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Snímače tlaku 
v ponuke firmy Marpex
Marpex, s. r. o., so sídlom v Dubnici nad Váhom ako 
výhradný distribútor nemeckého výrobcu TURCK v Slovenskej 
republike ponúka produkty a riešenia z oblasti priemyselnej 
a procesnej automatizácie, medzi ktoré patria aj snímače tlaku 
využiteľné vo väčšine aplikácií. Snímače tlaku TURCK pracujú 
s keramickými meracími článkami a detegujú a merajú absolútny 
a relatívny tlak plynných a kvapalných médií. Výrobný program je 
rozdelený do troch sérií: PS, PK a PT.

Séria PS

Snímače merajú tlak v roz-
sahu -1 – +600 bar s pres-
nosťou 0,5 %. Vyznačujú sa 
odolným antikorovým vyho-
tovením so štvormiestnym 
sedemsegmentovým LED 
displejom, ktorý indikuje ak-
tuálny stav tlaku a uľahčuje 
programovanie. K dispozícii 
sú vyhotovenia s dvoma 
spínacími výstupmi alebo 
s jedným spínacím a jedným 
analógovým výstupom.

Séria PK

Snímače merajú relatívny 
tlak v rozsahu –1 – 0 bar ale-
bo 0 – 10 bar s presnosťou 
1,0 % a vyrábajú sa v dvoch 
vyhotoveniach: v kompakt-
nom manometrovom plasto-
vom puzdre a kompaktnom 
valcovitom puzdre. Séria PK 
predstavuje cenovo výhodné 
riešenie na kontrolu vákua 
alebo pretlaku v pneuma-
tických systémoch. Vďaka 
svojim malým rozmerom sú 
tieto snímače vhodné na montáž na ramená robotov alebo na osa-
dzovacie automaty. Snímače majú dva spínacie výstupy, ktoré môžu 
pracovať v režime okna alebo hysterézy.

Séria PT

Ide o snímače v antikoro-
vom vyhotovení bez displeja 
s dvojvodičovým analógovým 
výstupom. Sú určené výhrad-
ne pre neagresívne plyny 
a vzduch.

SmartLine ST 800 
Modulárne smart vysielače tlaku firmy Honeywell

Koncom roku 2012 uviedol Honeywell na trh najnovšie 
inteligentné vysielača tlaku SmartLine ST800, ktoré sa 
vyznačujú rýchlym reakčným časom, vysokou presnosťou 
a stabilitou, modularitou a ďalšími funkciami, ktoré umožnia 
lepšie riadiť technologické procesy.

Nový rad vysielačov SmartLine ST800 
pomôže znížiť náklady na projekt 
a čas spustenia a uvedenia techno-
lógie do prevádzky. Súčasne znižuje 
celkové  náklady na údržbu a dobu 
opravy, zvyšuje bezpečnosť, znižuje 
prevádzkové náklady a neplánované 
prestoje, čo v konečnom dôsledku 
zlepšuje kvalitu produktov. Prevodníky 
SmartLine ST800 zahŕňajú vysielače 
absolútneho tlaku, pretlaku a tlakovej diferencie. Tento rad dopĺňa-
jú, samozrejme, prírubové vysielače, ako aj vysielače s oddelenými 
membránami.

Hlavné parametre:
• pomer merateľnosti až do 400 : 1,
• vysokovýkonný procesor zabezpečuje reakčný čas lepší ako 

80 ms (v súčasnosti najlepší na trhu),
• referenčná presnosť až 0,0375 % z rozpätia je štandard (doda-

točne +0,025 %),
• stabilita až 0,01 %/rok počas 10 rokov,
• kompenzácia na statický tlak a teplotu je samozrejmosťou,
• možnosť nastavenia nuly, rozsahu a konfigurácie cez externé 

tlačidlá,
• napájanie po slučke je necitlivé na polaritu napájania,
• voliteľné komunikačné protokoly DE, HART® (verzia 7.0) 

a FOUNDATION Fieldbus™,
• komplexná diagnostika elektroniky,
• plne vyhovuje požiadavkám integrity bezpečnosti SIL 2 a SIL3,
• grafický displej LCD: 8 konfigurovateľných obrazoviek pre 

 procesné veličiny, bargrafy a trendy,
• modulárna konštrukcia umožňuje výmenu komunikačných 

 modulov, displejov a hardvéru – bez nutnosti kúpy nového 
vysielača,

• možnosť 15-ročnej záruky.

Energoservis CLC s.r.o.

Akreditovaný distribútor fy Honeywell pre FP
Račianska 71
832 59 Bratislava
Tel.: +421 903 228 570
www.energoservisclc.sk

Marpex, s. r. o.

Športovcov 672
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: +421 42 442 69 86-87, Fax: +421 42 444 00 10-11
marpex@marpex.sk
www.marpex.sk


