
Az Anderson Negele az élelmiszeripar- és gyógyszeripar számára fejleszt és 
gyárt különböző érzékelőket, melyek segítik optimalizálni a gyártási 

folyamatokat. Műszereik segítségével mérhetünk hőmérsékletet, szintet,
nyomást, áramlást, vezetőképességet illetve zavarosságot. A termékpaletta 

részét képezik a vezérlők, jelátalakítók, digitális kijelzők, field bus 
csatlakozók, kalibrátorok, szimulátorok és a jeladók is.

Szintérzékelés csővezetékekben
és tartályokban

NCS 11/61
 

• Kapacitív mérési elv – független a 
mérendő közeg vezetőképességétől

• Érzéketlen a habosodásra és a 
feltapadó közegre

• Kicsi benyúlási hossz és könnyű 
tisztíthatóság

Vezetőképesség mérés
ILM-4

 
• Vezetőképesség mérő kompakt és 

leválasztható változatban is
• Gyorsan reagál a 

hőmérsékletváltozásokra
• Akár közvetlenül koncentráció mérésére 

is
• Szabadon választható és konfigurálható 

kimenet



Hőmérsékletmérés csövekben
és tartályokban

TFP-41
 

• Hőmérsékletérzékelő higiénikus 
CLEANadapt beépítő készlettel

• Higiénikus, áramlás-optimalizált 
hőmérsékletmérés

• G1/2” csatlakozás DN25 és afeletti 
csövekhez és tartályokhoz

• 18 mm és 55 mm-es csatlakozási koncepció

Hidrosztatikus szintmérés
LAR-361/761

 
• Klíma független szintmérő beépített 
higiénikus CLEANadapt rendszerrel

• Hermetikusan zárt mérőrendszer - a 
kondenzáció nem okoz mérési hibát
• Nagy pontosság és hosszú távú 

megbízhatóság
• 130 °C-os közeghőmérsékletig

Zavarosságmérés
ITM-51

 
• Zavarosságmérő eszköz

• Síkba szerelt, higiénikus kivitelű érzékelő
• Színtől független mérés (hullámhossz: 860 nm)
• Kiterjesztett hőmérséklet és nyomás tartomány

• Érzéketlen a kis átmérőjű csővezetékek faláról illetve
polírozott felületekről történő visszaverődésre
• Már 25 mm átmérőjű csövekbe is beépíthető

• Bővített mérési tartomány: 200 ... 300.000 NTU



Hidrosztatikus szintmérés
L3

 
• Nyomás- és szinttávadó higiénikus 

CLEANadapt beépítő készlettel
• Moduláris felépítésének köszönhetően 

üzemi körülmények között
is javítható és újrakonfigurálható

• Intuitív felhasználói felület 
leegyszerűsíti műszer

konfigurálását/felprogramozását
• Hőmérséklettől független nagy 

pontosságú mérés
• IP69K védelmi fokozat

• HART 7 kommunikáció, grafikus kijelző
• Hidrosztatikus szintmérés változó 

üzemi hőmérséklet mellett,
nyomásmérés tartályokban és 

csövekben

A teljes termék portfólióért kérjük, látogasson el az Anderson Negele honlapjára
www.anderson-negele.com

Ajánlatkérésével keresse bizalommal szakértő 
kollégáinkat:

eger@merker2007.hu
budapest@merker2007.hu
szeged@merker2007.hu

zalaegerszeg@merker2007.hu
sarvar@merker2007.hu

debrecen@merker2007.hu
 

Aktuális termékkínálatunkat megtekinthetik 
honlapunkon:

www.merker2007.hu
 

Az újdonságokról pedig a Facebook oldalunkon 
értesülhet:

www.facebook.com/merker2007zrt


