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40 základních typů a rozměrů, umožňuje 
však montáž přírubových oddělovačů s plo-
chou membránou nebo membránou umístě-
nou na tubusu a s kapilárním přenosem tlaku. 
Tyto sestavy se úspěšně používají u médií se 
specifickými chemickými vlastnostmi nebo 
vysokou teplotou, popř. v provozech, kde se 
vyskytují silné vibrace.

Sortiment snímačů tlaku s čelní membrá-
nou firmy Krohne uzavírá Optibar DP 7060 C. 
Tento zcela nově vyvinutý piezorezistivní di-
ferenční snímač tlaku měří nejen rozdíl tlaků 
za libovolných provozních podmínek, ale sou-
časně i statický tlak v procesním potrubí. Mi-
mořádně kompaktní měřicí cela má výraznou 
a přesnou odezvu na změny teploty – doba 
odezvy na skok je pouhých 125 ms. Snímač 

proto poskytuje dostatek měřených hodnot pro 
spolehlivé a stabilní řízení měřených procesů. 
Komoru pro snímání vyššího tlaku lze vyba-
vit přírubovým oddělovačem s plochou mem-
bránou (obr. 4) nebo membránou umístěnou na 
tubusu (obr. 5). I tento snímač používá skříň 
elektroniky shodnou s typem PC (PM) 5060, 
a umožňuje proto variabilní umístění displeje.

Všechny tři posledně jmenované typy řady 
Optibar, PC 5060 C, PM 5060 C a DP7060 C, 
mají výstupní signál 4 až 20 mA HART, popř. 
protokol Foundation Fieldbus nebo Profibus-
-PA, takže umožňují dálkový přenos dat včet-
ně nastavování parametrů.

Typovou řadu Optibar doplňuje snímač 
absolutního a relativního tlaku P 1010 C 
a ponorná sonda LC 1010 C. Tyto snímače 

však nemají procesní připojení s čelní mem-
bránou, proto jsou zmíněny pouze pro uce-
lení sortimentu.

Společnými vlastnostmi snímačů tlaku 
řady Optibar jsou velká mechanická odolnost, 
elektrická pevnost, přesnost měření a dlou-
hodobá stabilita nastavených hodnot. Proto 
se snímače Optibar stále častěji vyskytují po 
boku osvědčených snímačů již zavedených 
značek v oboru měření tlaku zejména v ex-
ponovaných provozech.

Bližší informace o snímačích Optibar jsou 
na adrese http://cz.krohne.com/cs/vyrobky/
mereni-tlaku/.

Ivan Tůma, KROHNE CZ, spol. s r. o.
(ituma@krohne.cz)

Článek popisuje snímače tlaku s čelní mem-
bránou určené speciálně k měření tlaku 
hustých a lepivých médií a pro potravinář-
ský a farmaceutický průmysl.

Italská firma Nuova Fima, sídlící ve měs-
tě Invorio v kraji Piemont, vyrábí snímače 
tlaku už od roku 1925. Vznikla pod názvem 
FIMA – Fabbrica Italiana di Manometri ed 
Affini, a úspěšně působila až do konce dru-
hé světové války. Potom na krátký čas za-
nikla, ale v roce 1948 byla obnovena s ná-
zvem Nouva Fima. Brzy se soustředila na 
výrobu speciálních snímačů tlaku z koro-
zivzdorných ocelí do náročných podmínek 
chemického a petrochemického průmys-
lu a energetiky, včetně jaderné. Postupně 
svou nabídku rozšiřovala, mj. i o snímače 
teploty, vyráběné v novém závodě ve Špa-
nělsku. Rozrůstaly se i její mezinárodní ak-
tivity v Evropě, ale i v zámoří, a to nejen 
o distributory, ale i výrobní závody v USA, 
Brazílii a Argentině. 

Poslední období je ve znamení rozsáhlé 
modernizace výroby, automatizace a roboti-
zace, přičemž cílem je zvýšit produktivitu vý-
roby, ale také zajistit nejvyšší kvalitu.

Nové snímače s oddělovací membránou 

Letos uvedla Nuova Fima na trh nové typy 
snímačů tlaku s oddělovací membránou: ob-
líbená řada STMA byla rozdělena do dvou 
skupin, STMA/DG s piezorezistivními sen-

Snímače tlaku Nuova Fima s oddělovací 
membránou

zory a dvojitým těsněním a STMA/LC s ke-
ramickými senzory. 

Nové snímače vyvinuté techniky firmy 
Nuova Fima jsou určené zvláště k měření 
velmi viskózních, lepivých nebo krystalizují-
cích kapalin a kapalin obsahujících znečišťu-
jící pevné částice. Nyní je jejich použití ještě 
všestrannější než dříve. 

Speciální tvar připojení snímačů STMA/ 
/DG umožňuje lepší čištění membrány, která 
je v kontaktu s procesním médiem, a výraz-
ně tím snižuje náklady na údržbu. Kolem sní-
mačů nevznikají žádné zóny, kde by se moh-
ly zachycovat nečistoty nebo nánosy lepivého 
či krystalizujícího média. Připojení má dvo-

jité těsnění. Druhé těsnění zajišťuje vysokou 
úroveň bezpečnosti i v případě, že první těs-
nění selže, a omezuje pravděpodobnost úni-
ku média na minimum. 

Snímače jsou vhodné pro statické i dyna-
mické měření tlaku od –100 kPa do 60 MPa. 
Jejich varianta se schválením FDA pro potra-
vinářství a farmaceutickou výrobu má měři-

cí rozsah od –100 kPa do 25 MPa. 
Přesnost (podle IEC 61298-2, tj. 
včetně hystereze a nelinearity) je 
0,25 až 0,5 % z rozsahu. Výstupní 
signál je analogový, buď napěťo-
vý 0 až 10 V, nebo proudový 4 až 
20 mA. 

Snímače STMA/DG jsou k dis-
pozici připojením G 1/2 A a G 1 A, 
zatímco STMA/LC s připojením 
G 1/2 A a G 3/4 A. Jejich krytí 
je IP65. 

Vynikající přesnost, odolnost 
a vysoce kvalitní provedení jsou 
hlavními přednostmi snímačů 
STMA firmy Nuova Fima. Zmí-
něné snímače najdou použití v che-
mické výrobě, v laboratorních za-
řízeních, při konstruování strojů 

a se schválením FDA také v potravinářství, 
např. při výrobě mléčných produktů, nebo 
při výrobě léčiv.

Na český trh tyto snímače dodává společ-
nost OEM Automatic, spol. s r. o.

(OEM Automatic, spol. s r. o.)

Obr. 1. Snímače tlaku STMA od firmy Nuova Fima 


