montażu na szynie TH35. Oprócz typowych 
wykonań z nastawami potencjimetrycznymi dostępne są 
także wersje z wyświelaczem LCD oraz USB umożliwiają-
cym programowanie przekaźnika z komputera. 

5. PRZEKAŹNIKI NADZORCZE
Nadzór napięcia i prądu (AC/DC) w instalacjach 1- i 3-fazo-
wych. Nadzór asymetrii napięcia, zaniku fazy i kolejności 
wirowania. Praca w funkcji okna, pamięć błędów.

6. PRZEKAŹNIKI SYGNALIZACYJNE
Przekaźnik sygnalizacyjny RA70 służy do sygnalizowania 
sytuacji awaryjnych i zakłóceń w urządzeniach rozdziel-
czych. Zasygnalizowana informacja zostaje zarejestrowa-
na do momentu ręcznego odblokowania przekaźnika i 
usunięcia danego zakłócenia. Wyraźny wskaźnik optyczny 
umożliwia odczyt stanu pracy z odległości 5 m. Zestyki 
przekaźnika mogą zostać wykorzystane do zdalnej sygna-
lizacji i zdalnego odłączania zakłóconych urządzeń.

7. PRZEKAŹNIKI PROGRAMOWALNE
Przekaźnik NEED jest przekaźnikiem programowalnym, 
który może zastąpić skomplikowane połączenia przekaź-
nikowe lub stycznikowe. Urządzenie to jest swobodnie 
programowalne, tzn. – w dowolnym czasie można kory-
gować, zmieniać istniejący program w pamięci sterownika 
bez zmiany układów peryferyjnych całego otoczenia – co, 
w przypadku tradycyjnego sterowania przekaźnikowego, 
praktycznie było niemożliwe. Duże możliwości i doskonałe 
parametry w połączeniu z funkcjonalnością przekaźnika 
programowalnego pozwalają zaoszczędzić czas projekto-
wania a przede wszystkim koszty wdrażanych aplikacji.

1. Przekaźniki elektromagnetyczne 1. Przekaźniki elektromagnetyczne

4. Przekaźniki czasowe modułowe

4. Przekaźniki czasowe modułowe

4. Przekaźniki  
       czasowe modułowe

4. Przekaźniki  
       czasowe modułowe

6. Przekaźniki sygnalizacyjne 7. Przekaźniki programowalne

2. Przekaźniki półprzewodnikowe 3. Przekaźniki czasowe  
        panelowe

3. Przekaźniki czasowe  
        panelowe

5. Przekaźniki nadzorcze

Sterowanie
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STEROWANIE

1. STYCZNIKI SERII BF
 › Jedna szerokość do 38 A – 45 mm
 › Cewki o niskim poborze mocy 2,4 W
 › Możliwość mocowania przewodów cewki z dwóch stron stycznika
 › Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy

2. STYCZNIKI MINIATUROWE
 › Ministyczniki trzypolowe do 18 A w kategorii AC3
 › Ministyczniki czteropolowe do 20 A w kategorii AC3
 › Wersje z torami głównymi 2no+2nc

 › Wersje DC o niskim poborze mocy

3. STYCZNIKI PRÓŻNIOWE EVS
Styczniki próżniowe EVS występują jako kompaktowe i modułowe. Przeznaczone są do za-
łączania odbiorników prądów zmiennych jedno- i trzyfazowych, szczególnie w kategoriach 
użytkowania prądów AC2, AC3 i AC4, w układach gwiazda-trójkąt, w układach nawrotnych, 
czy jako styczniki biegu jałowego.
Zalety styczników próżniowych, oprócz wyższej trwałości i wyższej dopuszczalnej częstotli-
wości łączeń, to wysoka odporność na działanie prądów zwarciowych i odporność na 
wstrząsy i wibracje.
Stosowane są w następujących dziedzinach: przemysł wydobywczy i hutniczy, kopal-
nie – pod i na powierzchni, metalurgia, maszyny ciężkie, przemysł stoczniowy, platformy 
wydobywcze.

4. STYCZNIKI SUCHE (POWIETRZNE) ESÜ
Styczniki powietrzne serii ESü ze względu na swoją konstrukcję oraz wysoką niezawodno-
ścią działania nadają się do stosowania w zakładach przemysłu wydobywczego, przemyśle 
hutniczym i chemicznym, w przemyśle stoczniowym i budowy urządzeń wydobywczych 
jak i budowy maszyn.
Są one stosowane do bezpośredniego przełączania wszystkich rodzajów silników, w 
kombinacjach gwiazda-trójkąt i kombinacjach przełączników kierunków, do przełączania 
kondensatorów, zwalniaczy hamulców (luzowników) itp.
Wraz z oddzielnie montowanym termicznym wyzwalaczem nadprądowym mogą one być 
stosowane również jako wyłączniki ochrony silnika.

5. ROZŁĄCZNIKI TESYS VARIO
 › Instalowane w obudowie lub w szafie. Wyłączniki z napędem obrotowym służą jako 

odcinacze obciążenia obwodów
 › Dostępne w wersji otwartej i zamkniętej
 › Mocowane na panelu przednim lub na szynie DIN
 › Wersje blokowane kłódką

6. ROZŁĄCZNIKI IZOLACYJNE
 › Wykonania trzypolowe i czteropolowe w zakresie od 16 A do 1250 A
 › Rozłączniki bezpiecznikowe typu NH i BS
 › Wersje: ze sprzęgłem drzwiowym, bezpośrednie przełączanie, do montażu na drzwiach, 

w obudowie i jako układy przełączne

7. ROZRUSZNIKI ELEKTROMECHANICZNE
 › Rozruszniki bezpośrednie w izolowanej obudowie, w komplecie z przekaźnikiem 

termicznym lub bez
 › Wykonanie z przyciskiem RESET lub START/STOP
 › Izolowane obudowy do samodzielnego montażu rozrusznika
 › Kompletne rozruszniki gwiazda-trójkąt, wykonania otwarte lub w obudowie

8. SOFTSTARTY
Układy łagodnego rozruchu zwiększają żywotność silników, skrzyń biegów i pasów prze-
noszących napęd, poprzez redukcję udarów mechanicznych. 
Typowe zastosowania: pompy i kompresory; pasy, taśmociągi; odnośniki i windy; dmucha-
wy, wentylatory; mieszalniki

9. SOFTSTART ATS01
Jednofazowe 110 - 480 V - Trójfazowe 110... 690 V 50/60 Hz - 0,37 do 15 kW
 › Regulowany czas startu i hamowania: 5 lub 10 sekund
 › Regulowany moment początkowy
 › Wbudowane styki obejściowe by-pass
 › Prosta sygnalizacja za pomocą dwóch diod LED

1. Styczniki serii BF

3. Styczniki próżniowe EVS

5. Rozłącznik Tesys Vario

7. Rozruszniki  
       elektromechaniczne

6. Rozłącznik izolacyjny

8. Softstarty

2. Styczniki 
       miniaturowe

9. Softstart ATS01

4. Styczniki suche (powietrzne) ESü
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 › Sygnalizacja zakończenia rozruchu
 › Wbudowane zasilanie 24 V (wersja ATS01N2...)
 › Funkcja podwyższenia napięcia BOOST (wersja 

ATS01N2...)

10. WEKTOROWE PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI
Nowa generacja przemienników dla bardzo wymagają-
cych aplikacji i odpowiedzialnych układów sterowania. 
Wydajne funkcje pracy:
 › Funkcja Droop control (automatyczne balansowanie 

momentu)
 › KEB (kinetyczne buforowanie momentu)
 › Zabezpieczenie niedociążeniowe
 › Funkcje sterowanie silnikami bezszczotkowymi PMSM
 › Hamowanie wraz z kontrolowaniem strumienia

11. SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE DO PRZEPUSTNIC
Przeznaczone do sterowania w systemach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w instalacjach budynków. Dostępne 
wykonania w wersji Ex do zaworów oraz klap ppoż. Siłow-
niki do oddymiania posiadają duży moment obrotowy 
gwarantujący niezawodne zadziałanie i odpowiedni 
docisk klapy wentylacyjnej pożarowej.

12. ZABEZPIECZENIA SILNIKOWE
Do wykorzystania w aplikacjach nn, SN. Zabezpieczenia 
przeciążeniowe, nadprądowe, zwarciowe, ziemnozwarcio-
we, zewnętrzne, temperaturowe. Rejestracja wartości prą-
dów i zdarzeń. Dedykowane zabezpieczenia dla silników 
pomp, generatorów i dźwigów.

13. ZASILACZE IMPULSOWE
Kompletna oferta zasilaczy impulsowych na potrzeby 
układów automatyki. Pełen zakres napięć wejściowych 
AC/DC. Napięcia wyjściowe 12/24 VDC.  
Moc od 20 do 480 W. Sygnalizacja zasilania. Zabezpiecze-
nia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe i 
termiczne. Montaż na szynie DIN 35 mm.

Zasilcze modułowe 
Stworzone do systemów modułowych, to wyspecjali-
zowane zasilacze, dzięki ich prostocie i kompaktowości, 
konkurencyjne pod względem stosunku jakości do ceny.

Zasilacze przemysłowe
Zasilacze wysokiej jakości i odporności na zakłócenia w 
sieci elektrycznej. 
 › Bardzo niskie tętnienie i szumy 
 › Pełna moc wyjściowa w temperaturze do 60°C
 › Możliwość łączenia równoległego dla podniesienia 

obciążenia i uzyskania redundancji
 › Aktywne monitorowanie wraz ze stykiem sygnałowym
 › Możliwość stosowania na zewnątrz ze względu na 

szeroki zakres temperatur
 › Technologia korekcji współczynnika mocy PFC

 › Regulacja napięcia wyjściowego 24-28 V
 › Zasilacze o napięciu wejściowym 3 fazowym 400-500 V  

i mocy wyjściowej 240 – 960 W

14. ŁADOWARKA AUTOMATYCZNA WIPOS UPS
Zapewnia stałą ochronę przed przerwami w dostawie 
prądu dla urządzeń automatyki zasilanych napięciem 24 V. 
W połączeniu z zasilaczem impulsowym i modułem aku-
mulatorowym tworzy system mostkujący dłuższe spadki 
lub zaniki zasilania gwarantując nieprzerwaną dostawę 
prądu. Współpracujący moduł akumulatora jest chronio-
ny elektronicznie przed przeładowaniem jak i głębokim 
rozładowaniem.

11. Siłowniki elektryczne do przepustnic

13. Zasilacze impulsowe

14. Ładowarka automatyczna WIPOS UPS

12. Zabezpieczenia silnikowe 12. Zabezpieczenia silnikowe

10. Wektorowe przemienniki  
          częstotliwości

10. Wektorowe przemienniki  
          częstotliwości

10. Wektorowe przemienniki  
          częstotliwości
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1. Detekcja, łączniki bezpieczeństwa
BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

1. DETEKCJA, ŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA
 › Wyłączniki krańcowe z trzpieniem, z rolką 
 › Wyłączniki cięgnowe
 › Wyłączniki magnetyczne kodowane
 › Wyłączniki dłoniowe bezpieczeństwa 
 › Urządzenia sterowania dwuręcznego
 › Łączniki nożne
 › Kasety suwnicowe

2. WYŁĄCZNIKI TERMICZNE
Wyłączniki termiczne działają bez zasilania. Gdy określona w parametrach wyłącznika 
temperatura otoczenia zostanie osiągnięta, element bimetaliczny ulega nagłemu od-
kształceniu i uruchamia zestyk. Zależnie od wymagań użytkownika układ ten może być 
zaprojektowany jako rozłączający, załączający lub odłączający. Wybrane typy wyłączników 
(tylko „pastylkowe”) umieszczane są w izolowanej i szczelnej obudowie, umożliwiającej 
stosowanie ich w obwodach podlegających impregnacji próżniowej.
Zastosowanie:
 › Uzwojenia transformatorów i silników eklektycznych
 › Baterie akumulatorów
 › Przemysłowe urządzenia cieplne, dodatkowe zabezpieczenie pieców
 › Urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne i chłodnicze

3. WYŁĄCZNIKI MAGNETYCZNE (KONTAKTRONY)
Bezdotykowe, magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa służą zarówno do monitorowania 
ustawienia rozdzielających urządzeń zabezpieczających, jak i do monitorowania pozycji. 
Zapewniają skuteczną ochronę poszczególnych elementów w budowie maszyn i inżynierii 
systemów oraz do zabezpieczenia urządzeń zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.

4. MATY BEZPIECZEŃSTWA
Maty bezpieczeństwa są odpowiednie do stosowania przy stanowiskach roboczych, miej-
scach kontrolnych i przejściach. Ich zaletą jest łatwość instalacji, wyraźne oznaczenie strefy 
ochrony i niereagowanie na fałszywe sygnały wywoływane upadkiem drobnych przedmio-
tów. Działanie mat bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do zabezpieczeń optoelektronicz-
nych, nie jest zakłócane przez dym lub opad drobnych ciał, np. wiórów w strefie ochrony. 
Mat nie należy natomiast stosować tam, gdzie spadać mogą przedmioty większe i ostre.
Mata jako główne urządzenie zabezpieczające służące do natychmiastowego zatrzymania 
maszyny. Kasowanie może odbyć się ręcznie lub automatycznie, w zależności od rodzaju 
aplikacji. 
Jeżeli istnieje jakiekolwiek ryzyko, że operator może przedostać się z maty w strefę zagro-
żenia, należy zawsze stosować kasowanie ręczne.
Mata bezpieczeństwa jako wtórne zabezpieczenie, uniemożliwiające ponowne uruchomie-
nie maszyny, gdy ktoś znajduje się w strefie ochrony zasadniczej, tzn. w strefie ryzyka.

5. KURTYNY ŚWIETLNE I BARIERY BEZPIECZEŃSTWA
Kurtyny świetlne i bariery bezpieczeństwa to urządzenia emitujące od jednego do kilku-
dziesięciu promieni świetlnych w paśmie podczerwieni. Składają się z nadajnika oraz mon-
towanego w pewnej odległości odbiornika, tak by stworzyć niewidoczną barierę, której 
przekroczenie zostanie zasygnalizowane lub spowoduje zatrzymanie maszyny lub procesu 
technologicznego. Przeznaczone są do aplikacji, w których priorytetem jest ochrona 
operatora przed zagrożeniami. Niebezpieczeństwo może wynikać z użytkowania maszyny, 
robota lub innego automatycznego urządzenia, w którym jest możliwość obecności w 
strefie zagrożenia podczas pracy. Kurtyny świetlne stanowią dobre narzędzie nadzoru w 
przypadku, gdy mamy do czynienia z okresową obecnością osób i przedmiotów w strefie 
ryzyka. 

6. PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA
Obszerny zakres funkcji oferowanych przez przekaźniki bezpieczeństwa Wieland Electric 
pokrywa wszystkie podstawowe i najważniejsze zastosowania w przemyśle, takie jak: 
drzwi bezpieczeństwa, funkcje wyłącznika bezpieczeństwa, krawędzie przełączające, stero-
wanie dwuręczne, aplikacje barier świetlnych, bezpieczne zatrzymanie ruchu itp. Produkty 
te spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa do kategorii 4, zgodnie z EN954-1, jak 
również dyrektywy i dopuszczenia BG, UL i CSA zgodnie z EN 60204-1. 

7. MODUŁOWE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
Systemy modułowe przeznaczone są do bardziej rozbudowanych systemów bezpieczeń-
stwa. Systemy Samos i Safety Center znajdują zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach 
z rozbudowanymi obwodami bezpieczeństwa, jak również działających w systemach 
przemysłowych, tj. Profibus czy CANopen. 

6. Przekaźniki bezpieczeństwa

3. Wyłączniki magnetyczne  
      (kontaktrony)

2. Wyłączniki termiczne

7. Modułowe systemy 
       bezpieczeństwa

4. Maty bezpieczeństwa

5. Kurtyny świetlne i bariery   
       bezpieczeństwa
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URZĄDZENIA POMIAROWE

1. CYFROWE INSTRUMENTY POMIAROWE DMK
 › Jednofunkcyjne i wielofunkcyjne w obudowie 

modułowej i tablicowej
 › Funkcja przekaźnika nazdroczego
 › Wykonania 1-fazowe i 3-fazowe
 › Pomiar i nadzór: prądu, napięcia, częstotliwości, cos fi, 

mocy
 › Wyjścia przekaźnikowe sygnalizujące przekroczenie 

wartości progowych obserwowanych wielkości

2. LICZNIKI ENERGII 
 › Pomiar energii czynnej i biernej całkowitej i częściowej
 › Pomiar prądów, napięć, współczynnika mocy, 

częstotliwości
 › Pamięć danych, zegar czasu rzeczywistego
 › Jednofazowe i trzyfazowe
 › Dostępne liczniki z certyfikatem MID
 › Możliwość rozbudowy o moduły wejścia, wyjścia oraz o 

interfejsy komunikacji

3. MIERNIKI I ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI
Cyfrowe mierniki i analizatory sieci z wyświetlaczem gra-
ficznym LCD. Pomiar: napięć, prądów, mocy, współczyn-
nika mocy, energii czynnej, biernej, szczegółowa analiza 
harmonicznych, wyświetlacz dotykowy.

4. LICZNIKI ELEKTROMECHANICZNE  
I ELEKTRONICZNE
 › Elektroniczne liczniki godzin pracy
 › Mechaniczne liczniki godzin pracy
 › Liczniki zdarzeń z nastawą mechaniczną
 › Liczniki zliczające partie materiałów
 › Tachometry tablicowe

5. LICZNIKI PROGRAMOWALNE
 › Liczniki zdarzeń ze stykami wyjściowymi
 › Liczniki impulsów o wysokiej częstotliwości zliczania
 › Liczniki impulsów z funkcją tachometru
 › Liczniki impulsów z komunikacją RS485

1. Cyfrowe instrumenty pomiarowe DMK 2. Liczniki energii

4. Liczniki elektromechaniczne i elektroniczne

5. Liczniki programowalne

3. Mierniki i analizatory parametrów sieci

3. Mierniki i analizatory parametrów sieci
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1. Regulatory mocy biernej

1. Regulatory mocy biernej

3. Regulator mocy biernej  
       Computer Smart III

1. Regulatory mocy biernej

1. Regulatory mocy biernej

2. Regulator mocy biernej  
       DCRG8

5. Styczniki kondensatorowe 5. Styczniki kondensatorowe

4. Kondensatory mocy 4. Kondensatory mocy

6. Baterie kondensatorów

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

1. REGULATORY MOCY BIERNEJ
Regulatory mogą być montowane w nowych bateriach kondensatorów jak również jako 
zamienniki innych regulatorów (bez konieczności modernizacji samej baterii). Produkowa-
ne są w kilku wersjach obudowy, które uwzględniają różnorodne potrzeby i wymagania. 
Każda wersja regulatora, w zależności od potrzeb, może być wyposażone w 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 14, 16 lub 18 wejść sterujących.

2. REGULATOR MOCY BIERNEJ DCRG8 Z ANALIZATOREM SIECI
Pomiar za pomocą trzech przekładników zapewnia odczyt analogiczny jak w przypadku 
licznika energii elektrycznej. Regulator ten jest jedynym urządzeniem na rynku, który 
dodaje do tradycyjnego pomiaru za pomocą jednego przekładnika prądowego, możliwość 
pomiarów za pomocą 3 przekładników, a także oferuje dodatkowo funkcje pełnego anali-
zatora sieci oraz kontrolę prądu przepływu.

3. REGULATOR MOCY BIERNEJ - COMPUTER SMART III
Jedyne urządzenie na rynku, które dodaje do tradycyjnego pomiaru za pomocą jednego 
przekładnika prądowego, możliwość pomiaru za pomocą 3 przekładników, a także oferuje 
dodatkowo funkcje pełnego analizatora sieci oraz kontrolę prądu upływu. Pomiar za po-
mocą trzech przekładników zapewnia odczyt analogiczny, jak w przypadku licznika energii 
elektrycznej.
Computer SMART III jest regulatorem, który zapewnia doskonałą obsługę prewencyjną 
za pomocą programowanych alarmów i opcji testowania stanu kondensatorów, oferując 
maksymalne możliwości nadzorowania i bezpieczeństwa w urządzeniu kompensacyjnym.

4. KONDENSATORY MOCY
Dostępne są kondensatory jedno- i trójfazowe w szerokim zakresie mocy i na różne napię-
cia zasilania. Posiadamy kondensatory w kształcie walca lub prostopadłościanu.  
Kondensatory wypełniane są żywicą, co zapewnia samoregenerację. W kondensatorach 
MKK zastosowano zaawansowane rozwiązania techniczne i technologiczne. Jako impre-
gnat zastosowano w nich neutralny gaz, zwiększający jednorodność impregnacji. 

5. STYCZNIKI KONDENSATOROWE 
Służą do załączania kondensatorów mocy używanych do kompensacji mocy biernej. 
Poprzez styki pomocnicze i wbudowane druty oporowe ładuje się wstępnie kondensatory, 
redukując w ten sposób prąd załączania. Specjalnie zaprojektowany układ oporników 
wstępnego ładowania wraz z zestykami pomocniczymi wbudowanymi w stycznik tłumi 
wysokie prądy załączania kondensatorów. Styczniki te mogą pracować bez zgrzania sty-
ków z kondensatorami o impulsie prądu załączenia do 180 x Ie.

6. BATERIE KONDENSATORÓW 
Przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych niskiego 
napięcia, które nie zawierają dużej ilości zakłóceń powodowanych przez wyższe harmo-
niczne. Są to urządzenia w pełni automatyczne, sterowane przez mikroprocesorowe regu-
latory mocy biernej. Baterie wyposażone są w indywidualne zabezpieczenia zwarciowe 
każdego członu kondensatorowego.
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AKCESORIA DO TRANSFORMATORÓW

1. PRZEKAŹNIKI PRZEPŁYWOWO-GAZOWE 
BUCHHOLZA TYPU BF I BG
Przekaźniki Buchholza mają za zadnie chronić transforma-
tory rozdzielcze przed awariami.
Wykrywają stany awaryjne, takie jak:
 › Zwarcie pomiędzy elementami przewodzącymi a kadzią
 › Zwarcie międzyfazowe
 › Nieszczelność obudowy i przewodów

Reagują na:
 › Gromadzenie się gazu
 › Utratę cieczy izolacyjnej
 › Silny strumień oleju spowodowany nagłym zakłóceniem

2. PRZEKAŹNIK NADZORCZY PRZEŁĄCZNIKA 
ZACZEPÓW BUCHHOLZ TYPU URF
Przekaźnik typu URF sygnalizuje stan alarmowy pracy 
wysokonapięciowego przełącznika zaczepów z izolacją 
olejową. Ma za zadanie chronić przełącznik zaczepów 
w przypadku zaistnienia usterki w jego ustroju lub przy 
załączeniu zbyt dużego prądu (silny łuk elektryczny) spo-
wodowanego defektem samego transformatora.
Przekaźnik nadzorczy generuje przy pobudzeniu stały 
impuls, który wyzwala rozłącznik mocy odłączający 
transformator od zasilania. Ponowne załączenie, zgodnie 
z instrukcją operatora, jest możliwe dopiero po wciśnięciu 
przycisku testującego i kasującego.
Przekaźnik jest dostępny w wykonaniu jedno- i dwustyko-
wym. Wersja z dwoma stykami daje możliwość wykorzy-
stania podwojonego układu kontaktów, co dodatkowo 
podnosi pewność systemu sygnalizacyjnego.

3. TESTERY GAZÓW TRANSFORMATOROWYCH
Służą do pobrania gazów zbierających się w przekaźniku 
Buchholza, a powstających w transformatorze podczas za-
chodzących w nim szkodliwych i niepożądanych zjawisk.

Typy testerów:
 › Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2
 › Tester gazu przekaźnika Buchholza BGT3
 › Tester gazu transformatora ZG 3.1
 › Tester gazu transformatora ZG 3.2
 › Zawór blokujący ZG 4.1
 › Strzykawka probiercza gazu BGS
 › Strzykawki szklane do pobierania próbek gazu i oleju z 

transformatora 50 ml

1. Przekaźniki przepływowo-gazowy Buchholza 
        typu BF i BG

2. Przekaźnik nadzorczy przełącznika zaczepów  
       Buchholz typu URF

3. Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2

1. Przekaźniki przepływowo-gazowy Buchholza 
        typu BF i BG

3. Tester gazu przekaźnika  
       Buchholza BGT3

3. Zawór blokujący ZG 4.1

3. Tester gazu transformatora  
       ZG 3.1

3. Strzykawka probiercza  
       gazu BGS

3. Tester gazu transformatora  
       ZG 3.2

3. Strzykawki szklane  
       do pobierania próbek gazu  
       i oleju z transformatora 50 ml
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4. ODWILŻACZE OLEJU TRANSFORMATORA
Stosowane w transformatorach olejowych i innych urządzeniach elektrycznych wyposażo-
nych w zbiornik oleju. Służą ochronie cieczy chłodząco – izolującej i zapobiegają szko-
dliwemu wpływowi wilgoci absorbowanej z otoczenia. Istnieje możliwość zastosowania 
odwilżaczy bezobsługowych, gdzie silikażel (środek pochłaniający wilgoć) wypełniający 
komorę suszącą jest na bieżąco wygrzewany i osuszany przez elementy grzejne stero-
wane specjalnym zaprogramowanym regulatorem. Informacje o wilgotności powietrza 
dostarczane są przy tym na bieżąco przez zabudowane czujniki. Eliminuje to konieczność 
kosztownego nadzoru i wymiany silikażelu, znacznie obniżając koszty eksploatacji.

5. WSKAŹNIKI POZIOMU OLEJU 
Wskaźnik poziomu oleju typu OL140 i OL220 przeznaczone są do wskazywania poziomu 
oleju w konserwatorze transformatora lub przełącznika zaczepów. Wskaźniki umożliwiają 
również sygnalizację minimalnego i maksymalnego poziomu oleju dzięki mikro wyłącz-
nikom, w które są wyposażone. Mogą być montowane do tradycyjnych konserwatorów, 
gdzie pływak zmienia swoje położenie przy zmianie lustra oleju, jak i w konserwatorach z 
workiem gumowym, gdzie pływak zmienia swe położenie wraz ze zmianą położenia ściany 
worka. Pływak porusza się przy dolnej ścianie worka, który leży na powierzchni oleju w 
konserwatorze.

6. ZABEZPIECZENIA TRANSFORMATORÓW
Zawór bezpieczeństwa SV do transformatorów olejowych.
Kadź transformatora wypełniona izolacyjną cieczą chłodzącą jest pojemnikiem narażo-
nym na ciśnienie wewnętrzne. Zgodnie z normami dla pojemników działających w takich 
warunkach, kadź transformatora musi być wyposażona w jeden lub więcej zaworów bez-
pieczeństwa, odpowiednio kalibrowanych dla maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia 
tak, by nadciśnienie spowodowane uszkodzeniami wewnętrznymi takimi jak zwarcia bądź 
inne zakłócenia, mogło być natychmiast usuwane przez te zawory. Działanie to ma na celu 
uniknięcie większych awarii takich jak deformacja lub nawet rozszczelnienie kadzi i rozpy-
lenie oleju, co mogłoby z kolei doprowadzić do pożaru. Zawory bezpieczeństwa spełniają 
właśnie tę funkcję i należy je przedkładać na jakiekolwiek inne, bardziej kompleksowe 
wyposażenie, zarówno z uwagi na ich łatwe zastosowanie, jak i na niezawodność.

7. ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA DGPT2
Urządzenie to przeznaczone jest do zabezpieczania transformatorów hermetycznych, 
niewyposażonych w zbiornik wyrównawczy oleju. Analogicznie do działania przekaźników 
Buchholza, DGPT2 monitoruje ciśnienie gazu i poziom oleju w transformatorze. Urządzenie 
wyposażone jest także w dwa termostaty nadzorujące temperaturę dielektryka transfor-
matora.

8. UNIWERSALNY BUFOR ODDYCHAJĄCY G3B
Jest to system do instalacyjnego hermetyzowania transformatorów. Starzenie się izolacji 
transformatora przyspieszane jest przez rozpuszczone w oleju gazy. W transformatorach 
typu otwartego tlen zużywany w tym procesie pobierany jest z atmosfery. Taki stan 
utrzymując się w długim czasie prowadzi do degradacji izolacji i pogorszenia kondycji 
transformatora.
Bufor G3B instalowany na przewodzie rurowym pomiędzy konserwatorem, a odwilżaczem 
powietrza ma za zadanie wyeliminowanie tego problemu. Rozwiązanie pozwala osiągnąć 
hermetyczne uszczelnienie transformatora.

Zalety zastosowania G3B:
 › Niskie koszty i znaczne wydłużenie życia transformatorów
 › Udowodnione opóźnienie procesów starzenia w transformatorze
 › Nie wymaga konserwacji przez okres eksploatacji transformatora
 › Jest możliwa zamiana kompensatora typu wodnego przez oddychający bufor G3B lub 

późniejsze hermetyczne uszczelnienie
 › Brak zakłóceń w systemie olejowym transformatora podczas instalacji
 › Funkcja monitorowania przekaźnika Buchholza jest utrzymana
 › Jest możliwa ciągłość osuszania komory gazu
 › Łatwy dostęp w pobliżu poziomu podłogi (z tego względu jest szczególnie przydatny dla 

małych transformatorów w obszarach, które nie są łatwo dostępne)
 › Po wymianie transformatora jednostka G3B może być nadal wykorzystywana do innych 

transformatorów

4. Odwilżacze oleju transformatora

5. Wskaźniki poziomu oleju

8. Uniwersalny bufor oddychający G3B

6. Zabezpieczenia  
       transformatorów

7. Zabezpieczenie  
       transformatora DGPT2
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ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE

1. ZŁĄCZA SZYNOWE WIELAND ELECTRIC
 › Połączenie śrubowe z windowym zaciskiem 

zakleszczającym
 › Zakres nominalny przewodu 2,5-150 mm2

 › Zamknięta komora prowadzenia wkrętaka
 › Stożkowe naprowadzanie przewodu
 › Odporność na wibracje
 › Pewność działania przy wielokrotnym odkręcaniu lub 

luzowaniu śruby
 › Szeroka gama akcesoriów: oznaczniki, mostki, osłony, 

ścianki rozdzielające, gniazda testowe itd.

2. ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE WIELAND ELECTRIC
Dostępne są złącza i adaptery o liczbie pinów od 3 do 92, 
z połączeniami śrubowymi, sprężynowymi i zaciskowymi. 
Zostały zaprojektowane do pracy w szczególnie trudnych 
warunkach. Są wykorzystywane przez przemysł samocho-
dowy, narzędziowy i maszyn budowlanych. 
Złącza revos Ex są przeznaczone do zastosowań w strefach 
zagrożonych wybuchem. Zastosowanie ich w strefie 1 przy 
ograniczeniu prądowym jest dopuszczone przez BVS. 

3. ZŁĄCZA WYSOKOPRĄDOWE REVOS POWER
Mocne złącze firmy Wieland Electric przeznaczone do 
wysokiego napięcia. Wkłady i elementy łączące zapro-
jektowano do prądu o natężeniu do 100 A. Dostępne 
są również wersje kontaktów dostosowane do różnych 
natężeń. Podzespoły montuje się wewnątrz standardowej 
obudowy serii revos BASIC. Revos POWER instalowany 
jest w systemach zasilanych energią wiatrową, maszynach 
budowlanych i pojazdach specjalnego przeznaczenia.

4. ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE MINIATUROWE REVOS 
MINI
Za sprawą kompaktowych wkładów 3 i 12- polowych, re-
vos MINI znajduje zastosowanie przy budowie maszyn, w 
aplikacjach sterujących i rozdzielniach, w małych silnikach 
oraz w technologii oświetleniowej. Z odlewaną cynkowo 
lub poliamidową obudową revos MINI zniesie nawet 
najtrudniejsze warunki aplikacyjne. 

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

1. STEROWNIKI SIEMENS LOGO
Doskonały do prostych aplikacji. 8 funkcji podstawowych 
pozwalających na tworzenie programów opartych na logi-
ce Boolowskiej. 30 funkcji specjalnych umożliwia tworze-
nie zaawansowanych programów sterujących w formacie 
bloków funkcyjnych FBD lub drabinki instrukcji LAD.

2. STEROWNIKI KOMPAKTOWE EASYCONTROL 
EasyControl to nowy sterownik kompaktowy, łączący w 
sobie zalety koncepcji dobrze znanej rodziny przekaźni-
ków easy oraz standardu programowania sterowników 
programowalnych według normy IEC61131-3. Dostępne w 
16 wersjach; bez lub z wyświetlaczem, z wyjściami tranzy-
storowymi lub przekaźnikowymi, z Ethernetem i wyjściem 
analogowym.

3. SIMATIC S7-300 
Jest najbardziej popularnym i najczęściej stosowanym 
w przemyśle sterownikiem PLC. Przeznaczony jest do 
automatyzacji maszyn, linii produkcyjnych i obiektów 
technologicznych. SIMATIC S7-300 stanowi nowoczesną 
i uniwersalną platformę systemu automatyki. Umożliwia 
budowę zarówno autonomicznych jak i opartych o sieci 
komunikacyjne, rozproszonych układów sterowania.

1. Złącza szynowe

2. Złącza przemysłowe

3. Złącza wysokoprądowe 4. Złącza przemysłowe miniaturowe

1. Sterowniki SIEMENS LOGO

2. Sterowniki kompaktowe EASYCONTROL

3. Simatic S7-300
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KONTAKT

Serwis Przyrządów Pomiarowych
T: +48 61 8644 674 
E: serwis@merazet.pl

Laboratorium Pomiarowe
T: +48 61 8644 629 
E: serwis-laboratorium@merazet.pl

www.merazet.pl

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

1. WZORCOWANIE MIERNIKÓW PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
Właściwe funkcjonowanie testerów parametrów elektrycznych odgrywa kluczową rolę w 
wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości i kontrolowaniu bezpieczeństwa elektrycznego. We-
ryfikacja wskazań tych urządzeń powinna odbywać się zgodnie z czasookresem wzorcowania 
wskazanym przez producenta, zazwyczaj nie rzadziej niż raz w roku.

Laboratorium Merazet S.A. oferuje kalibracje i wzorcowania:
 › Megaomomierzy, teraomomierzy, testerów ciągłości przewodów ochronnych i 

wyrównawczych, testerów pętli zwarcia, testerów RCD, wielofunkcyjnych testerów 
instalacji elektrycznych, mierników rezystancji uziemienia, mierników rezystywności 
gruntu, multimetrów, mierników cęgowych

Badanie kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania w oparciu o normę PN-EN 61557-
1 do 10.

2. WZORCOWANIE CIŚNIENIA
Oferujemy wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych, membranowych, puszkowych i różni-
cowych oraz manometrów, wakuometrów i manowakuomentrów w zakresach:

 › -1 bar do 7 bar przy użyciu urządzenia klasy 0,05 medium powietrze
 › 7 bar do 700 bar przy zastosowaniu urządzenia  o klasie dokładności 0,02 medium, woda 

destylowana, olej mineralny
Badanie kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania w oparciu o normę PN-EN 
837:2000.

3. WZORCOWANIE TEMPERATURY
Wzorcujemy:
 › Termometry przenośne i naścienne cyfrowe, rejestratory temp., w zakresie -40 do +180°C 
 › Termometry szklane, w zakresie -25 do +650°C 
 › Czujniki termoelektrycznych przemysłowych termometrów termoelektrycznych typu: 

K, J, S, N, R, B, C, E, T, L, U, w zakresie -25 do +650°C metodą porównawczą, oraz w całym 
zakresie danego termoelementu metodą pośrednią

 › Czujniki platynowe i niklowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych w zakresie 
-25 do +650°C metodą porównawczą, oraz w całym zakresie danego termoelementu 
metodą pośrednią

 › Mierniki cyfrowe z wejściem pomiarowych prądowym i napięciowym, w zakresie wg 
indywidualnych ustaleń

Badanie kończy się wystawieniem świadectwa wzorcowania.

STAŁA WSPÓŁPRACA

Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy z Serwisem 
Merazet S.A. Umowa na świadczenie usług serwisowych 
gwarantuje Państwu m.in. kompletną obsługę serwisową 
urządzeń, pierwszeństwo wykonywania usług, korzystne i 
stałe warunki rozliczeniowe, monitorowanie terminów prze-
glądów technicznych i konserwacyjnych oraz zniżki na usługi 
wzorcowania. 

SERWIS W TERENIE

Nasz zespół inżynierów jest do dyspozycji również w siedzibie 
Państwa firmy. Szeroki zestaw narzędzi i części zamiennych, 
którymi dysponujemy, pozwala szybko i sprawnie eliminować 
usterki i optymalizować pracę urządzeń.

PEŁNE WSPARCIE TECHNICZNE

Serwis Techniczny Merazet S.A. oferuje klientom firmy pełne 
wsparcie serwisowe, zapewniając bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania przez cały okres eksploatacji urządzeń. Nasz 
zespół wykwalifikowanych serwisantów jest do Państwa dys-
pozycji m.in. w zakresie: montażu i uruchamiania zakupionego 
sprzętu, serwisowania, doposażenia, przeglądów, konserwacji 
i szkoleń z obsługi.

Serwis i laboratorium 
pomiarowe

Korzystne warunki dla
stałych klientów.
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