
 Farmaceutický a potravinářský průmysl

Hygienické senzory
Budoucnost vyžaduje kvalitu

www.negele.net



2

Kvalita z bavorského Allgaeu
Po založení v roce 1978 v Egg an der Günz se společ-
nost NEGELE specializovala na výrobu přístrojů a pro-
cesní techniky pro pivovary a mlékárny.

Od těchto začátků se sortiment jejích výrobků výrazně 
rozšířil. Mnoho předních výrobců dnes spoléhá na pro-
věřenou kvalitu produktů firmy NEGELE.

NEGELE dnes vyvíjí a vyrábí inovativní přístroje a pro-
cesní měřící a regulační techniku pro využití v potravi-
nářském a farmaceutickém průmyslu. 

Svou dokonalou konstrukcí po hygienické stránce si 
procesní senzory NEGELE vydobyly špičkové místo na 
trhu a touto pozicí přitahují stále více zákazníků z celé-
ho světa.

Řesení pro náročné aplikace

Jako specialista na dodávky přístrojů a procesní techni-
ky vyvíjíme řešení dle požadavků zákazníků a trhu jež 
odpovídají požadavkům farmaceutického a potravinář-
ského průmyslu.

Všestrannost a inovace
Všestrannost a inovace, tyto dva koncepty, tvoří hnací 
sílu úspěchu procesních senzorů NEGELE.

Vedle rozsáhlého katalogu standardních sond a senzo-
rů rozvíjí NEGELE ve stále větší míře individuální řeše-
ní na míru dle zadání zákazníků.
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Specialista na farmaceutický a potra-
vinářský průmysl

Senzory Negele splňují všechny specifické požadavky 
farmaceutického a potravinářského průmyslu, např:

 • hygenická konstrukce
 • vysoká ochrana produktu
 • kompletní program senzorů v nerez provedení
 • materiály dle požadavků FDA
 • EHEDG certifikace
 • 3A certifikace

A pro farmaceutický průmysl navíc:

 • materiálový certifikát 3.1.B
 • certifikát tlakových zařízení dle AD2000
 • instalace v potrubí všech standardů (DIN, ISO,  
  OD-Tube, ASME)
 • certifikát kontroly kvality povrchu
 • certifikát obsahu delta-feritu
 • certifikát obsahu síry
 • na vyžádání USP-Class VI 
 • logistika dle přání zákazníka
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Procesní adaptéry PHARMadapt ESP

Instalace a výměna teplotních senzorů bez 
potřeby narušení výrobního procesu

Ve farmaceutickém průmyslu jsou teploty měřeny 
nejčasteji uvnitř velmi malých potrubí. Z tohoto důvodu 
jsou požadovány velmi kompaktní senzory. Pro toto použití 
jsou velmi vhodné teplotní senzory NEGELE s procesním 
adaptérem PHARMadapt ESP. Tyto teplotní senzory mohou 
být demontovány ze zařízení bez narušení či zastavení 
výrobního procesu. Není nutné jakékoli elektrické odpojení 
teplotních senzorů.

Ve svém důsledku toto řešení přináší úsporu času a nákladů 
při běžných kalibracích a údržbě.

PHARMadapt ESP procesní adaptéry jsou jednoduché a
velmi vhodné pro integraci do potrubí pomocí orbitálního 
navařování. Pro instalaci do tanků je možné využít
navařovacích adaptérů s jímkou, odpovídající všem
požadavkům farmaceutického průmyslu.

Výhody:

 •  pro potrubí od DN 10
 •  měřící systémy vhodné do přímého i členitého  
  potrubí
 •  instalace a demontáž senzorů bez narušení  
  výrobního procesu - bez zastavení výroby
 •  není nutné elektrické odpojení senzorů
 •  jednoduchá a rychlá kalibrace
 •  uzavřený systém s nejvyšší hygienickou   
  bezpečností
 •  verze pro farmacii
  (material 1.4435 s elektrochemicky leštěným  
  povrchem a s certifikátem 3.1.B)
 •  volitelně Baseler Norm II
 •  volitelně ASME BPE 2002
 •  kvalita povrchu až Ra<0,4 dle požadavku
 •  označení senzoru a adaptéru dle přání   
  zákazníka

PHARMadapt ESP byl certifikován následujícími organiza-
cemi a institucemi:

74-03

Odborné publikace
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Procesní adaptéry PHARMadapt ESP jsou dodávány 
prakticky ve všech rozměrových standardech, se všemi 
certifikáty dle požadavků farmaceutického průmyslu. Dále 
mohou být nabízena a realizována individuální řešení dle 
přání zákazníka. 

Dodávané standardy 

DIN 11850 řada  1
DIN 11850 řada  2 / DIN 11866 řada  A
DIN 11866 řada  B (ISO 1127)
DIN 11866 řada  C (rozměry potrubí dle OD  / ASME BPE)

Certifikáty

• drsnost povrchu (Ra) • certifikát elektrochemického
• certifikát obsahu delta-feritu    leštění povrchu 
• materiálový certifikát  3.1.B • certifikáty kvality svárů

U každého adaptéru je jednoznačně popsán materiál, číslo 
šarže a sériové číslo. Tak je zaručena jednoznačná iden-
tifikace. 

Procesní adaptéry pro teplotní senzory jsou dodávány ve 
všech obvyklých velikostech a provedeních dle  etablova-
ných typů adaptérů:

Adaptéry:

 • BioControl • Varivent
 • TriClamp •  jímka pro
       instalaci do tanků

Nabídka zahrnuje řadu provedení teplotních senzorů pro 
všechny aplikace.

Výhody:

 • vysoká přesnost v potrubí malých dimenzí od DN 10
 • krátká doba odezvy
 • certifikáty přesnosti dle požadavku
 • možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.
 • s převodníky 4-20 mA, Hart, Profibus
 • verze ATEX (Zóna 0, 1, 2)
 • konstrukce z nerez oceli
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Procesní Adaptéry PHARMadapt EPA

Kompaktní adaptéry pro farmaceutický 
průmysl

Potrubí malých dimenzí a vysoké požadavky na provedení
vyžadují inovativní koncepty integrace senzorů do
aseptických systémů s vysokou provozní spolehlivostí.
Systém PHARMadapt EPA od NEGELE splňuje spolehli-
vě tyto požadavky.

Výhody:

 •  potrubí od DN 10
 •  snadná sanitace a sterilizace
 •  Provedení dle standardů farmaceutického
   průmyslu
 •  kontrola úniku média
 •  těsnění EPDM, snadná výměna
 •  k dispozici je řada certifikátů / osvědčení
 •  značení dle přání zákazníka
 •  volitelně norma Baseler Norm II
 •  volitelně ASME BPE 2002

Adaptéry v provedení standardu NEGELE PHARMadapt 
EPA jsou jednoduché, ekonomické a velmi dobře se dají 
integrovat do potrubí orbitálním svařováním. U každého ad-
ptéru je jednoznačně popsán materiál, číslo šarže a sério-
vé číslo. Tak je zaručena jednoznačná identifikace.

Verze pro farmaceutický průmysl a funkční 
princip: 

 • konstrukce dle EHEDG dokument 8 a 16
 • definované mechanické usazení
 • přesné axiální centrování
 •  materiál nerez ocel 1.4435 elektrochemicky
  leštěno, vč. materiálového certifikátu 3.1.B
 • kvalita povrchu Ra < 0,4 µm dle požadavku

Dodávané standardy potrubí 

 • DIN 11850 řada 1 
 • DIN 11850 řada 2 / DIN 11866 řada   A
 • DIN 11866 řada B (ISO 1127)
 • DIN 11866 řada C (rozměry potrubí dle OD  /  
  ASME BPE)
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Senzory pro PHARMadapt EPA

Limitní senzory hladiny a senzory průtoku pro 
farmaceutický průmysl

NEGELE senzory pro PHARMadapt EPA pracují velmi spo-
lehlivě na měřících principech ověřených v praxi. Pokročilá 
miniaturizace a použití farmaceutických materiálů umožňují 
vytvářet měřící systémy v potrubí nejmenších průměrů.

Výhody:

 • osvědčené měřící principy pro snímání hladin a průtoku
 • vhodné i pro média elektricky nevodivá (WFI)
 • hladina: od DN10 (EPA-8, EPA-18)
 • průtok: od DN 10 (EPA-8)
 • jsou využívány pouze materiály v souladu s požadavky   
   FDA
 • upevnění senzoru pomocí clamp
 • možnost připevnění nerez štítku s identifikačním číslem

Konstrukce senzorů NEGELE pro adaptéry PHARMadapt 
EPA je navržena přísně v souladu s EHEDG. 

Detaily:

  •  není nutná údržba
  •   krytí IP69K
  •   možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.
  •   verze pro farmacii: 1.4435, 3.1.B, PEEK-plast
  •  na vyžádání USP-Class VI

Certifikáty

• drsnost povrchu (Ra) • certifikát elektrochemického
• certifikát obsahu delta-feritu    leštění povrchu 
• materiálový certifikát  3.1.B • certifikáty kvality svárů
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M 12 

G ½“ 

G 1“ 

Procesní adaptéry pro farmaceutický  
a potravinářský průmysl

Procesní adaptéry CLEANadapt bez elastomerů

Všechny senzory NEGELE lze rychle, ekonomicky a s vyso-
kým hygienickým standardem integrovat do nových či stáva-
jících zařízení. To potvrzuje získaný EHEDG certifikát. 

Funkce 

Dodávané  procesní adaptéry jsou konstruovány s integro-
vanou těsnící hranou. Senzory jsou konstruovány s kónic-
kou těsnící plochou. Po našroubování  senzoru do adap-
téru dosedne tato kónická plocha na těsnící hranu a tak 
dojde k vytvoření těsného spoje bez nutností použití těsně-
ní z elastomeru. Použitím definovaného točivého momentu 
může být senzor instalován a demontován. 

Výhody:

 •  těsný spoj bez mrtvého prostoru a bez využití  
  těsnění z eleastomeru, jež žádným způsobem  
  neovlivňuje produkt
 •  spolehlivá, rychlá a snadná sanitace
 •  vyvinuto v souladu s hygienickými předpisy 
 •  konstrukce vhodná pro potravinářství 
 •  ekonomická instalace 
 •  dodávány jsou jak různé typy adaptérů  tak 
  kompletní potrubní segmenty s již  
  integrovanými adaptéry (EHG) 
 •  odolnost proti:  
  » teplotě  » chemikáliím 
  » vibracím  » vlhkosti
  » tlaku
 

Všechny senzory jsou dodávány s třemi typy 
závitů 
Adaptéry CLEANadapt jsou dodávány s následujícími 
připojovacími závity: 

 • M 12   • G 1/2“   • G 1“

Pro instalaci do tanků se silnější stěnou jsou dodávány jím-
ky s navařovací přírubou. Dodávány jsou i jímky s možností 
monitorování úniku produktu. 

CLEANadapt nabízí různá řešení pro všechny požadova-
né typy instalací
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M 12 

G ½“ 

G 1“ 

EHG-Rohre /-Tubes

74-03

TYPE EL
March 2006

Předdefinované potrubní segmenty EHG  
s integrovanými procesními adaptéry

Adaptéry CLEANadapt jsou dodávány v provedení potrub-
ních segmentů s integrovanými procesními adaptéry. Tyto 
adaptéry jsou dodávány se třemi velikostmi připojovacích 
závitů.  

Výhody:

 •  dodávané ve všech standardech potrubí, např.   
  DIN 11850 řada 2 
 •  adaptéry vhodné pro orbitální svařování 
 •  speciální malé průměry potrubí 
 •  garantovaná vysoká kvalita svárů 
 •  optimální hygienické provedení bez vlivu na průtok  
  produktu 
 •  dokonalá geometrie z hlediska proudění 

Procesní Adaptéry

Pro intergraci senzorů NEGELE do stávajících zařízení je 
dodávána řada adaptérů se třemi velikostmi závitů.

Princip:

Vnější forma procesního adaptéru odpovídá požadované-
mu procesnímu adaptéru, např. mlékárenskému šroubení.
Vnitřní část adaptéru je jímka v provedení CLEANadapt, 
tak aby bylo možno instalovat standardní senzory i do pro-
cesních připojení jiných provedení. Vzhledem k tomu máme 
krátké dodací termíny i při našem rozsáhlém sortimentu.

Procesní adaptéry jsou dodávány v následují-
cím provedení:

 •  DIN 11851
 •  DIN 11864
 •  TriClamp
 •  Varivent
 •  DRD flange
 •  DIN / ISO flanges
 •  SMS

A mnoho dalších provedení! 

Vyrábíme specifické procesní adaptéry dle přání zá-
kazníka i v malých objemech dodávek. 
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G ½“

M 12

 

Ať chcete měřit jakékoliv teploty, senzory NEGELE vám 
poskytnou spolehlivé řešení. Teplotní senzory NEGELE 
jsou dodávány v rozsáhlé řadě různých provedení pro širo-
ké spektrum automatizovaných provozních aplikací.

Senzory NEGELE se vyrábějí výhradně z nerez oceli a 
jsou zcela v souladu s požadavky hygienických konstrukč-
ních norem. K dispozici je několik modelů, s vestavěnými 
převodníky či bez nich. V nabídce máme také velký výběr 
doplňkového příslušenství pro všechny typy teplotních sen-
zorů.

Výhody:

 • teplotní rozsah -50 °C až +250 °C ( volitelně až  
  do 600°C )
 • možnost CIP / SIP 140 °C / 30 min
 •  široký rozsah modelů
 •  s vestavěným převodníkem či bez něho
 •  dvojitý PT100 se dvěma vestavěnými převodníky
 •  sondy malé velikosti pro dosažení velmi krátkých
  dob odezvy
 • zvýšená přesnost (1/3B, 1/3A, 1/10B)
 •  standardní materiál: 1.4404 ( 316 L )
 •  alternativní materiály včetně certifikátů
 • možnost dodávky kalibračního certifikátu
 •  měření teplot v potrubí malých průměrů
 •  modely s osvědčením ATEX pro zóny 0, 1 a 2
 •  kontaktní senzor na potrubí

Procesní adaptéry pro všechny teplotní 
senzory:

dle individuální specifikace zákazníka

teplotyMěření 
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Ø 6 mm

Převodníky teploty

Měření teploty NEGELE zahrnuje také převodníky. Tyto 
převodníky mohou být integrovány přímo v senzoru nebo 
jsou řešeny jako externí jednotka a vestavěny do rozvadě-
če. Převodníky NEGELE  se vyznačují kompaktní konstruk-
cí, vysokou přesností a jednoduchou obsluhou. 

Teplotní měření je převedeno na standartní elektrický sig-
nál 0-20 mA, 4-20 mA nebo 0-10 VDC. 

Dále jsou dodávány převodníky HART a Profi BUS.

Výhody integrovaného převodníku v senzoru: 

 •  redukované požadavky na kabeláž
 •  vysoká odolnost proti rušení
 •  externí převodník není třeba
 •  převodníky programovatelné přes PC
 •  (4-20 mA, dvouvodičová proudová smyčka)
 •  převodníky ProfiBUS a HART
 •  volitelně LCD displej

Výhody externího převodníku:

 •  výstup 0-20 mA, 4-20 mA a 0-10 VDC
 •  analogový výstup / relé
 •  s displejem nebo bez displeje
 •  display až se čtyřmi limitními spínacími kontakty
 •  aktivní a elektricky oddělený analogový výstup
 •  verze pro lištu DIN nebo montáž na panel
 •  LCD displej se vstupem pro Pt100 v nerez provedení

Panelové převodníky: 

 •  převodníky 4-20 mA
 •  převodníky s integrovanými limitními spínači
 •  převodníky s integrovaným displejem

Speciální přístroje: 

 •  kontaktní senzor na potrubí
 •  adaptéry pro fermentory
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Hydrostatické měření hladiny

Takové senzory NEGELE s keramickou měřící celou jsou 
ideální pro velmi přesné snímání hydrostatických tlaků a 
pro diferenciální měření tlaku. Jsou dodávány senzory pro 
velmi vlhká prostředí s hermeticky uzavřenou měřící celou 
a dvojitou membránou z nerez oceli.

Tímto řešením jsou spolehlivě odstraněny jakékoliv problé-
ny s kondenzací. Veškeré materiály přicházející do styku s 
produktem vyhovují požadavků FDA. 

Výhody:

 

Zahrnuta linearizace tanků

Při provozu hydrostatických senzorů NEGELE s převodníky 
(např., pem-dd), je k dispozici 6 různých předdefinovaných 
linearizačních křivek pro nádrže a tanky.

Vždy je možno provést vlastní individuální linearizaci.

 hladinyMěření 

Viz články v časopisech

Senzory s keramickou 
měřící celou

• přesné, robustní
• chráněny proti přetížení
• měřící cely nejsou plněny
olejem
• provedení nerez ocel
1.4404/316L
• IP69K
• možnost CIP-/SIP
             140°C / 30 min.

Senzory s nerez
membránou

• přesné, hermeticky
 uzavřené
• ideální použití v extrémně
 vlhkých prostředích
• provedení nerez ocel
 1.4404/316L
• IP69K
• možnost CIP-/SIP
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Potenciometrické měření hladiny

Potenciometrické senzory NEGELE umožňují spolehlivé 
kontinuální měření hladin v nádobách do výšky 2,5 m.  

V nabídce je široká řada různých modelů a délek senzorů 
pro každou specifickou aplikaci. Naše senzory mohou mě-
řit všechna kapalná média s vodivostí minimálně 1 µS/cm.

Výhody:
 
 • vysoce dynamické měření, ideální pro
  vyrovnávací a filtrační tanky
 • velmi vhodné měření pro uzavřené regulační
  smyčky regulace hladiny
 • velmi přesné měření i při nízkých měřených
  hladinách
 •  dvou-tyčový senzor pro nevodivé nádoby
 •  délka tyče senzoru může být specifikována s
  přesností na jeden milimetr
 •  instalace je možná shora i zdola
 •  měření není citlivé na ulpívání produktu
 •  ideální pro měření v tlakových tancích jako
  alternativa diferenciálního měření tlaku
 •  materiály: 1.4404/316L (316 L), PEEK
 •  vhodné pro farmaceutický a potravinářský průmysl
 •  možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.

Procesní adaptéry 

Všechny senzory NEGELE mohou být využity ve spojení 
se všemi standartními procesními adaptéry stejně jako s 
adaptéry NEGELE CLEANadapt. 

CLEANadapt se velmi snadno sanituje.
Vlastnosti systému jsou ověřeny řadou různých 
mezinárodních certifikátů 
(3A, EHEDG, FDA).

Rychlé - spolehlivé - ekonomické

74-03

TYPE EL
March 2006

Viz články v časopisech
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Spolehlivá limitní detekce 

Senzory NEGELE umožňují ekonomickou a jednoduchou 
limitní detekci přítomnosti média (detekci stavu ano / ne ) 
pro média v nádobách nebo potrubích. Nezáleží na tom 
zda se jedná o vodné médium, pastu nebo pěnící médium 
- s naším širokým sortimentem produktů a měřících metod 
můžete vždy nalézt vhodné technické řešení pro všechny 
aplikace. NEGELE Vám pomůže zvolit senzor, který splní 
Vaše požadavky.

Kapacitní limitní senzory

Kapacitní limitní senzory NEGELE umožňují spolehlivou  
a rychlou limitní detekci.

Výhody:
 
 •  téměř necitlivé na pěnu a ulpívání
 •  nezávislé na vodivosti média
 •  rychlá odezva
 •  možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.
 •  snadnější sanitace než u vibračních vidlic
 •  ideální pro všechny druhy kapalných potravin
  jako např. mléko, pivo, nealko nápoje, sirupy,
  ovocné koncentráty, atd.
 •  modely schválené pro pitnou vodu (WHG
  certifikát)

Potenciometrické limitní senzory

Dalším typem limitních senzorů NEGELE jsou potenci-
ometrické limitní senzory. Tyto senzory jsou vhodné pro 
extrémně ulpívající a viskózní média jako je sýr, kečup  
a majonéza, dále šlichtovací aplikace v textilním průmyslu.

Aplikace:
 
 •  výroba sýrů
 •  výroba kečupů a majonézy
 •  šlichtování v textilním průmyslu
 •  limitní detekce při výrobě zubní pasty

Výhody:

 •  úplně nezávislé na ulpívání
 •  rychlá doba odezvy
 •  možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.
 •  vhodné pro vodivá média s vodivostí začínající
  na 1 µS/cm

 detekceLimitní 
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PLC

Upper
Switch Point

Lower
Switch Point

Level Switch vnv
Min-/Max Control

Vodivostní limitní senzory

Výhodná alternativa pro vodná a vodivá média.

Výhody:

 •  jedno-tyčové i vícetyčové senzory
 •  rychlá doba odezvy a nastavitelná citlivost
 •  tyče senzorů mohou být zkracovány a ohýbány
 •  elektrody jsou dodávány s i bez povrchu
  opatřeného povlakem z PFA
 •  integrovaný převodník hladiny
 •  možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.
 •  modely schválené pro pitnou vodu (WHG
  certifikát)

Limitní senzory jsou dodávány s řadou vyhodnocovacích 
jednotek určených pro instalaci do rozvaděčů: 

 •  jednokanálové i vícekanálové verze
 •  s regulací hladiny nebo bez

Procesní adaptéry 

Všechny limitní senzory NEGELE mohou být použity se 
všemi obvyklými procesními adaptéry i systémem NEGELE 
CLEANadapt. 

CLEANadapt se velmi snadno sanituje.
Vlastnosti systému jsou ověřeny řadou různých 
mezinárodních certifikátů (3A, EHEDG, FDA).

Rychlé - spolehlivé - ekonomické

74-03

TYPE EL
March 2006
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Manometry

Manometry NEGELE jsou optimalizovány pro hygienické 
aplikace. Je možno je instalovat s využitím systému 
CLEANadapt do jakéhokoliv standartního procesního 
připojení. Manometry jsou dodávány o průměru 63 mm  
a 90 mm. 

Do styku s produktem přicházejí pouze materiály vyhovující 
požadavkům FDA. 

Výhody:

 •  hygienické procesní připojení
 •  krytí IP66, uzavřená konstrukce pro snadné
  čištění
 •  senzory jsou vyráběny výhradně z nerez oceli
 •  všechny části přicházející do styku s produktem  
  i náplně jsou v souladu s požadavky FDA
 •  autoklávovatelný model
 •  verze s glycerinovou náplní
 •  produkt je certifikován 3A
 •  možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.

MAN-90 BAT s LCD  displejem

Digitální displej MAN-90 BAT splňuje zvláštní požadavky 
na přesnost a přetížitelnost. Je vyráběn jako manometr  
s kontakty a splňuje ve farmaceutické verzi standardy 
ASME BPE 2002. Připojení G 1“ a TriClamp.

Procesní připojení 

Manometr
průměr 63 mm

• CLEANadapt G1“
• přímé připojení:
 TriClamp ¾“  a G 1“

Manometr  
průměr 90 mm

• přímé připojení:
  TriClamp
  Varivent
  DIN 11851
  SMS, RJT, IDF
  atd.

• CLEANadapt G1“ pro 
 LCD displej

 tlakuMěření 
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Tlakový procesní senzor

Tlakový senzor s keramickou měřící celou s vysokou odol-
ností proti přetížení, ideální pro přesná měření v plynech  
a kapalinách.

Výhody:
  
 •  robustní, vysoce přesná měřící cela
 •  velká odolnost proti tlakovému přetížení
 •  suchá, bezolejová měřící cela
 •  relativní i absolutní tlakový senzor
 •  snadné nastavení
 •  materiály: 1.4404/316L, keramika
 •  možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.
 •  vhodné pro farmacii a potravinářství

Procesní adaptéry 

Tlakové senzory NEGELE mohou být použity se všemi 
obvyklými procesními adaptéry i systémem NEGELE 
CLEANadapt.

CLEANadapt se velmi snadno sanituje.
Vlastnosti systému jsou ověřeny řadou různých 
mezinárodních certifikátů (3A, EHEDG, FDA).

Rychlé - spolehlivé - ekonomické

74-03

TYPE EL
March 2006
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Kalorimetrické / ultrazvukové průtokové moni-
tory

Spolehlivě a ekonomicky monitorují proces s využitím ul-
trazvuku na základě Dopplerova principu nebo kalorimet-
rického principu. Oba dva typy senzorů jsou vzájemně me-
chanicky i elektricky zaměnitelné.

Všechny části přicházející do styku s produktem jsou  
v souladu s požadavky FDA.

Výhody:
Kalorimetrický senzor

• ideální pro vodná  
 a vysoce čistá média
• vestavěná ochrana
 senzoru
• doba odezvy 5 sekund
• měření až do 100°C
• není nutná nastavení
 směru senzoru se
 směrem proudění
• binární nebo analogový
 výstup
• možnost CIP-/SIP
 140°C / 30 min.

Ultrazvukový senzor

•  použití pro média se 
 zákalem od 1 NTU 
 a částicemi > 50 µm  
 (pitná voda, mléko, CIP  
 média, atd.)
•  neovlivňují změny teploty
•  velmi rychlá odezva 
 < 1 s
•  měření do 140°C
•  binární nebo analogový  
 výstup
•  možnost CIP-/SIP   
 140°C / 30 min.

Procesní adaptéry 

Všechny kalorimetrické a ultrazvukové senzory NEGELE 
mohou být použity se všemi obvyklými procesními adaptéry 
i systémem NEGELE CLEANadapt.

CLEANadapt se velmi snadno sanituje.
Vlastnosti systému jsou ověřeny řadou různých 
mezinárodních certifikátů (3A, EHEDG, FDA).

Rychlé - spolehlivé - ekonomické

Viz odborný článek

74-03

TYPE EL
March 2006

 průtokuMěření 
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TYPE EL
2005

MAG-Průtokoměr (FMA) 

Velmi kompaktní a variabilní průtokoměr, vhodný pro všech-
ny kapaliny s vodivostí >5 µS/cm.

Výhody: 

 •  velmi kompaktní rozměry (nejkompaktnější 
  průtokoměr na trhu) 
 •  Těleso kompletně v provedení z nerez oceli 
 •  velká variabilita procesní připojení a standardů  
  potrubí
  Procesní připojení: 
  připojení navařovací, TriClamp, mlékárenské  
  šroubení, DIN 11851; DIN 11864 hygienické 
  šroubení, APV příruba, SMS a řada dalších.
     Další připojení na přání zákazníka!
  Standardy potrubí: 
  DIN 11851 řada 1 and 2; DIN 11866 řada A, B 
  a C; OD-Tube; ISO 2037
 • vysoká odolnost proti průniku vlhkosti. Konfigu 
  race pomocí magnetické tužky bez nutnosti 
  otevření tělesa průtokoměru. Krytí: IP69K

Další vlastnosti:

Technické:
 • výměna modulu elektroniky bez demontáže
  průtokoměru. Nejsou třeba žádné speciální 
  nástroje. (kalibrační čip zůstává v senzoru)
 • otočné připojení hlavice (360°)
 • elektrody ploché nebo zahrocené
Hygienická kontrukce:
 • EHEDG certifikát 
 •  všechny části přicházející do styku s produktem  
  jsou v souladu s požadavky FDA.
 •  3.1.B certifikát pro potrubní připojení, elektrody  
  a těleso senzoru 
 •  volitelně certifikát drsnosti porvchu 
 •  možnost CIP-/SIP  140°C / 30 min

Modulární procesní připojení::

 •  navařovací připojení 
 •  TriClamp 
 •  mlékárenské šroubení DIN 11850 
 •  aseptické šroubení DIN 11864 
 •  APV příruba 
 •  SMS 
 • další připojení na přání zákazníka!



20

Vodivostní senzory

Vodivostní senzory NEGELE jsou obzvlášť vhodné pro: 

 •  oddělování fází různých médií, včetně čistých  
  médií 
 •  regulace koncentrace čistících médií 
 •  monitorování kvality produktu 
 •  monitorování netěsností v chladících okruzích  
  čisté vody

Výhody:
  
 • velmi kompakní konstrukce, vhodné pro potrubí  
  od DN 40 
 • rychlá odezva 
 •  Induktivní měření,  nedochází k opotřebení 
  senzoru 
 • analogový výstup teploty 
 • krytí: IP69K 
 • možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min. 
 • materiál  v kontaktu s produktem: PEEK 
 • externí ovládací vstupy pro volbu měřících
  rozsahů s různými teplotními koeficienty

Procesní adaptéry

Všechny vodivostní senzory mohou být použity se všemi 
obvyklými procesními adaptéry i systémem NEGELE 
CLEANadapt. 

CLEANadapt se velmi snadno sanituje.
Vlastnosti systému jsou ověřeny řadou různých 
mezinárodních certifikátů (3A, EHEDG, FDA).

Rychlé - spolehlivé - ekonomické

Viz článek v časopisu

74-03

TYPE EL
March 2006

 VodivostiMěření 
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46-03

Zákaloměr pro oddělování fází

Zákaloměr itm-2 byl vyvinut jako ekonomický senzor pro 
oddělování fází v potravinářském průmyslu. Jednou z jeho 
hlavních výhod je velmi jednoduchá instalace pomocí jed-
noho navařovacícho  procesnícho adaptéru CLEANadapt. 
Tento záklaměr nalezne využití v následujících aplikacích:

Mlékárenství:
 •  oddělování fází mléčných produktů / vody
 •  oddělování fází při plnění nebo vyprazdňování
  výrobních linek
 •  detekce mléka na vratném potrubí CIP
Pivovarství:
 •  řízení sběru kvasnic 
 •  monitorování filtrace pro média
  s vysokým zákalem

Výhody:
 • snadná instalace pomocí jednoho
  navařovacího procesního adaptéru
  CLEANadapt
 • Optika volitelně v provedení ze safíru
 • kompletní provedení nerez ocel 
 • externí přepínání rozsahů měření
 • možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.

Vysoce přesný zákaloměr itm-4
pro malé hodnoty zákalu

Tento zákaloměr je vhodný pro měření velmi nízkých hodnot zá-
kalu. Jeho velkou výhodou oproti ostatním přístrojům je snadná 
obsluha a nenáročnou údržba díky technologii LED.  Standard-
ně je optika vybavena safírovým sklem. 

Příklady aplikací:
Pivovarství: 
 • sledování funkce odstředivek
 • detekce kvasnic před filtrem, dávkování kvasnic
 • oddělování mladiny / vody
 • přímo za scezovací kádí
Mlékárenství:
 • monitorování vody a odpadních vod, recyklace vody
Výhody:
 • měřící rozsah 0-5000 NTU (0-1250 EBC)
 • jednotky volitelné EBC nebo NTU
 • možnost CIP-/SIP 140°C / 30 min.
 • technologie LED s nenáročnou údržbou 
 • měřící metoda odolná proti znečištění

Viz článek v časopisu

Viz článek v časopisu

 zákaluMěření 
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NEGELE PID-regulátory 

NKS 40 je univerzální regulátor teploty pro všechny aplikace 
jako dvoustavový regulátor, třístavový regulátor a kontinuální 
PID regulátor nebo jako třístavový krokový regulátor. NKS-90 
je regulátor vhodný pro všechny standardní úlohy regulace. 

Tři velikosti pro montáž do panelu 
(š x v) 96 x 48 mm, 48 x 96 mm or 96 x 96 mm

Výhody:
 • limitní kontakty s pamětí
 • monitorování topného proudu a vstupního obvodu
 • servisní manažer a seznam poruch
 • časový programátor s koncovou signalizací
 • klávesy manuálního / automatického ovládání
 • nouzové ovládání při poruše senzoru přidržením
  hodnoty výstupu
 • vestavěné napájení senzoru
 • cyklus 100 ms
 • rozsah teplot okolí do 60°C
 • konfigurovatelný analogový výstup
 • korekce měřené hodnoty - dvoubodová, jednobodová
 • zákaznická linearizace všech senzorů
 • certifikáty ( DIN 3440, UL, GL )
Speciální vlastnosti NKS-90
 • denní a noční displej se sloupcovým diagramem 
  a textem
 • optimalizace nastavené hodnoty
 • regulátor ventilů se zpětnou vazbou polohy
 • volně programovatelná funkční klávesa
 • dvě přepínatelné sady regulačních parametrů
 • speciální funkce pro chlazení vody
 • měření O2- a regulace

Volitelné příslušenství - Field-BUS Interface

Integrovaný MODBUS RTU protokol umožňuje aby regu-
látor byl využíván jako funkční blok v decentralizovaných 
automatizačních systémech. Profibus DP pro NKS-90.

Blue-Control Software s PC adaptérem BluePort  In-
terface a Bluecontrol software jsou základem pro:  

 • více individuální a efektivní řešení pro spolehlivost
  provozních zařízení
 • simulace, parametrizace a zobrazování trendů
 • jeden nástroj pro všechny inženýrské úlohy
 • přímý přístup do regulátoru
 • integrovaný online manuál
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Digitální zobrazovací jednotky a limitní 
senzory

Zobrazovací jednotky NEGELE zobrazují měřené hodnoty 
rychle a přesně i v obtížných provozních podmínkách. 

S naším rozsáhlým sortimentem naleznete vhodnou zobra-
zovací jednotku pro každou Vaši aplikaci. 

Zobrazovací jednotky lze objednat s krytím až IP67. Zobra-
zovací jednotky NEGELE  jsou vhodné i pro nejobtížnější 
prostředí. 

Zobrazovací jednotky NEGELE, ať už se jedná o univerzál-
ní čítače, procesorové digitální zobrazovací jednotky nebo 
snadno čitelné velkoformátové zobrazovací jednotky, jsou 
vhodné pro regulaci a montorování procesů v malém mě-
řítku za výhodnou cenu. 

I obtížné úlohy linearizace tanků nejsou žádným problé-
mem: s procesorovou zobrazovací jednotkou pro sledování 
naplnění tanku “pem-dd” můžete zvolit jednu ze šesti na-
programovaných tvarů tanků. Speciální tvary tanků mohou 
být naprogramovány. 

Měřící zesilovače a převodníky signálů

Náš rozsáhlý katalog obsahuje vhodný přístroj z řady  
N-CONTROL pro každou aplikaci.

Přepínatelné vstupy a výstupy přesně převádějí, zesilují, 
oddělují a přenášejí  standardizované signály.

Zařízení NEGELE N-CONTROL mají skříňky v souladu 
s normou DIN pro montážní lišty EN 50022 a jednoduše  
se tedy dají integrovat ke stávajícím zařízením.

Desítky let praxe v oboru přístrojové a řídicí techniky daly 
vzniknout kompletnímu sortimentu techniky NEGELE prak-
ticky pro každou výrobní aplikaci nejen v potravinářském  
a farmaceutickém průmyslu, ale i v dalších odvětvích.

Každé z našich zařízení vyhovuje příslušným platným nor-
mám a předpisům.
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NEGELE nabízí inženýrům a technikům široký sortiment 
profesionálních přístrojů.

Všechna zařízení zkonstruovali odborníci společnosti 
NEGELE, kteří respektují  požadavky kladené na měřicí 
techniku každodenní  praxí.

Naše komponenty dokážou skutečně plnit mnoho nej-
různějších druhů měřicích a kalibračních úloh:

 Simulátory:
  
 • simulace všech standardních analogových
  signálů
 • měření proudu a napětí
 • testování kompletních měřicích smyček
 • testování dvouvodičových senzorů
 • simulace teplot  

 Kalibrátory:

 • kalibrace a monitorování senzorů NEGELE
  PT100 i senzorů PT100 jiných výrobců
  v souladu s DIN ISO 9001 - 9003
 • vysoce přesný referenční teplotní senzor
 • s osvědčením Německé kalibrační 
  služby (DKD)

 Měřící přístroje: 

 • monitorování hodnot v souladu
  s DIN ISO 9001 - 9003
 • kompaktní konstrukce, provoz možný 
  i na baterie
 • s osvědčením Německé kalibrační 
  služby (DKD)

 Generátory signálů:

 • standardizované signálové výstupy
 • přesný potenciometr pro přesné nastavení
 • připojení pomocí svorek
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My v NEGELE budeme naše znalosti využívat tak, aby-
chom vycházeli vstříc vašim výrobním potřebám, v tak pří-
znivých nákladech, jak jen to bude možné

Náš tým techniků a inženýrů vyvíjí, zdokonaluje a vyrábí 
výrobky a řešení pro Vaše individuální podmínky a potře-
by.

Měřicí technika NEGELE je synonymem vynikající spoleh-
livosti, skvělého výkonu a výborné hodnoty.
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EUROPE

Dänemark / Denmark 
HNC Group A/S
Reskavej 1
DK-4220 Korsoer
Tel.:  +45 70 13 23 00 
Fax: +45 58 30 80 67
Email: sales@hncgroup.dk

Frankreich / France
POLIFLUX
23, rue Guilloux
F-69230 Saint Genis Laval
Tel.:  +33 472 6707 40 
Fax: +33 472 6707 49
Email: infos@poliflux.com

Griechenland / Greece
MSW Service
2km Sevastiana-Rizo
58500 Skydra
Greece
Tel.:  +30 238 108 3384 
Fax: +30 238 108 3386
Email: theokat@otenet.gr

Polen / Poland 
Negelap - Automatyka
al. Mireckiego 22
41-200 Sosnowiec
Tel.:  +48 32 2995 122 
Fax: +48 32 2906 577
Email: negelap@negelap.com

Italien / Italy
M.C.A. Strumentazione Industriale 
20021 Cassina nuova di Bollate
Via Madonna 57 
Tel.: +39 2 351 277 4 
Fax: +39 2 332 600 70
Email: mca@mcastrumenti.it

Portugal
SCHUBERT & SALZER  
Rua 5 De Outubro, Nº 134-3º ESQ.
4420-086 GONDOMAR
PORTUGAL
Tel.:  +351 22 4631565
Fax: +351 22 4631567
Email: portugal@schubert-salzer.es

Österreich / Austria 
EFW Elektronik 
Waldburgstrasse 43
A-6714 Nüziders
Tel.: +43 5552 65661 0
Fax: +43 5552 66073
Email: office@efw.at

Spanien / Spain 
Schubert & Salzer
General Office Valencia 
Pol. Ind., 7 C/.Trilladora, s.n.
E-46540 El Puig (Valencia)
Tel.: +34 961 473 161 
Fax: +34 961 473 170
Email: fbort@schubert-salzer.es

Irland / Ireland 
Insteco Ltd / Office Cork 
Barryscourt Business Park
Carrigtwohill / Cork 
Tel.:  +353 21 4883 798 
Fax: +353 21 4883 063
Email: info@insteco.iol.ie

Schweden / Sweden 
saniflex ab
Dalénum 29 / Hus 134
SE-181 70 Lidingö
Tel.:  +46 8 7652 979 
Fax: +46 8 7654 030
Email: saniflex@saniflex.se

Belgien / Belgium 
PMA-Heleon NV 
Bredabaan 881 
NL-2170 Merksem 
Tel.: +32 3 6414 233 
Fax: +32 3 6414 234
Email: info@pma-heleon.be

Großbritannien /
Great Britain
Charnwood Instrumentation 
Services
81 Park Road
Coalville
Leicestershire
LE67 3AF
Tel.: +44 01530 510615
Fax: +44 01530 510950
Email: 
sales@instrumentationservices.net

Niederlande / Netherlands
Cematic-Electric B.V. 
Diamantstraat 26 
NL-7554 AT Hengelo 
Tel.: +31 74 2433 422 
Fax: +31 74 2913 333
Email: sales@cematic-electric.nl

Heleon B.V. 
P. O. Box 148 
NL-3240 AC Middelharnis 
Tel.: +31 187 489 606 
Fax: +31 187 489 863
Email: info@heleon.nl

Finnland / Finland
Thinkflow Oy
Kivipyykintie 6
01260 Vantaa
Tel.: +358 9 7206 3120
Fax: +358 9 7206 3150
Email: thinkflow@thinkflow.fi

Schweiz / Switzerland
Negele Industrieelektronik AG 
Kriesbachstraße 4 
CH-8600 Dübendorf 
Tel.:  +41 43 333 83 13
Fax: +41 43 333 83 14
Email: info@negele.ch

Slowakai / Slovakia
REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
Brabcova 2/1159
147 00 Praha 4
Tel.: +42 241 402 206
Fax: +42 241 400 290
Email: regom@regom.cz

Russland / Russia
PID Engineering GbR
Novo Sadovaja Street 281
443011 Samara
Tel.:  +7 846 268 45 98
Fax: +7 846 268 45 98
Email: swetlana_ewd@yahoo.com

Litauen / Lithuania 
HIDROTEKA Engineering services
Chemijos str. 29e
LT-51333 Kaunas
Tel.: +370 37 350715 
Fax: +370 37 760500
Email: hidroteka@hidroteka.lt
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lWORLDWIDE
Tschechische Republik /
Czech Republic
REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
Brabcova 2/1159
147 00 Praha 4
Tel.: +42 241 402 206
Fax: +42 241 400 290
Email: regom@regom.cz

Südafrika /
South Africa
Instek Control 
c/o Raymond Karsten
Unit 2, 67 Regency Drive, R 21 
Corporate Park, Nellmapius Drive, 
Irene Ext. 30
0157 Pretoria, South Africa

Tel.:  + 27 73 420 3757
Fax:  + 27 86 630 9716
Email: raymond@instek.co.za

Südkorea /
Republic of Korea
YUJIN Instrument Corporation
Munhyang Bldg. 502
44-17 Samseong-dong, 
Gangsam-gu
Seoul 135-090
Republic of Korea
Tel. +82 2 3446 6822
Fax +82 11 608 9332
Email: info@yujinco.com

Türkei / Turkey
ORBIT Engineering & Machinary 
Ind.
Kayişdaği Cad. 
Ayşe Hatun Çeşme Sok. No:7
Parlak Placa Kat:6  D:14
TR-34751 Küçükbakkalköy /  
Istanbul
Tel.:  +90 216 57209 81 
Fax: +90 216 57209 82
Email: info@orbit.com.tr

China
Shen Zhen Star View Co., Ltd. 
Room 3025 DownTown Plaza
3037 Shen Nan Road - Shen Zhen, 
P.R.C.
Tel.:  +86 755 839 86439 
Fax: +86 755 839 82149
Email: carol@negele.cn

Israel 
ZIVAN Instruments Co. LTD. 
P.O.B. 49 
Kiriat-Ata 28100 Israel 
Tel.:  +972 4 872 9822 
Fax: +972 4 872 6627
Email: info@zivan.co.il

Indien / India 
Softlink Automation
Building B-5-16, 2nd floor
Maniratna Complex ,Tawre Colony
Pune-411009
Tel.: +91 20-24229170 /71
Email: softauto@vsnl.com

USA
ANDERSON  
Instrument Company Inc.
156 Auriesville Road
Fultonville, NY 12072 - USA 
Tel.:  +1 518 922 5315 
Tel: +1 800 833 0081 ext. 235
Fax: +1 800 726 6733
Email: peckler@andinst.com

Kanada / Canada 
ANDERSON  
Instrument Company LP
400 Britannia Road East, Unit 1
Missisauga, Ontario L4Z 1X9 
Canada 
Tel.: +1 905 568 1440 
Tel:  +1 800 833 0081 ext. 595 
Fax: +1 905 568 1652 
Email: gdalley@andinst.com

Russland / Russia
PID Engineering GbR
Novo Sadovaja Street 281
443011 Samara
Tel.:  +7 846 268 45 98
Fax: +7 846 268 45 98
Email: swetlana_ewd@yahoo.com

Taiwan
DAYBREAK INTERNATIONAL 
CORP.
3F. 124 CHUNG-CHENG ROAD
124, SHIHLIN, TAIPEI
Tel.:  +8 86-2-8866-1234
Fax: +8 86-2-8866-1239
Email:
swetlana_day111@ms23.hinet.net 

Mongolei / Mongolia
„Chinggis Endless“ Co., Ltd
Sukhbaatar DIstrict 6-r
Khoroo Building 2 Apartment 16
c/o Enkhtur Myagmarjav
Ulaanbaatar 26 P.O.B. 246 
Tel.:  +976 70 11 00 73 -/ 74
Fax: +976 70 11 00 73 



NEGELE Messtechnik GmbH
Deutschland / Germany

NEGELE Messtechnik GmbH 

Raiffeisenweg 7
D-87743 Egg an der Günz

Tel.: +49 (0) 83 33  /  92 04-0
Fax: +49 (0) 83 33  /  92 04-49

Email:  vertrieb@negele.net
Internet:  www.negele.net
  www.cleanadapt.de
  www.pharmadapt.de
  www.negele-messtechnik.de

01
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8

Czech Republic and Slovakia

REGOM Instruments s.r.o.

Brabcova 2/1159
147 00 PRAHA 4

Tel.: +42 241 402 206
Fax: +42 241 400 290

Email: regom@regom.cz
Internet : www.regom.cz


