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A Heinrichs Messtechnik 100 éves 
múltra tekint vissza. A cég története 
a lebegőtestes áramlásmérőkkel 
kezdődött. Amint az elektronika 
berobbant a méréstechnika területére, 
termékkínálatuk a mágneses indukciós 
áramlásmérőkkel bővült.

Huszonöt évvel ezelőtt egyike volt az 
első Európai gyártóknak, akik a Coriolis 
tömegárammérő gyártásába kezdett. 
A kilencvenes évek végén a mikropro-
cesszoros technológiára történő átállás 
szélesítette a kommunikációs tech-
nológiát, mint például a HART® vagy 
Profi bus®.

A következő iparágakat szolgálja:

• vegyipar/petrolkémia,

• olaj- és gázipar,

• energiaipar és mérnöki tevékenység.

A Heinrichs kompenetciát, rugalmassá-
got, és testre szabott megoldásokat 
kínál, mint például a speciális anyagok 
használata, a magas hőmérsékletű 
kivitel, a nagynyomású kivitel vagy a 
fűthető köpeny.

Az Ön mérési problémája a mi 

kihívásunk. 

Cég 
 Profi l
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Széleskörű alkalmazási területek

 Vegyipar
 Több, mint 100 éve megbízható partner a vegyipar számára. Beszállítói 
 vagyunk az összes jól ismert vegyipari cégnek. Széleskörű
 termékkínálatunkból a legtöbb felhasználói igényt ki tudjuk elégíteni.

Kőolajipar
Extrém hőmérsékletű folyadékok, gázok, gőzök – nehéz 
körülmények között. Mi segítünk leküzdeni az egyre 
komplexebb nehézségeket.

 Olaj és gáz
 Megoldjuk még a magasnyomású és -viszkozitású extrém
 alkalmazásokat is. Megszoktuk a durva környezeti feltételeket.
 Itt a megbízhatóság a mi legjobb értékünk.

Erőművek
A hagyományos EPC-k mellett szállítunk méréstechnikai 
technológiát nukleáris erőművekbe is, így ismerjük a 
felmerülő igényeket. Számunkra a különleges a normális.

 Hajógyártás
 Évtizedek óta szállítunk áramlás- és szintmérő megoldásokat a 
 hajóiparnak. Itt a megbízhatóság mellett a robosztusság és tartósság 
 is elvárás

Laboratóriumi berendezések
A laboratóriumok számára – ahol minden kezdődik – több, 
mint 50 éve gyártunk kis mennyiségek mérésére alkalmas 
eszközöket –ha kell, speciális alkalmazásokra is.

 Gép- és berendezésgyártás
 Nem szabványos, vagy az Ön igényeihez igazodó műszerre van
 szüksége? Mi az Önök mérnökeivel megtaláljuk a megoldást.

Víz és szennyvíz
A kezdetektől napjainkig –a 60-as évektől gyártjuk a 
nagy megbízhatóságú mágneses indukciós áramlás - 
és szintmérőket.
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Termékösszesítő

Áramlásmérők

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Coriolis tömegárammérő

Tömeg-, térfogat-, sűrűség- és hőmérsékletmérés
Anyagminőség: Korrózióálló acél 1.4571 vagy 1.4404, Hastelloy C22 vagy 
C4, tantál, kérésre egyéb anyagok

Típus: TM (univerzális kivitel)

Nagy pontosság, speciális kivitel elérhető, fűthető köpeny

900 bar-ig

Coriolis tömegárammérő

Kompakt beépítés, kompatibilitás egyéb PD mérőkkel
Anyagminőség: Korrózióálló acél, Hastelloy, tantál
Típus: TMR (kompakt kivitel)

Oválkerekes mérők kiváltására

Coriolis tömegárammérő

Tömegáram, sűrűség, hőmérséklet és térfogatáram
Anyagminőség: Korrózióálló acél, Ház: öntöttvas

Típus: TME (gazdaságos kivitel)

2 200 000 kg/h-ig

Viszkozitási tartomány: 0,3 - 50 000 mPas 
Mérési tartomány: 0 - 120 kg/h ... 0 - 120000 kg/h víz
tmax +260 °C; pmax 40 bar / 600 lbs 
Csatlakozás: karimás DN 20 - 100 / ANSI ¾" - 4"
Pontosság: ± 0,1 (0.15) % RDG ± Nullpont stabilitás

Mérési tartomány: Víz: 0 - 60 kg/h ... 0 - 60 000 kg/h 
tmax 180 °C; pmax 40 bar / 300 lbs 
Csatlakozás: karimás DN 10 - 80 /ANSI ½"-3"
Pontosság
Folyadék: ± 0,15 % RDG ± Nullpont stabilitás
Gázok: ± 0,5 % RDG ± Nullpont stabilitás

Előnyök
• nem igényel karbantartást
• nem igényel szűrőt
• érzéketlen a rezgésekre
• érzéketlen a csővezetékben lévő
 feszültségre

HART® bejegyzett védjegy: HART Communication Foundation, Austin, USA.

Profi bus® bejegyzett védjegy: PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe.

Fieldbus™ bejegyzett védjegy: Fieldbus Foundation, Ausitn, USA

Tri-Clamp® bejegyzett védjegy: Tri-Clover Inc. Alfo-Laval Group

Mérési tartomány: Víz: 0 - 0,8 kg/h ... 0 - 65 000 kg/h 
tmax +260 °C; pmax 40 bar (900 bar kérésre) 
Csatlakozás: karimás DN 10 - 100; ANSI ½" - 4"; JIS, NPT
Pontosság
Folyadék: ± 0,1 % RDG ± Nullpont stabilitás
Gázok: ± 0,5 % RDG ± Nullpont stabilitás

Coriolis tömegárammérő

Tömegáram, sűrűség, hőmérséklet és térfogatáram
Anyagminőség: Korrózióálló acél, Hastelloy C22 vagy C4

Típus: TMU (klasszikus kivitel)

Széles méréstartomány

Mérési tartomány: 0 - 60 kg/h ... 0 - 2 200 000 kg/h 
tmax +260 °C; pmax 40 bar / 300 lbs (750 bar kérésre)
Csatlakozás: karimás DN 10 - 400 / ANSI, JIS
Pontosság
Folyadék: ± 0,1 % RDG ± Nullpont stabilitás
Gázok: ± 0,5 % RDG ± Nullpont stabilitás
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Termékösszesítő

Áramlásmérők/ -kapcsolók

Coriolis tömegárammérő

Nagynyomású kivitel
Nagynyomású töltő alkalmazásokhoz (H2)

Coriolis tömegárammérő

Anyagminőség: korrózióálló acél, Hastelloy C22 vagy C4, Ház: öntöttvas
Gazdaságos kivitel TME / UMC4

Jeladó UMC4

Vortex aramlásmérő beépíthető / beszúrós kivitel

Anyagminőség: korrózióálló acél 
Típus: DVH/DVE

Mérési tartomány: max. 600 kg/h gáz
pmax 1000 bar

Mérési tartomány: 0,4 ... 60 000 kg/h
tmax 180 °C; pmax 40 bar / 300 lbs 
Csatlakozás: karimás DN 10 - 80 /ANSI ½"-3"
Pontosság 
Folyadék: ± 0,15 % RDG ± Nullpont stabilitás
Gázok: ± 0,5 % RDG ± Nullpont stabilitás

Vortex aramlásmérő

Impulzus / kapcsoló / analóg kimenet, digitális kijelző, összegző, adagoló 
elektronika
Anyagminőség: PPS/réz, PPS/korrózióálló acél
Típus: DVZ

Mérési tartomány: Víz: 0,5 - 4,5 l/min ... 10 - 100 l/min
tmax 80 °C; max 20 bar
Csatlakozás: G ¼ ... 1, ¼ ... 1" NPT
Pontosság: ± 2,5 % F.S

Mérési tartomány
Víz: 0,2 - 5 ... 32 - 970 m³/h (DVH)
Víz: 5,2 - 157 ... 284 - 8537 m³/h (DVE)
tmax 400 °C; pmax 100 bar
Technológiai csatlakozás
DN 15 - 200 / ANSI  ½"  ... 8" (DVH)
2" NPT, DN 50, ANSI 2" (DVE)
Opció: beépített nyomás- és hőmérsékletérzékelő, szendvics kivitel,
Telepítő / eltávolító eszköz DN 50/2" - 600 / 24" csőméretekhez
Pontosság
DVH: víz: ± 0,7 % RDG; gáz: ± 1 % RDG 
DVE: víz: ± 1,2 % RDG; gáz/gőz: ± 1,5 % RDG
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Termékösszesítő

Áramlásmérők

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Mágneses indukciós áramlásmérő - kompakt kivitel -

analóg kimenet, digitális kijelző, összegző, adagoló elektronika
Anyagminőség: PPS/korrózióálló acél, PVDF/Hastelloy
Típus: MIK

Mágneses induktív aramlásmérő

Vezetőképes folyadékokhoz
Borítás: kemény gumi, lágy gumi, Wagunit, PTFE
Típus: EP / EPX / UMF 2 / UMF 3

Mágneses induktív aramlásmérő - beszúrós kivitel -
Anyagminőség: korrózióálló acél, PFA, PTFE 
Típus: PIT

Mérési tartomány: Víz: 10 - 500 ml/min ... 35 - 700 l/min 
tmax 80 °C pmax 10 bar
Csatlakozás: G ½ ... G 2  ¾ külső menet
Pontosság: ± 2,0 % F.S

Mérési tartomány: Víz: 0 - 10 m/s
1 ... 40300 m³/h
Min. vezetőképesség 
Folyadék általában: ≥5 μS / cm 
Ioncserélt víz: ≥20 μS / cm 
tmax 150 °C pmax 40 bar
Csatlakozás: karimás DN 10 - 1 200 / ANSI ½" ... 48"
Kimenet: analóg kimenet, HART®, impulzus kimenet és státusz
Pontosság: ± 0,3 % RDG ± 0.01 % x Qmax

Mérési tartomány: Víz: 0,5 - 5 m/s vagy 1 - 10 m/s 
tmax -40 ...+140 °C; pmax 40 bar 
Csatlakozás: karimás DN 40 ... 80, ANSI 2" ... 3",
Csővezeték DN 125 ... 2000 
Hegeszthető csatlakozás DN 125 ... 2000
analóg kimenet, HART®, impulzus kimenet és státusz
Pontosság: ± 1,5 % RDG, + 0,5 % F.S

Elektromágneses aramlásmérő - beszúrós kivitel -

Anyagminőség: Korrózióálló acél
Típus: PITe

Mérési tartomány: Víz: 0 - 10 m/s
tmax100 °C; pmax PN 16
Csatlakozás: hegeszthető csővég ø 40 mm,
érzékelő hollanderes csatlakozással M 52 x 2
DN 50 ... 400, ANSI 2" ... 16" csőméretekhez
IP 68
Pontosság: ± 1,5 % F.S
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* Támogatta: a Német Bundestag indítványára a Szövetségi Gazdasági és Technológiai Intézet.

Termékösszesítő

Áramlásmérők/ -kapcsolók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Mérőperemes - nyomáskülönbség mérő

Anyagminőség: acél, korrózióálló acél, Hastelloy C, titán, Monel, tantál
Típus: KPL

Mérési tartomány: a folyadékok, gázok, gőzök
Csatlakozás: DN 50 ... 600, ANSI 2" ...  24"
tmax 500 °C; pmax PN 420

Ultrahangos áramlásmérő bilinccsel 

rögzíthető · hordozható
Típus: DUC

Közeg: ultrahangot vezető folyadékok
Hőmérsékleti tartomány: -40 ... 150 °C
Áramlási sebesség: 0 ... ±30 m/s
Csőméret: DN 10 ... DN 6000
A legáltalánosabb és hangvezető anyagokra, mint pl.: acél és műanyag 
Hőmennyiség mérés
Pontosság: 1%-ig

Oszcillációs - áramlásmérő, -kapcsoló

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: DOG-4* 

Mérési tartomány: Levegő: 0,2 - 20 Nm³/h ... 60 - 6 000 m³/h
Nyomásesés: max. 50 mbar 
tmax 120 °C (EX 60 °C); pmax PN 40
Csatlakozás: karimás DN 25 ... 200, ANSI 1" ... 8"
Pontosság: ± 1.5 % RDG

Ultrahangos áramlásmérő beépíthető változat

Anyagminőség: Korrózióálló acél
Típus: DUE

Mérési tartomány: Víz: 1.5  - 20 m³/h ... 127 - 2000 m³/h
tmax 150 °C; pmax PN 40
Csatlakozás: karimás DN 32 - DN 300
Pontosság: ± 0,5 % RDG
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Termékösszesítő

Áramlásmérők/ -kapcsolók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Csappantyús áramlásmérő folyadékokra

Anyagminőség: acél, korrózióálló acél, PP, PTFE, Hastelloy
Típus: TSK

Mérési tartomány: Víz: 0,5 - 3,5 m³/h ... 200 - 1500 m³/h
tmax -40 ... +300 °C; pmax 40 bar, DN 100: 16 bar -tól, 
DN 200: 10 bar -tól, igény esetén nagyobb nyomásra is
Csatlakozás: wafer karimás DN 25 ... 500, ANSI 1½" ... 20"
Opció: határérték kapcsoló, analóg kimenet, HART®, Profi bus® PA, 
Fieldbus® Foundation™
Pontosság: ± 2,5 % F.S

Lebegőtestes áramlásmérő – csupafém

Anyagminőség: korrózióálló acél, PTFE bélés, Hastelloy, kérésre egyéb
Típus: BGN

Mérési/kapcsolási tartományok: Víz: 0,5 - 5 ... 13 000 - 130 000 l/h
Levegő: 0,015 - 0,15 ... 240 - 2 400 Nm³/h Levegő
Anyagminőség: korrózióálló acél, PTFE bélés, Hastelloy, kérésre egyéb
tmax +350 °C pmax 40 bar (kérésre 550 bar)
Csatlakozás: karimás DN 15-150 ANSI ½" ... 6", belső menet, 
élelmiszeripari csatlakozások, Tri-Clamp®, Swagelok, kérésre egyéb DIN 
11851 DN 20 ... 100
Opció: határérték kapcsolók, analóg kimenet, összegzés, HART®,
Profi bus® PA, Fieldbus® Foundation™
Pontosság: ± 1,6 % F.S (± 2 % a gázok)

550 bar-ig

Ultrahangos áramlásmérő

Analóg kimenet / Frekvencia kimenet / Kompakt elektronikával /  
Kapcsolók / Összegzés / Adagoló elektronikával / Digitális kijelző
Anyagminőség: réz, korrózióálló acél
Típus: DUK

Mérési tartomány: Víz: 0.08 - 20 l/min ... 2.5 - 630 l/min
tmax 120 °C; max 16 bar
Csatlakozás: G ½ ... 3 belső menet
Pontosság: ± 1,5 % F.S

Torlólapátos áramlásmérő és fi gyelő

folyadékokhoz
Anyagminőség: réz vagy korrózióálló acél
Típus: DPU

Mérési tartomány: Víz: 3 - 55 l/min ... 50 - 600 l/min
Csatlakozás: Rp ½ ... Rp 2 belső menet, R ½ ... R 2 külső menet, ½" ... 2" NPT
Karimás: DN 15 ... DN 50, ASME ½" ... 2"
pmax 16 bar; tmax 100 °C
Univerzális beépítés
Pontosság: ± 3 ... ± 5 % F.S
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Termékösszesítő

Áramlásmérők/ -kapcsolók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Lebegőtestes áramlásmérő kis áramlások mérésére

Üvegcsöves változat
Anyagminőség: korrózióálló acél, üveg
Típus: K09 / K12 / K17 / K32

Beépítési hossz: 90 mm / 125 mm / 175 mm / 320 mm
Mérési/kapcsolási tartományok: Víz: 0,02  -  0,25 ... 10 - 100 l/h
Levegő: 2 - 20 ... 300 - 3 000 Nl/h
tmax: 0 ... +100 °C, (0 ... +70 °C érzékelővel); pmax: 16 bar 
Csatlakozás: G ¼, G ½, ¼" NPT, Swagelok, Ermeto
Opció: 
határérték kapcsoló, be- és kimeneti nyomáskülönbség szabályozó
Pontosság: ± 1 %, 2 % vagy 3 % F.S (a mérőcső hossz függvényében)

Lebegőtestes áramlásmérő - vízszintes beépítéssel - csupafém 

kivitel

Anyagminőség: korrózióálló acél vagy PTFE bélés, kérésre egyéb
Típus: BGF

Mérési/kapcsolási tartományok: Víz: 10 - 100 l/h ... 4000 - 40000 l/h
Levegő: 0,3 - 3 Nm³/h ... 110 - 1100 Nm³/h 
tmax 200 °C pmax 40 bar (400 bar kérésre)
Csatlakozás: karimás DN 15 ... 80, ANSI ½" ... 3", karimás DN 15 - 100 vagy 
ANSI ¾" ... 4", belső menet, külső menet, élelmiszeripari csatlakozások, 
Tri-Clamp®, Ermeto, Swagelok, kérésre egyéb
Opció: 1 vagy 2 határérték kapcsoló, analóg kimenet, összegzés,
HART®, Profi bus® PA, Fieldbus® Foundation™
Pontosság: ± 2,0  % F.S

Lebegőtestes áramlásmérő - csupafém

Anyagminőség: korrózióálló acél 
Típus: KDS / BGK

ÚJ: KDS-E analóg kimenet

Mérési/kapcsolási tartományok: Víz: 0,1 - 1,0 ... 20 - 200 l/h
Levegő: 3 - 30 ... 600 - 6000 Nl/h
tmax -40 ... +130 °C (-25 ... +100 °C érzékelővel); pmax 64 bar 
Csatlakozás: ¼" NPT, karimás DN 10, 25 vagy ANSI ½", 1"
Opció: 
határérték kapcsoló, be- és kimeneti nyomáskülönbség szabályozó
Analóg kimenet
Pontosság: ± 3 % F.S

Lebegőtestes áramlásmérő

Üvegcsöves változat 
Anyagminőség: korrózióálló acél, üveg
Típus: V31

Mérési tartomány: Víz: 2,5 - 25 ... 1 000 - 10 000 l/h
Levegő: 0,8 - 8 ... 28 - 280 Nm3/h
tmax -10 ... +100 °C; pmax 15 bar
Csatlakozás: G ¼ ... 2 belső menet, karimás DN 10 ... 65,
ANSI ½" ... 2 ½", tömlőcsatlakozó, ragasztható kivitel,
Opció: határérték kapcsoló
Pontosság osztály: 1,6 / 2,5 VDI
Folyadék: 1,6  %
Gázok: 2,5 % VDE/VDI
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Termékösszesítő

Áramlásmérők/ -kapcsolók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Turbinakerekes áramlásmérő - impulzus kimenet - analóg kimenet - 

digitális kijelző

Anyagminőség: PVC, PVDF
Típus: TUR

Mérési tartomány: Víz: 0,2 - 5 m³/h ... 2,5 - 100 m³/h
tmax 70 °C; pmax 10 bar
Csatlakozás: karimás DN 25 ... 100
Pontosság: ± 1 % F.S

Turbinakerekes

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: DOT

Mérési tartomány: Víz: 0,11 - 1,1 m³/h ...  270 - 2700 m³/h
tmax 150 °C pmax 250 bar
Csatlakozás: G ½ ... 2, ½" ... 2" NPT, karimás DN 15 ... 300
Pontosság: ± 0,5 % ((lineáris)

Oválkerekes áramlásmérő - impulzus kimenet - analóg kimenet

Anyagminőség: POM, alumínium
Típus: OVZ

Viszkozitási tartomány: 10 - 800 mm²/s
Olaj: 0,3 - 8 l/min ... 1,6 - 40 l/min
tmax 80 °C; pmax 40 bar
Csatlakozás: G ¼...¾, ¼...¾" NPT belső menet
Pontosság: ± 2,5 % F.S

Lebegőtestes áramlásmérő - műanyag

Anyagminőség: Poliszulfon, Trogamide, PVDF 
Típus: KSK / KSM

Mérési tartomány: Víz: 1,5 - 11 l/h ... 8 000 - 60 000 l/h
Levegő: 0,15 - 0,45 Nm³/h ... 100 - 860 Nm³/h
KSK: tmax 140 °C; pmax PN 10
KSM: tmax 100 °C; pmax 16 bar
Csatlakozás: 
KSK: G ½ ... G  3½, ragasztható kivitel
KSM: G ½ ... 3½ belső menet / külső menet
Pontosság osztály: 4 VDI szerint
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Termékösszesítő

Áramlásmérők/ -kapcsolók/-mutatók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Oválkerekes - impulzus kimenet

Anyagminőség: Alumínium, korrózióálló acél
Típus: DON

Viszkozitási tartomány: 0 - 1 000 000 mPas
Olaj: 0,5 - 36 l/h ... 150 - 2500 l/min
tmax 120 °C; pmax 400 bar
Csatlakozás: G ⅛ ... 4 belső menet, karimás DN 25 ... 100, ANSI 1" ... 4"
Pontosság: ± 0,2 - 1 % RDG

Kalorimetrikus áramlásjelő, -kapcsoló

Anyagminőség: Korrózióálló acél
Típus: KAL-K

Mérési tartomány: Víz: 0.04 ... 2 m/s
tmax 120 °C; pmax 100 bar 
Csatlakozás: G ¼ ... 1 ½, ¼ ... ¾" NPT, M 12, Tri-Clamp®

Forgókerekes áramlásjelző

Anyagminőség: öntöttvas, acélöntvény, korrózióálló acél
Típus: DAR-1/-2

tmax 260 °C; pmax 40 bar
Csatlakozás: G ¼ ... 2 belső menet, ¼ ... 2" NPT belső menet,
karimás DN 15 ... 200, ANSI ½" ... 8"

Csappantyús áramlásjelző

Anyagminőség: öntöttvas, acélöntvény, korrózióálló acél
Típus: DAK-1/-2

tmax 280 °C; pmax 40 bar
Csatlakozás: G ¼ ... 2 belső menet, ¼ ... 2" NPT belső menet,
karimás DN 15 ... 200, ANSI ½" ... 8"
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Termékösszesítő

Áramlásjelző

Szintkapcsolók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Nézőüveges áramlásjelző

Anyagminőség: öntöttvas, acélöntvény korrózióálló acél
Típus: DAT-1/-2

tmax 280 °C; pmax 40 bar
Csatlakozás: G ¼ ... 2 belső menet, ¼ ... 2" NPT belső menet,
karimás DN 15 ... 200, ANSI ½" ... 8"

Csappantyús áramlásjelző

Anyagminőség: réz öntvény
Típus: DAZ

Mérési tartomány: Víz: 2,1 - 17 l/min ... 2,1 - 24 l/min 
tmax 200 °C; pmax 16 bar
Csatlakozás: G ¼ ... 1 belső menet 

Mágneses úszós szintkapcsoló

Anyagminőség: Réz, korrózióálló acél, PVC, PP, PVDF
Típus: M

Sűrűség: 0,5 kg/dm³-tól
tmax 150 °C; pmax 100 bar
Csatlakozás: karimás G/NPT, karimás DIN/ANSI

Rezgővillás szintkapcsoló

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: NWS

tmax (NWS-...20): 130 °C (150 °C CIP-hoz), (NWS-...2.S/F): 90 °C (150 °C CIP-
hoz); pmax: 45 bar 
Csatlakozás: R-/NPT-karimás, DIN-/ANSI-karimás, Tri-Clamp®, 
DIN 11851, DIN 11864, DRD



13

Termékösszesítő

Szintkapcsolók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Duplamágneses úszókapcsoló

Anyagminőség: Korrózióálló acél
Típus: NGS

Tengervíz álló ház
Jóváhagyások: GL, ATEX

Sűrűség: 0,7 kg/dm³
tmax 250 °C; pmax 25 bar
Csatlakozás: négyszögkarimás, DIN karimás, BSP, NPT, kérésre egyéb

Forgólapátos szintkapcsoló - ömlesztett anyagokhoz

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: NIR-9 / NIR-E9

Mérési tartomány: 65 - 1000 mm
tmax 200 °C; pmax 0,5 bar
Csatlakozás: G 1 külső menet,
Adapter: G 1¼, G 1½, karimás, hegesztőhüvely
1 relay, SPDT

Vibrációs szintkapcsoló - ömleszett anyagokhoz

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: NSV

Mérési tartomány: 230 - 3 000 mm
Sűrűség: 0,06 kg/dm³
tmax 80 °C; pmax 25 bar
Csatlakozás: G 1½ külső menet
1 relé, SPDT

Ultrahangos kapcsoló folyadékokhoz

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: NQ-1000

tmax 125 °C; pmax 20 bar
Csatlakozás: R1 külső menet
1 kapcsolási kimenet
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Termékösszesítő

Szintkapcsolók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Mikrohullámú kapcsoló

Anyagminőség: korrózióálló acél, PEEK
Típus: LNM

tmax 100 °C (150 °C for CIP); pmax 10 bar
Csatlakozás: G ½, M12 x 1.5 külső menet,
élelmiszeripari alkalmazás LZE
Open-Collector

Kapacitív kapcsoló folyadékokhoz

Anyagminőség: korrózióálló acél, PEEK
Típus: LNZ

tmax 100 °C (150 °C for CIP); pmax 10 bar
Csatlakozás: G ½ külső menet, élelmiszeripari alkalmazás LZE
Open-Collector

HHigiéénikkus sszereelőkkészlletek

AAnyaggminőséég: kkorróózióáálló acéll
TTípuss: LZZE

tmax 250 °C; pmax 10 bar
M12x1,5; G ½; G 1
Tömítés: fémes, PEEK-gyűrű

Konduktív szintkapcsoló

Anyagminőség: korrózióálló acél, PEEK
Típus: LNK/LNK-K

Mérési tartomány: 4 - 1500 mm
tmax 150 °C; pmax 10 bar
Csatlakozás: G ½ külső menet, G 1 külső menet,
élelmiszeripari alkalmazás LZE
Open-Collector
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Termékösszesítő

Szintmérő

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Archimedes szintmérő

Anyagminőség: korrózióálló acél, Hastelloy C 
Típus: BA

Görgős vagy golyós szintjelző

Határérték kapcsoló, távadó 
Típus: NBK-MBSK

Mérési tartomány: 300 - 6000 mm
Sűrűségtartomány: 400 - 2 000 g/l
tmax -40 ... +250 °C; pmax 40 bar / 300 lbs
Csatlakozás: karimás DN 50  ... 100, ANSI 2" ...  4"
Opció: határérték kapcsoló, analóg kimenet, HART®, Profi bus® PA, 
Fieldbus® Foundation™
Pontosság: ±5 mm RDG

Mérési tartomány: 5500 mm-ig egy részből, felette két-, vagy több 
részből
Viszkozitás: max. 200 mm²/s
Sűrűség: ≥0,54 kg/dm³
tmax -100 ... +400 °C; pmax 320 bar/1500 lbs
Csatlakozás: karimás DN 15 ... 50, menet R / NPT,  ANSI ½" ... 2",
kérésre egyéb
Opció: határérték kapcsoló, analóg kimenet, HART®, Profi bus®PA, 
Fieldbus® Foundation™

Úszós - reed relé lánc

Anyagminőség: Korrózióálló acél, PVC-U, PP, PVDF
Típus: MM

Mérési tartomány: 300 - 6000 mm
Sűrűség: 0,4 kg/dm³
tmax 130 °C; pmax 30 bar
Csatlakozás: G ⅜ ... 2 külső menet menetes, ⅜" … 2" NPT külső menet,
karimás DN 40 ... 100, ANSI 1 ½" … 4"
Pontosság: ± 10 mm

Kapacitív szintkapcsoló folyadékokhoz

Anyagminőség: Korrózióálló acél, PVDF
Típus: NMC

Mérési tartomány: 265 - 4000 mm
tmax 125 °C; pmax 30 bar  
Csatlakozás: G 1 külső menet, G 2 külső menet
Adapter: G 1 ¼, G 1 ½, karimás, hegesztőhüvely
Analóg kimenet
Mérési hiba: a szonda hosszának 1,5 %-a
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Termékösszesítő

Szintmérő

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Vezetett mikrohullámú (TDR)

Anyagminőség :Korrózióálló acél / PTFE
Típus: NGM

Kialakítás: vezetőrudas, vezetőköteles, koax
Alkalmazás: folyadék és szilárd anyagok 
tmax  250 °C; pmax 40 bar 
Csatlakozás: menetes, karimás
Analóg kimenet, kapcsolási kimenet
Pontosság: ± 3 mm vagy 0,03 % RDG

Ultrahangos szintmérő

Anyagminőség: PP, PVDF
Típus: NUS-4

Mérési tartomány:: 0.2 ... 25 m (folyadék)
0.2 ... 10 m (szilárd anyagok )
tmax 90 °C; pmax 3 bar abs
Csatlakozás: G 1½, G 2, 1½" NPT, 2" NPT külső menet, DN 80,
DN 125, DN 150, ANSI 3", 5", 6"
Analóg kimenet
Pontosság: ± 0,2 % RDG ± 0,05 % F.S

Ultrahangos szintmérő

Anyagminőség: PP, PVDF
Típus: NUS-7

Mérési tartomány: 0.25 ... 6 m (folyadék)
tmax 80 °C; pmax 3 bar abs
Csatlakozás: G 2, 2" NPT
Analóg kimenet
Pontosság: ± 0,2 % RDG ± 0,05 % F.S

Hidrosztatikus membrán szintmérő

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: NPF

Mérési tartomány: 0 - 600 ... 0 - 10 000 mmWC
tmax 80 °C
Csatlakozás: G ½ külső menet, ½" NPT, DN 50 ... 100, ANSI 2" ... 4"
Pontosság: ± 1,6 % F.S
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Termékösszesítő

Nyomáskapcsoló / Nyomás mérés

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Precíziós Bourdon csöves nyomásmérő

Anyagminőség: alumínium, réz, korrózióálló acél
Típus: MAN-F

Mérési tartomány: -0,6 ... 0 bar ... 0 ... +2500 bar
Ház: Ø 160, 250 mm
Túlterheltségi védelem: 1,0x nyugalmi
Csatlakozás: G ½ külső menet
Pontosság osztály: 0,25; 0,6

Leválasztómembrános nyomásmérő

Anyagminőség: PVDF
Típus: MAN-RD...DRM-632

Mérési tartomány: 0 ... +1,6 bar ... 0 ... +16 bar
Ház: Ø 63 mm
Csatlakozás: G ¼, G ½, ½" NPT belső menet
Pontosság osztály: 2.5

Kerámicellás nyomáskapcsoló

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: PDA

Mérési tartomány: -1 ... 0 bar ... 0 ... +400 bar
Kijelző: 3-számjegyű LED
Csatlakozás: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT külső menet
Pontosság: ± 0,5 - 1 % F.S

Nyomáskapcsoló kerámiacellás

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: PDD

Mérési tartomány: -1 ... 0 bar ... 0 ... +400 bar
Kijelző: 3-számjegyű LED
Túlterheltségi védelem: 1,5 - 2x
Csatlakozás: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT külső menet
Pontosság: ± 0,5 - 1 % F.S
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Termékösszesítő

Nyomás mérés

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Nyomástávadó

Anyagminőség: Korrózióálló acél, Hastelloy-C, tantál
Típus: PAS

minőség - olcsón

Mérési tartomány: 
PAS: -1 ... +600 bar 
PAS-N: 0 ... +350 mbar ... 0 ... +600 bar
tmax 200 °C (PAS-N kapillárissal)
Csatlakozás
PAS: ½" NPT belső menet
PAS-N: menetes vagy karimás (névleges méret 15 ... 100)
Temperature: -40 ... +120 °C (membrán tömítés 250 °C)
Pontosság
PAS: a kalibrált méréstartomány ±0,075%-a 
PAS-N: a kalibrált méréstartomány ± 0,075 %-a + a leválasztó membrán 
hatása

Nyomáskülönbség távadó

Korrózióálló acél, Monel, tantál, Hastelloy
Típus: PAD

minőség - olcsón

Mérési tartomány
PAD: +0,75 mbar ... +413,70 bar 
PAD-N: 0 ... 250 mbar ...  0 ...206,80 bar
Tápellátás: 18 - 45 VDC 
tmax 250 °C (PAD-N kapillárissal) 
Csatlakozás 
PAD: ¼" NPT, ½" NPT
PAD-N: karimás, menetes, clamp, belső membrános 
(névleges méret 15 ... 100)
Pontosság
PAD: ± 0,075 % a kalibrált méréstartomány ±0,075%-a 
PAD-N: a kalibrált méréstartomány ± 0,075 %-a + a leválasztó membrán 
hatása

Karimás leválasztómembránok

Anyagminőség: Korrózióálló acél, Monel, tantál, Hastelloy, PTFE
Típus: DRM

A standard verzió akár 350 °C / 40 bar:
DN 25 … DN 100 , ANSI 1" … 4"
Speciális kivitel 400 bar-ig: DN 200-ig, ANSI 8"-ig
karimás szerint BS, JIS vagy GOST szabvány
Szintén lehetséges hosszabb membrán

Kerámiaszenzoros digitális nyomásmérő - elemmel

Anyagminőség: korrózióálló acél/PA üvegszálas
Típus: MAN-SD

Mérési tartomány: -1 ... 0 bar ... 0 ... +1600 bar
Ház: Ø 74 mm
Kijelző: LCD kijelző
Túlterheltségi védelem: 1,3 - 3x
Csatlakozás: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT külső menet
Pontosság osztály: 0,5
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Termékösszesítő

Hőmérséklet-kapcsolók, -távadók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Elektronikus hőmérséklet-kapcsoló

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: TDA

Mérési tartomány: -20 ... +120 °C
pmax 80 bar
Csatlakozás: G ½, G ¾, ½" NPT, ¾" NPT külső menet
analóg kimenet, határérték kapcsoló
Pontosság: ± 0,5 °C

Hőmérséklet-kapcsolók - digitális

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: TDD

Mérési tartomány: -20 ... +120 °C
tmax 125 °C; pmax 80 bar
Csatlakozás: G ½, G ¾, ½" NPT, ¾" NPT külső menet
2 határérték kapcsoló
Pontosság: ± 0,5 °C

Ipari ellenálláshőmérő

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: MWD

Mérési tartomány: -70 ... +250 °C ... -200 °C ... +600 °C
pmax 40 bar
Pontosság osztály: A vagy B

Szobahőmérő

Anyagminőség: Alumínium
Típus: TWL-ST

Mérési tartomány:: -20 ... +60 °C
pmax atmoszférikus.
Fali aljzat
Pt 100, 4...20 mA
Pontosság osztály: A vagy B
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Termékösszesítő

Hőmérséklet-távadók

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Ellenállás-hőmérő egység

Anyagminőség: Korrózióálló acél
Típus: TWL

Mérési tartomány: -80 ... +600 °C
pmax 250 bar
Csatlakozás: menetes, karimás, hegesztőhüvelyes
Kimenet: analóg kimenet, ellenállás, Profi bus® PA
Opció: Digitális kijelző
Pt 100, 4 ... 20 mA
Pontosság osztály: A vagy B

Benyúlós és beszúrós

Anyagminőség: korrózióálló acél, ötvözetek
Típus: TTL

Mérési tartomány: -200 ... +1100 °C
pmax 250 bar
Csatlakozás: menetes, karimás, hegesztőhüvelyes
4 ... 20 mA
Pontosság osztály: 1,0 vagy 2,0

Bi-metal - hőmérő

Anyagminőség: korrózióálló acél
Típus: TBE

Mérési tartomány:: -50 ... +50 °C ... 0 ... +600 °C
pmax 15 bar
Csatlakozás: G ½ ... ¾, ½" ... ¾" NPT,
fi x, forgatható, csúsztatható
Pontosság osztály: 1,0

Védőtokok csapos és kapilláris hőmérsékletmérőkhöz

Anyagminőség: korrózióálló acél, speciális
Típus: TWL-0

tmax 800 °C; pmax 250 bar
Csatlakozás: menetes, karimás, hegesztőhüvelyes
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  Termékösszesítő

Kiegészítők/ Sűrűség

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Sűrűségmérő folyadékokhoz

Anyagminőség: korrózióálló acél, Hastelloy, kérésre egyéb
Típus: DWF

Mérési tartomány: 700 ... 1 900g/l
Átfogás: 50 ... 600 g/l
Áramlás: max. 2 500 / 5 000 / 10 000 l/h
tmax150 °C; pmax 16 bar / 150 lbs 
karimás DN 25 ... 50, ANSI 1" ... 2"
Opció: határérték kapcsoló, analóg kimenet, HART®, Profi bus® PA, 
Fieldbus® Foundation™
Pontosság: ± 1,25 - 6,0 g/l tartomány szerint

Ipari adagoló, összegző és áramlásmérő egység

Típus: ZOK

Bemenet: frekvencia
Analóg kimenet, határérték kapcsoló,
érzékelő tápellátás, elemes tápellátás

Többcsatornás adatrögzítő

Típus: ZLS

Dugaszolható szendvics kijelző

Típus: AUF

Bemenet: 4 ... 20 mA, Pt 100, Pt 500, Pt 1000
interfész, érzékelő tápellátás

Bemenet: 4 ... 20 m
Opció: Open-Collector
segédenergia nékül
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Termékösszesítő

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Gőzáram mérés    Alkalmazások
-komplett megoldás egy forrásból-

Egy példa a nyomáskülönbség távadó alkalmazására

A komplett mérőrendszer az alábbi részeket foglalja magába:

1  Nyomáskülönbség távadó PAD

2  Konzol a csővezetékre szereléshez  ZUB-PAD/PAS-L

3  5-utas blokk szelep PAD tartozék

4  Torlóperem a torlólappal  KPL

5  Kondenzvíz kamrák KPL tartozék

6  Áramlásrendező KPL tartozék

7  Ürítőszelepek KPL tartozék

8  Leválasztó KPL tartozék

Szívesen készítünk személyre szabott jánlatot az Ön számára is. 

Nagy pontosságú gőzáram mérés a Heinrichs Messtechnik DVH/DVE típusú

örvényleválásos áramlásmérőjével

Igény szerint az áramlásmérőket fel lehet szerelni egy integrált nyomás és hőmérséklet mérővel, amely lehetővé teszi, hogy a gőz állapotát pontosan 
meghatározzuk. Az „energiafi gyelő“ rendszer, amely magába foglal egy plussz külső hőmérséklet érzékelőt is lehetővé teszi az energiafelhasználás 
mérését. Maximum 3 analóg kimenettel és 3 kapcsoló kimenettel, impuzus kimenettel, és MODBUS csatoló felülettel.

Az eszközök a kommunikáció széles spektrumát kínálják a felhasználónak. A tömítések nélküli, teljesen zárt, hegesztett mérőeszköz megfelelő 
stabilitást és hosszú élettartamot biztosít. A soros műszerek max DN200 (8“) átmérőjű csövekhez használhatók. A nagyobb méretekhez a benyúlós 
változat a megfelelő max DN600 (24“) átmérőig.

A gőz az egyik leggyakrabban használt közeg a feldolgozóiparban. Ezt használják 
például tartályok és csövek fűtésére, illetve előállítják tisztítás vagy sterilizálás céljából 
egyéb iparágakban. Minden esetben először is gőzt kell fejleszteni. A gőzfejlesztés 
rendkívül energia igényes, és ezért drága. Így logikus, hogy ne csak a fejlesztett gőzt 
mérjük, hanem azt a mennyiséget is, amely a vevőnek szükséges.

Minél pontosabban történik ez, annál hatékonyabb az energia felhasználás, így 
gazdaságosabban lehet a gőzt előállítani. Napjainkban a magas energiaárak és a 
fogyó készletek miatt nagy pontosság szükséges ezeknek az értékes termékeknek a 
kezelésénél.

A Heinrichs vortex áramlásmérője nagy pontosságú és mindig az adott alkalmazásra 
szabható funkcionalitást kínál.

Örvényleválásos áramlásmérő

bement                         kimenet
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Termékösszesítő

Alkalmazások

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Áramlásmérés kritikus közegekben

A feladat: 
 Folyékony kén
 Folyékony bitumen 
 Aszfalt

A megoldás: 

A Heinrichs Messtechnik kísérőfűtéses Coriolis mérője

Az elektromos fűtésű mérő előnyei:

 • Nagy mérési pontosság

 • Nagy technológiai megbízhatóság a termikus stabilitás biztosításával

 • Gyors válaszidő

 • Magas fűtési kapacitás

Ennek biztosítása érdekében a fűtési rendszerek széles választéka áll rendelkezésre a folyamathoz történő 
illesztéshez.   

 • Belsőleg kialakított fűtőkörök

 • Duplafalú lemezes fűtőrendszerek

 • Többparaméteres fűtőrendszerek karimától karimáig fűtéssel

 • Cserélhető fűtőlemezek - folyadékhoz vagy gőzhöz

A Heinrichs Coriolis mérői könnyen karbantarthatók és DN100-as átmérőig állnak rendelkezésre. Ez különösen a 
nagyobb átmérőjű csővezetékek esetében jelent költségmegtakarítást rendszerfelújítások esetén.

Bitumen áramlásának mérése nehéz mérési körülmények között

A feladat: 
Ennél az alkalmazásnál a kihívást a kísérőfűtés temperálása jelenti, amit be kell állítani a mérendő bitumen típusának megfelelően. A 
mérőműszereknek robusztusnak és hőmérsékletállóknak kell lenniük, illetve biztosítaniuk kell a megfelelő pontosságot a várhatóan elszámolási 

célú mérőkörökhöz.

A megoldás: 

Coriolis tömegárammérők a Heinrichs Messtechnik-től

  • Precíz mérések, magas hőmérsékletingadozások mellett is

  • Tartós kivitel, köszönhetően a mérőcső vastag falvastagságának

  • Változtatható, stabil hőmérséklet beállítás a különböző fűtésekhez

  • Maximális csőátmérő DN 400 / 16“, maximum 260 °C-ig

  • Elszámolási célú kivitelek az elszámolási célú alkalmazásokhoz

  • Könnyű karbantartás az egyszerű hozzáférhetőség révén

  • Utólag is beépíthető

Alkalmazás: 

A Coriolis mérő robosztus kivitele lehetővé teszi a mérő alkalmazását mobil alkalmazásoknál is, 
pl. a „HOT-RECYCLER“, alkalmazásoknál, ahol eltávolítják a kátrányt és újrahasznosítják aszfalt és 
bitumen hozzáadásával. A magas hőmérsékleten történő újrahasznosítást kizárólag a károsodott 
aszfalt felületek javítására használják, ahol a károsodott útburkolatot eltávolítják, a helyét pedig 
friss keverékkel töltik fel.
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Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Agresszív és rendkívül korrozív folyadékok áramlásának a mérése

A feladat: 
Az alábbi folyadékok áramlásának a mérése:

 • Kénsav

 • Kén-klorid 

 • Nátrium-karbonát

 • Salétromsav 

 • Foszforsav 

Ezek a közegek nem mérhetőek megbízhatóan rozsdamentes acélból illetve Hastelloy-ból készült 
hagyományos mérőműszerekkel. Az üveg és zománc szintén nem alkalmasak Coriolis mérőkkel történő 
áramlásmérésekhez. Az ultrahangos áramlásmérők sem felelnek meg erre a célra.

A megoldás: 

A Heinrichs Messtechnik tantál mérőcsöves Coriolis mérője

 • Nagy pontosság
 • Üzembiztonság tiszta tantál alkalmazása révén, amelyben nincsenek rejtett alloy komponensek
 • A kopás és az ellenállóképesség illetve a kémiai kompatibilitás pontosan meghatározható
 • Magas hőmérsékletállóság
 • 25 éves tapasztalat a mérőkörökben történő alkalmazásokhoz

Coriolis áramlásmérő tantál mérőcsővel

 • Maximum  DN 100 / 4" csőátmérő
 • Maximum  +150 °C közeghőmérséklet
 • Maximum  40 bar
 • Szinte mindegyik Coriolis sorozathoz 
 • A kialakítást és a viselkedést a mérőkörökhöz állítjuk be

Hidrogén üzemű járművek üzemanyagcelláinak mérése

A feladat: 
A hidrogén üzemű járművek üzemanyagcelláinak töltése nagynyomású gáz halmazállapotú 
hidrogénnel egy nagyon komplex mérési feladat, mivel a mérőrendszer rendkívüli nyomásállóságot 
igényel.

Az átfolyás megbízható mérésére a műszernek 20-750 bar közötti mérésre kell alkalmasnak lennie, 
ugyanakkor a későbbiekben meg kel felelnie az elszámolási mérések követelményeinek is.

A megoldás: 

Heinrichs Messtechnik Coriolis áramlásmérőinek nagynyomású verziója

 • nagy mérési átfogás egyetlen készülékkel

 • jelenleg az egyetlen Norm-Compliance SAE 2601 J szerint használható Coriolis áramlásmérő

 • megbízhatóság a magas nyomású hidrogén üzemanyagtöltők területén szerzett több mint 10 éves tapasztalattal

 • hosszú távú stabilitás

Ez a Coriolis mérő már bizonyított az EU projektjében (HyAc) és megfelelő referenciákkal rendelkezik.

 • Töltési nyomás: 750 bar -ig

 • Tervezési nyomás: 1050 bar

 • Hőmérséklet tartomány: -40 ... +60 °C
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Alkalmazások

Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Vegyi anyagok befecskendezése olaj fúrótornyokba

A feladat: 
A technológiai, amellyel vegyi anyagokat befecskendeznek be nagy nyomáson például az olajfúró berendezésekbe vagy tengeri fúrótornyokba 
nagy kihívást jelent a mérőrendszerek számára a beadagolt mennyiségek mérésének során.

A fúrt lyukon át nagy nyomással közvetlenül a fúrófejnél vegyszereket juttatnak a mélyebb rétegekbe, amelyek növelik az ezen rétegekben 
található víz viszkozitását, ami elősegíti az olaj kisajtolását a kőzetekből és lehetővé teszi 
ennek az olajnak a kitermelését. A folyamat kezeléséhez szükséges pontosan mérni a 
beadagolt vegyszerek mennyiségét. A hagyományos térfogatáram mérők, mint például az 
oválkerekes vagy turbinás áramlásmérők erre a feladatra nem alkalmasak, mivel a különféle 
folyadékokban egymástól nagyban eltérő sűrűségek és viszkozitások mutatkoznak, amelyek 
erősen befolyásolják a mérési pontosságot és a mérés megbízhatóságát.

A megoldás: 

A Heinrichs Messtechnik magasnyomású Coriolis tömegárammérője

 • nagy mérési pontosság a sűrűség és a viszkozitás széles skálán változó értékei ellenére is

 • magas megbízhatóság, mivel a mérőben nincs mozgó alkatrész

 • mérési lehetőség kisebb mérési tartományokban is

A Heinrichs Messtechnik már 15 éve szállít nagynyomású Coriolis mérőt a felhasználóknak szerte a világban. A Coriolis mérésben szerzett 
tapasztalataink, a különböző formájú mérőcsövek, a különféle rendelkezésre álló anyagok (rozsdamentes acélok, HP 160, Duplex stb. valamint a 
különféle hőkezeléses gyártási eljárások olyan mérő előállítását teszi lehetővé, ami alkalmas nagy nyomáson való mérésre 1500 bar-ig, rendkívül 
alacsony mennyiségek mérésére 1 kg/h-tól, így nagy megbízhatóságú megoldást jelent a magasnyomású technológia esetében.

Fúrófej – hűtőolaj mérése az alagútfúró berendezésekben (TBM)

A feladat: 
A modern alagútfúró gépek komplex földalatti berendezések. A nagy fúrási teljesítmények biztosításához 
modern technika szükséges, a gépeknek hűtésre és kenésre van szükségük, vagyis hűtőolajra. A hatékony kenés, 
öblítés és hűtés érdekében a fúrófejhez 500 bar nyomás alatt emulziót vezetnek be. A mérésekhez és vezérléshez 
robosztus mérőrendszerre van szükség, amely rendelkezik kimeneti jellel és elviseli a mostoha körülményeket.

A megoldás: 

A Heinrichs Messtechnik magasnyomású BGN rotaméteres 

áramlásmérője

Ezek az áramlásmérők henger alakú mérőkamrával rendelkeznek, amelyek a megfelelő falvastagságuk 
révén 500 bar nyomásig alkalmazhatók. Az úszó megfelelő helyzetbe kerülését úgynevezett vezető 
csillagok végzik, amelyek szintén robosztus kivitelűek, ellentétben a hagyományos központi 
megvezetésekkel, így ez sem képez gyenge pontot a mérőrendszerben. A mért értékek továbbítása a 
kijelzőre érintkezésmentesen történik egy mágneses rendszeren keresztül, a kimeneti  4 - 20 mA HART®, 
Profibus® vagy  Fieldbus® jelet egy integrált távadó szolgáltatja.
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Fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra

Áramlásmérés hajók ballaszt-tartály rendszerében

A feladat: 
A nagy hajók el vannak látva egy ballaszt tartály rendszerrel a különböző rakományok által kiváltott ingadozások 
kiegyenlítéséhez annak érdekében, hogy a hajó lehetőleg egyenesen álljon a vízben. Az IMO (International Marine 
Organisation) előírja, hogy ezeknél a rendszereknél meg kell akadályozni a tengervízzel beáramló mikrobák és apró 
élőlények bejutását a rendszerbe. Ehhez szükséges a beszivattyúzott tengervíz áramlásának pontos mérése. A hajókon 
komoly problémát jelent a rendelkezésre álló kevés hely.

Akár 500 mm-es átmérőjű csöveket is lefektethetnek a hajók oldalába, ami lehetetlenné teszi az in-line mérők beépítését. 
Megelőző és a mérő utáni egyenes csőszakaszok nem állnak rendelkezésre, ami megnehezíti az ultrahangos mérők 
alkalmazását. Ezen kívül a fedélzeti szonár is zavarhatja a mérési jelet.

A megoldás:  

Heinrichs Messtechnik PIT beszúrós indukciós áramlásmérője

 • a legerősebb mágneses terű mérő a piacon, ennek segítségével pontos megbízható mérések végezhetők

 • optimalizálva a rövid megelőző és követő egyenes csőszakaszokhoz

 • kis beépítési méretek

 • működőképesség 30 m mélységig az IP 68 / 69 kivitelnek köszönhetően

 • Az érzékelőfej tengervíz álló, mivel a Hastelloy elektródák PFA védőréteggel rendelkeznek

 • A behelyezés és eltávolítás üzem közben is lehetséges

 • kevés karbantartási igény, újrakalibrálásra nincs szükség

 • Ex-kivitel lehetséges

A mérőrendszer megfelel a nemzetközi tengeri előírásoknak és rendelkezik a szükséges engedélyekkel. 

Friss víz kivétele vízgyűjtő medencéből

A feladat: 
Gátak esetében a folyamatos áramlásmérést 30-40 éves időtartamra kell biztosítani. A csővezetékekben állandó jelleggel nyomás 
uralkodik, ezért a mérőkészüléket üzemközben kell tudni behelyezni és kivenni. A hagyományos mágneses induktív áramlásmérők 
itt nem alkalmazhatók, sőt az ultrahangos mennyiségmérők sem, mivel nem lehet őket kívülről felszerelni a betoncsövekre.

A megoldás: 

Heinrichs Messtechnik PIT beszúrós indukciós áramlásmérője

 •  A behelyezés és eltávolítás üzem közben is lehetséges, optimalizálva a rövid megelőző és  
 követő egyenes csőszakaszokhoz

 •  alkalmazhatóság  DN 2000 – es átmérőig

 •  rövid ki- és bemenőszakaszok

 •  hosszúidejű stabilitás

 • alkalmazhatóság 10 m/s folyadéksebességig

 • Ex-kivitel lehetséges

A PIT beszúrós indukciós áramlásmérőt már 25 éve alkalmazzák sikeresen a különféle 
vízhálózatokban, a mérési pontosság és a megbízhatóság jellemzi beton, illetve műanyag csöves 
rendszerekben is.
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Sűrűségmérés habzó és nem vezetőképes kétfázisú keverékekben

A feladat: 
Az ipari habok előállításához és feldolgozásához meg kell tudni mérni a hab gáztartalmát. A kétfázisú keverékekben ezt sűrűségméréssel ha-
tározzák meg. A legtöbb hab polimer bázisú, ennélfogva nem vezetőképes, ez pedig lehetetlenné teszi induktív mérőrendszerek alkalmazását. A 
magas gáztartalom ezen kívül nagy mérési hibákhoz vezet a Coriolis mérőknél is a sűrűségmérésben.

A megoldás: 

Heinrichs Messtechnik DWF típusú mechanikus sűrűségmérője

A készülék egy pontosan kalibrált úszó segítségével méri a sűrűséget a 
mérőkamrában. Ez a mérő jól működik ipari habok kétfázisú keverékeiben illetve 
ragasztóanyag-gáz keverékekben kartonok előállítása során. A mérhető sűrűség 
maximum 1900 g/l, a maximum hőmérséklet 50 °C a maximum nyomás pedig 
16 bar. A mért értéket egy integrált távadó továbbítja, igény szerint  4 - 20 mA 
HART®, Profi bus® vagy  Fieldbus® kivitelben.

Áramlásmérés hidraulikus rendszerekben

A feladat: 
A bányászatban, például a kőszéntörő gépeknél hatalmas hidraulikus berendezéseket használnak, amelyekben nagy mennyiségű olajat keringet-
nek több ágon is. A hidraulikus hengerekben az olaj mennyiségének a mérésekor a hatalmas terhelések következtében nyomáslökések lépnek fel. 
A különböző csőátmérőkben  DN 40 / DN 50 / DN 100 (1,5" - 4"), egészen 1000 l/min-ig kell mérni az olaj áramlását, a lehető legkisebb nyomásesés 
mellett.

A megoldás: 

Heinrichs Messtechnik TSK csappantyús áramlásmérője

• rendkívül robosztus kivitel nagy terhelhetőségű tengellyel és többszörös   
 csapágyazással

• lineáris mérési karakterisztika a teljes méréstartományban

• alacsony nyomásveszteség a speciálisan kialakított csappantyú révén

• pontos mérés

• opcionális 4-20 mA távadó  HART®, Profi bus® vagy  Fieldbus® 

• bányászati engedély

• érzéketlen a kisebb szennyeződésekre

• nagy hőmérsékletű verziók különálló kijelzővel

• alkalmazható  DN 500 (20") csőátmérőig

A Heinrichs Messtechnik által gyártott csappantyúk ThyssenKrupp és HITACHI 
engedéllyel is rendelkeznek a legnehezebb feladatokhoz is. A csappantyúk a 
speciális kialakítás révén, átmérőtől függően általában a csővezeték keresztmetszetének 30%-át fedik le. A rendelkezésre álló anyagok a polipropilén 
és PTFE, amelyek alkalmasak agresszív folyadékok mérésére a vegyiparban, más volumetrikus mérési módszerekhez képest kedvezőbb áron.
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 Argentína

KOBOLD Instruments S.A.
Florida - Buenos Aires

 +54 (0) 11 4760 8300

info.ar@kobold.com

 Ausztrália

KOBOLD Messring GmbH
Sydney

 +61 (0) 428138232
ranjan@kobold.com

 Ausztria

KOBOLD Holding Ges.m.b.H.
Bécs

 +43 (0)1-786 5353
info.at@kobold.com

 Belgium

KOBOLD Instrumentatie NV/SA
Strombeek-Bever - Brüssel

 +32 (0)2 267 2155
info.be@kobold.com

 Bulgária

KOBOLD Messring GmbH
Sofi a

 +359 2 9544 412
info.bg@kobold.com

 Chile

KOBOLD Messring GmbH
Santiago

 +56 (2) 665 1643
info.cl@kobold.com

 Colombia

KOBOLD Rep. Offi  ce Colombia 
Bogota

 +57 313 852 00 88
restrepo@kobold.com

 Csehország

KOBOLD Messring GmbH
Brno

 +420 541 632 216

info.cz@kobold.com

 Egyiptom

KOBOLD Messring GmbH
Nasr City - Kairó

 +202 2 273 1374

info.eg@kobold.com

 Franciaország

KOBOLD Instrumentation S.A.R.L
Cergy-Pontoise Cedex - Párizs

 +33 (0)1 34 21 91 15
info.fr@kobold.com

KOBOLD Instrumentation S.A.R.L
Dardilly - Lyon

 +33 (0)4 72 16 21 94
rollin@kobold.com

 Hollandia

KOBOLD Instrumentatie BV
Arnhem

 +31 (0)26-384 48 48
info.nl@kobold.com

 India

KOBOLD Instruments Pvt Ltd.
Pune

 +91 93 70 221 190
info.in@kobold.com

KOBOLD North India Region
Neu-Delhi

 +91 95 60 028 453
delhi.in@kobold.com

KOBOLD West India Region
Gujarat

 +91 97 12 233 533
gujarat.in@kobold.com

 Indonézia

KOBOLD Messring GmbH
Jakarta

 +62 21 849 328 59
info.id@kobold.com

 Kanada

KOBOLD Instruments Canada Inc.
Pointe Claire, Quebec - Montreal

 +1 514-428-8090
info.ca@kobold.com

KOBOLD Instruments Canada Inc.
Mississauga, Ontario - Toronto

 +1 416-482-8180
info.ca@kobold.com5

 Kína

KOBOLD Instruments 
Trading Co., Ltd.
Pudong - Shanghai

 +86 (0)21 583 645 79
info.cn@kobold.com

KOBOLD Manufacturing Co., Ltd.
Xian

 +86 (0)29 86210794 / 86211407
wang@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading 
(Shanghai) Co. Ltd.
Tianjin

 +86 (0)22 83719393
hou@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading 
(Shanghai) Co. Ltd.
Guangzhou

 +86 (0)20 38803380
zhentx@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading 
(Shanghai) Co. Ltd.
Wuhan

 +86 (0)27 87132425
hushilei@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading 
(Shanghai) Co. Ltd.
An’hui

 +0551 65618167
wu@kobold.com

 Koreai Köztársaság

KOBOLD Instruments Co., Ltd.
Koyang-City, Kyounggi-do  
Szöul

 +82 (0)31 903521-7
info.kr@kobold.com

 Lengyelország

KOBOLD Instruments Sp. z o.o.
Varsó

 +48 (0)22 666 18-94
info.pl@kobold.com

KOBOLD Instruments Sp. z o.o.
Gliwice

 +48 730 202 100
info.pl@kobold.com

 Magyarország

Kobold Unirota Kft.
Nyíregyháza

 +36 42 342-215

info.hu@kobold.com

 Malaysia

KOBOLD Instruments SDN BHD
Puchong, Selangor

 +60 (0)3 8065 5355
info.my@kobold.com

 Mexikó

KOBOLD Instruments Inc.
Querétaro 

 +52 442 295 1567

info.mx-mex@kobold.com

 Nagy-Britannia

KOBOLD Instruments Ltd.
Mansfi eld - Nottinghamshire

 +44 (0)1623 427 701
info.uk@kobold.com

 Németország

KOBOLD Messring GmbH
Hofheim/Taunus

 +49 (0)6192-299-0
info.de@kobold.com

KOBOLD Messring GmbH Werk II
Sindelfi ngen - Stuttgart

 +49 (0)7031-8677-0
maier@kobold.com 

Heinrichs Messtechnik GmbH
Köln 

 +49 (0)221-497 08-0
info@heinrichs.eu

 Olaszország

KOBOLD Instruments S.r.l.
Settimo M.se - Milánó

 +39 02 33 572 101
info.it@kobold.com

 Oroszország

OOO KOBOLD Instruments
Moszkva

 +7 (499) 346-70-10
info.ru@kobold.com

 Peru

KOBOLD Perú SAC
Lima

 +51 13307261
info@koboldperu.com

 Románia

KOBOLD Messring GmbH 
Bukarest

 +40 21 456 05 60
info.ro@kobold.com

 Singapore

KOBOLD Messring GmbH
Singapore

 +65 6227 1558-6366
info.sg@kobold.com

 Spanyolország

KOBOLD Mesura S.L.U
Badalona - Barcelona

 +34 (0)934 603 883
info.es@kobold.com

 Svájc

KOBOLD Instruments AG
Dübendorf - Zürich

 +41 (0) 44-801 9999

info.ch@kobold.com

 Szlovákia

KOBOLD Messring GmbH
Brno

 +420 541 632 216
info.cz@kobold.com

 Taiwan

KOBOLD Messring GmbH
Taipei City

 +886 (0)2 8792 6335
info.tw@kobold.com

 Thaiföld

KOBOLD Instruments Ltd.
Bangkok

 +66 (0)2 565 5705-6
info.th@kobold.com

 Tunézia

KOBOLD Messring GmbH
Tunis

 +216 7134 1518
info.tn@kobold.com

 Törökország

KOBOLD Instruments Ltd.
Isztambul

 +90 212 222 23 07
info.tr@kobold.com

 USA

KOBOLD Instruments Inc.
Pittsburgh, PA

 +1 412-788-2830
info@koboldusa.com 
info.usa@kobold.com

KOBOLD Eastern Region
Providence, RI

 +1 401-829-1407
tcummins@koboldusa.com

KOBOLD Mid-Atlantic Region
Medina - Cleveland, OH

 +1 412-389-1111
gkeller@koboldusa.com

KOBOLD Western Region
Boulder City - Las Vegas, NV

 +1 702-994-2156
dgoss@koboldusa.com

KOBOLD Mid West Region
Clinton, Twp. - Detroit, MI

 +1 586-321-7227
tkelly@koboldusa.com

KOBOLD South-Eastern Region
 +1 412-788-2830

info@koboldusa.com

 Vietnám

KOBOLD Messring GmbH
Ho Chi Minh City

 +84 (0)8 3551 0677
info.vn-hcm@kobold.com

Heinrichs Messtechnik – a KOBOLD cégcsoport által világszerte képviselt




