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Meranie tlaku
od Endress+Hauser
Endress+Hauser je mnohými pouívate¾mi priemyselnej meracej techniky vnímaný ako výrobca
systémov na meranie hladín, èo je výsledkom skutoènosti, e v celosvetovom meradle je u dlhodobo
lídrom trhu v tejto oblasti. Okrem merania hladín vak Endress+Hauser poskytuje rieenia aj
na meranie prietoku, tlaku, teploty, analýzu kvapalín, a tie aj pre zapisovaèe, displeje a komponenty.
Práve oblas tlaku je pre spoloènos
Endress+Hauser oblasou s najväèím rastom podielu na trhu. Endress+Hauser zaèal s výrobou a predajom tlakomerov v roku 1987 a v roku 2002 bol druhým
najväèím výrobcom prevodníkov tlaku
a tlakovej diferencie na svete. Tento
úspech je výsledkom optimálnej ponuky
Endress+Hauser v oblasti merania tlaku
pre vetky priemyselné odvetvia na základe segmentácie tlakomerov do 3 základných tried T, M a S:
 Cerabar T (obr. 1),
 Cerabar M (obr. 2),
 Cerabar S/Deltabar S (obr. 3).
Táto segmentácia poskytuje pouívate¾om
optimálne rieenie na ich aplikáciu so zrete¾om na poadované technické parametre
a cenu prevodníka tlaku.

Obr.2 Cerabat M






dlhodobá stabilita: lepia ako 0,15 %/rok,
teplota meraného média: 20...+100 °C,
procesné uchytenie: závit,
výstup: 4...20 mA.

Cerabar M

Obr.1 Cerabat T

Cerabar T
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Cerabar T je základný model prevodníka
relatívneho alebo absolútneho tlaku s pevnými meracími rozsahmi, odolný voèi preaeniu. Svojou kontrukciou je urèený
pre aplikácie vo vodárenstve, vykurovaní,
v potravinárstve a strojárstve.
Základné technické parametre:
 merací rozsah: 0...10 kPa a 0...40 MPa,
 negatívny tlak do 100 kPa,
 chyba merania: menia ako 0,5 %,

Cerabar M je modulárny inteligentný prevodník rel. alebo abs. tlaku strednej triedy
s vysokou chemickou odolnosou a robustnosou. Cerabar M poskytuje monos vo¾by
analógovej, SMART (HART) alebo digitálnej (Profibus PA) elektroniky s displejom
alebo bez neho. Hlavica prevodníka môe
by z hliníkovej zliatiny alebo nereze.
Cerabar M je vïaka svojej modulárnosti procesného pripojenia najèastejie pouívaný
pre aplikácie v potravinárstve, farmácii, biotechnológiách, vo vodárenstve, ale aj v elektráròach, papierenskom a chemickom priemysle. Základné technické parametre:
 merací rozsah: 0...10 kPa a 0...40 MPa,
 negatívny tlak do 100 kPa,
 TD: 10:1,
 chyba merania: menia ako 0,2 %,
 dlhodobá stabilita: lepia ako 0,1 %/rok,
 teplota mer. média: 40...+350 °C,
 procesné uchytenie: variabilné,
 výstup: 4...20 mA, HART, Profibus PA.
Cerabar S/Deltabar S
Cerabar S/Deltabar S je prevodník rel. alebo abs. tlaku a tlakovej diferencie najvyej
triedy. Urèený je do nároèných aplikácií

v chémii, petrochémii, rafinériách, papierenskom priemysle, elektráròach a vade
tam, kde sa kladú najvyie nároky na bezpeènos a spo¾ahlivos pri meraní tlaku.
Svojou modulárnou kontrukciou, irokým spektrom procesných uchytení, vysokou preaite¾nosou meracieho rozsahu
a vyuite¾nosou elektroniky sa ¾ahko prispôsobí kadej aplikácii.
Základné technické parametre:
 merací rozsah: 0...10 kPa a 0...40 MPa
pre rel. a abs. tlak,
 negatívny tlak do 100 kPa,
 merací rozsah: 1 kPa a 4 MPa pre dif.
tlak,
 TD: 100:1,
 chyba merania: volite¾ná menia ako
0,1 % alebo 0,05 %,
 dlhodobá stabilita: lepia ako 0,1%/rok,
 teplota meraného média: 40...+350 °C,
 procesné uchytenie: variabilné,
 výstup: 4...20 mA, HART, Foundation
Fieldbus, Profibus PA,
 dvojriadkový displej s meranou hodnotou a grafickým znázornením meracieho
rozsahu.
Cerabar S/Deltabar S
novej generácie
V rámci inovácie modelového radu Cerabar S/Deltabar S bude v roku 2003 uvedený na trh u tretí rad týchto úspených
prevodníkov tlaku, èo posúva monosti me-
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Obr.3 Cerabat S/Deltabar S

rania a efektívneho vyuitia samotného
meracieho èlena o ïalí stupeò vyie.
Nový rad Cerabar S / Deltabar S bude ma
vetky vlastnosti predchádzajúceho radu
s vylepením o nasledovné parametre:
 chyba merania: volite¾ná menia ako
0,075 % alebo 0,05 %,
 dlhodobá stabilita: lepia ako 0,125 %/
5 rokov,
 4-riadkový alfanumerický displej s meranou hodnotou a grafickým znázornením
meracieho rozsahu a popisom meranej
hodnoty,
 Quick setup na rýchlejie uvedenie do
prevádzky,
 Dat-modul s kompletnou konfiguráciou
meracieho miesta a parametrami meracieho senzora,
 FIFO 24h  záznam údajov tlaku a teploty spolu s diagnostickými a procesnými informáciami,
 ovládanie formou menu (napr. ako mobilný telefón),
 upravenú kontrukciu pre vyiu bezpeènos pre aplikácie v chemickom petrochemickom priemysle a pre aplikácie
Gas & Oil,
 ostatné parametre zostávajú nezmenené.

to type merania prietoku poskytuje
Endress+Hauser kompletné rieenie pre
tandardné, ako aj pre peciálne aplikácie.
Jednou z takýchto aplikácií je aj meranie
kvapalného H2S pre pouívate¾a na
Slovensku (obr. 4). Pri uvedenej aplikácii
bolo nutné zabezpeèi presné rozmery meracieho èlena bez monosti úpravy zabudovania ako náhrady za nefunkèný hmotnostný prietokomer. Pri aplikácii bolo treba
zoh¾adni aj fakt, e vplyvom netesností sa
do sústavy dostávala vlhkos z atmosféry
a v médiu vznikala H2SO4, èo bolo príèinou
nefunkènosti hmotnostného prietokomera.
V záujme zabezpeèenia dlhodobej odolnosti voèi agresívnemu prostrediu bola tra
s integrovanou dýzou vyrobená na mieru
z materiálu HastelloyC, a to vrátane materiálových atestov a tlakových skúok.
Prevodník tlakovej diferencie Deltabar S
bol dodaný vo vyhotovení s tantalovou
membránou a prírubami z materiálu
HastelloyC, taktie vrátane materiálových
atestov a tlakových skúok.

Parametre merania: tlak: 25 MPa rel., teplota: 20 °C, prietok 700 kg/hod, piestové
èerpadlo s 3 piestami (pulzácia prietoku),
vysoká agresivita média.
Meracia zostava bola intalovaná a uvedená do prevádzky v roku 1999.
Svojou cenou, cca 550.000,-Sk bez DPH
vrátane výkresovej dokumentácie pre peciálne vyhotovenie, tlakových skúok a materiálových atestov pre dodané komponenty, je táto intalácia najdrahou aplikáciou
diferenèného tlakomera Endress+Hauser
Deltabar S na Slovensku.
Ïalie informácie o prevodníkoch tlaku
a získate na adrese výhradného zastúpenia
pre SR:

Endress Hauser

Deltatop
Pre aplikácie merania prietoku pomocou
diferenèného tlakomera a krtiacich
èlenov (clony, rýchlostné sondy, meracie
trate s integrovanou dýzou) ponúka
Endress+Hauser kompletné sady pod obchodným názvom Deltatop. Pri takom-
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