
SENSORS FOR FOOD AND BIOPHARMA.

FOOD

Aplikace / Specifické využití

 · Indukční měření specifické vodivosti kapalných médií v rozsahu 0…999mS/cm.
 · Navrženo pro hygienické využití v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém 
průmyslu. 

Příklady aplikace

 · Kontrola CIP procesu (např. fázová separace detergentů/vody)
 · Měření koncentrace (např. koncentrace kyselin a zásad)
 · Kontrola kvality produktu 

Hygienický návrh / Procesní zapojení

 · Využití Negele CLEANadapt systému zaručuje hygienickou montáž bez mezer a 
mrtvých prostorů, snadné ke sterilizaci.

 · Zapojení G1" hygienické nebo Tri-Clamp svorka, adaptéry vhodné pro potrubí s 
mlékem (DIN 11851), Varivent, DRD (viz CLEANadapt informace o produktu)

 · CIP/SIP čištění do teploty 150°C / maximálně 60 minut
 · Všechny části v kontaktu s produktem splňují požadavky FDA
 · Senzor je vyroben z nerezové oceli, ponorná část z PEEK
 · Splňuje normu 3-A 

Charakteristiky / Výhody

 · Indukční měření, bez opotřebení
 · Na rozdíl od jiných metod měření vodivosti nemá tento problém s poškozením 
elektrod či depolarizací

 · Přesné měření díky kompenzacím teplotních vlivů.
 · Vysoká reprodukovatelnost měřených hodnot ≤ 1%.
 · Analogické výstupy vodivosti a teploty.
 · Volně upravitelné analogové výstupy vodivosti a teploty.
 · velmi rychlá odezva na změny teploty T90 15...60 s
 · Montážní rozměry od DN 40. 

Možnosti / Příslušenství

 · Elektrické připojení díky M12 konektoru
 · Verze s větší cívkou pro potrubí ≥ DN 65 nebo pro montáž na T-fitting
 · Předpřipravený kabel pro M12 konektor
 · Displej s rozhraními Simple User Interface (SUI) a Large User Interface (LUI)
 · Verze pro vzdálené ovládání s délkou kabelu až 30 m

Atesty

Informace o produktu ILM-4

ILM-4 / L20 Kompaktní verze

ILM-4R / L20 Verze s dálkovým 
ovládáním

Induční snímač vodivosti ILM

74-06

Velké uživatelské rozhraní 
- Large User Interface (LUI)
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Princip indukčního měření vodivosti

Střídavý proud vytváří magnetické pole v primární cívce (vysílač), která indukuje 
proud v obtékajícím médiu. Proud generovaný v médiu vytváří další magnetické 
pole v sekundární cívce (přijímač). Velikost indukovaného proudu v sekundární 
cívce závisí na vodivosti média.
Vodivost média je závislá na teplotě. Pro kompenzaci chyb vlivem teploty je 
senzor vybaven teploměrem (Pt1000), který měří teplotu. Teplotní koeficient  
(hodnota TC) může být nastavena v zařízení ILM čímž automaticky vyrovnává chy-
bu vlivem teploty.

Indukční měření vodivosti

Indukovaný  
proud I~ ~

Vysílač Přijímač

Médium

Pt1000

Specifikace

Zapojení senzoru Závit 
Tri-Clamp 
Varivent

CLEANadapt G1" hygienický 
1½", 2", 2½", 3" 
DN 25 (typ F), DN 40/50 (typ N)

Materiály Spojovací hlavice 
Závitový spoj 
Ponorná část 
Plastový obal/průhledítko

Nerezová ocel 1.4308 
Nerezová ocel 1.4305, 36  mm 
PEEK, FDA číslo (21CFR177.2415) 
Polykarbonát

Rozsah teplot Okolí 
Procesu 
CIP/SIP čištění

-10...+70 °C 
-10...+130 °C 
Až 150 °C max. 60  min

Provozní tlak Max. 16 bar

Třída ochrany IP 69 K (s PG fittingy pouze při použití vhodného kabelu)

Reprodukovatelnost vodivosti ≤ 1 % naměřených hodnot

Rozlišení Rozsah měření 
< 10  mS/cm 
10...100  mS/cm 
100...999  mS/cm

 
1  µS/cm 
10  µS/cm 
100  µS/cm

Přesnost Směrnice 
Odchylka

±2 % naměřených hodnot 
±20  µS/cm

Dlouhodobá stabilita ±0,5 % z horního limitu

Přesnost výstupní teploty ≤ 100 °C 
100...150 °C

Max. 0,5 °C 
Max. 1,0 °C

Elektrické připojení Kabelová průchodka 
Kabelový spoj 
Zdroj

2 x M16 x 1,5 
2 x M12 konektor 1.4305 
18...36  V stejnosměrný max. 190  mA

Kabelový spoj  
(pouze ILM-4R)

PVC-kabel 8-kolík, kroucená dvojlinka, nestíněný,  
s M12 spojkou/přímou zástrčkou

Vstup Spínač Vstup E1 (24  V  stejnosměrné), galvanicky izolováno

Výstup 2 výstupy, volně 
konfigurovatelné

Analogový 4...20  mA, obvod

LCD displej Backlit displej 5 linek

Princip měření Bezopotřebení Indukční
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ILM-4 / G1" horizontálně

Velikost Tri-Clamp

Typ Ø A

TC1 50,5 mm

TC2 64,0 mm

T25 77,5 mm

TC3 91,0 mm

ILM-4 / G1" vertikálně ILM-4 / Tri-Clamp vertikálně

Ponorná délka

Typ L

ILM-4 / L20 20 mm

ILM-4 / L50 50 mm

ILM-4S / G1" CLEANadapt

25,5

L
15

8

G 1"

ILM-4S / Tri-Clamp

A

L

25,5

15
8

HUR / Head Unit Remote  
- Ovládací jednotka

11
3

26

48
,4

2

63

76

16

76

11
8

10

SW36

64
 

 6
9 

25 

 L
 

 G 1" 

SW36

64 

 8
1 

 G 1" 
 7

3 
 L

 

25 

SW36

64 

 8
1 

 7
3 

A 

 L
 

25 
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Použití v souladu s určením

 · Není vhodný pro použití v oblastech s nebezpečím 
výbuchu.

 · Není vhodný pro použití v částech zařízení, která jsou 
důležitá pro bezpečnost (SIL).

Podmínky místa měření pro splnění normy 3-A 74-06

 · Senzor ILM-4 splňuje normu 3-A.
 · Senzor je navržen pro CIP/SIP čištění. Maximální teplota 150°C po dobu 60 minut.
 · Povoleno pouze se zabudovaným CLEANadapt systémem (EMZ-351, EMK-351, EHG..., adaptér AMC-351 a AMV-351).
 · Při použití EMZ a EMK svařovacích pouzder musí svar splňovat požadavky na 3-A hygienický standard.
 · Přichycení: Místo uchycení, vypouštění a pozice průsakových otvorů musí splňovat 3-A hygienickou normu.

Mechanické připojení / Montáž

 · Senzor musí být zapojen tak, aby byl obal cívek zcela ponořen v omývané tekutině a aby se zamezilo vzniku bublin. 
Doporučujeme montáž do stoupajícího potrubí. 

 · Šipka s nápisem ''FLOW'' musí směřovat ve směru toku média. 
 · Silné vibrace můžou způsobovat chyby v měření (např. při montáži v blízkosti čerpadel)
 · Využijte Negele CLEANadapt systém pro bezpečný provoz měřícího místa.
 · Pozor: Maximální utahovací moment je 20 Nm!
 · Použijte svařovací vřeteno pro správnou montáž CLEANadapt svařovaných fittingů.  
Věnujte prosím pozornost detailům svařování a montáže CLEANadapt systémů. (kapitola 1)

Čištění / Údržba

 · Při použití tlakového čištění nemiřte tryskou přímo na 
elektrické spoje.

Likvidace

 · Tento přístroj nepodléhá směrnici WEEE 2002/96/ES a 
příslušným národním zákonům.

 · Přístroj předejte přímo do speciálního podniku, který 
se zabývá recyklací a nepoužívejte k tomu komunální 
sběrná místa.

Doprava / skladování

 · Neskladujte na volném prostranství
 · Skladujte v suchu a v bezprašném prostředí
 · Nevystavujte vlivu agresivních prostředků
 · Chraňte před přímým slunečním zářením
 · Zamezte mechanickým otřesům
 · Teplota skladování 0…40 °C
 · Relativní vlhkost vzduchu max. 80 %

Vrácení

 · Zajistěte, aby byly senzory beze zbytků prostředků a aby 
nedošlo ke kontaminaci nebezpečnými prostředky!

 · Přepravu provádějte pouze ve vhodném obalu, aby se 
předešlo poškození přístroje!

Poznámka k EMK

 · Platné směrnice: 
Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/ES

 · Označení CE na výrobku potvrzuje shodu s platnými 
směrnicemi EU.

 · Provozovatel je odpovědný za dodržování směrnic 
platných pro celé zařízení.
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Elektrické připojení

1: Zdroj +24 V DC
2: Zdroj -
3: Digitální vstup E1
4: Výstup 1 +
5: Výstup 1 -
6: Výstup 2 +
7: Výstup 2 -

Elektrické připojení "N" (Výstup "A63")

M12 konektor (4-kolík) 

1: Výstup 1 +
2: Výstup 2 +
3: Výstup 2 -
4: Výstup 1 - 

M12 konektor (5-kolík) 

1: Zdroj +24 V DC
2: Nepřiřazeno
3: Nepřiřazeno
4: Zdroj -
5: Digitální vstup E1

Zapojení programovatelného adaptéru MPI-200 

1: Připojení pro  
konektor M12

2: USB port pro  
připojení k PC

3: Spojovací kabel adap-
téru a senzoru ILM-4

+ -- -

AE SPS/PLC

Parametrizace

Vodivostní senzor ILM-4 je připraven fungovat bez potřeby 
speciálního nastavení. V případě potřeby změny parametrů 
se tak děje prostřednictvím připojeného adaptéru MPI-200 
nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní. Následující 
parametry mohou být měněny přímo v místě měření - po 
vstupu do módu Justage - nebo s využitím ''suché'' simulace 
v prostorách vaší kanceláře.

Displej:
 · Jazyk a kontrast ovládacího panelu 

Měření vodivosti:
 · Vodivost 1:  
Kompenzace teploty 1 a horní limitní rozsah  1

 · Koncentrace:  
Kompenzace teploty C, střední rozsah koncentrace a horní 
limitní rozsah C

 · Vodivost 2:  
Kompenzace teploty 2 a horní limitní rozsah 2

Nastavení využívající MPI-200 programovatelný adaptér

MPI-200 programovatelný adaptér je připojen k vodivost-
nímu senzoru ILM-4 prostřednictvím externího MPI-200-F 
adaptéru. Je nutné zajistit neustálé připojení senzoru ILM-4 
ke zdroji napětí během nastavování parametrů.

Připojení programovatelného adaptéru MPI-200-F

Zdířka pro připojení  
MPI-200-F adaptéru.  
Adaptér slouží k propojení 
senzoru ILM-4 a MPI-200  
(viz následující schéma)

Přiřazení konektoru M12

Přiřazení konektoru M12 je kompatibilní s předchozím 
modelem senzoru ILM-2.

1

32

Elektrické připojení "M" (Výstup "A42")

M12 konektor (4-kolík) 

1: Zdroj +24 V DC
2: Výstup 1 +
3: Výstup 1 -
4: Zdroj -
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Detekování teplotního koeficientu (TC) média

Standardní nastavení: TC = 2 %/K

1. Nastavte"TC" na 0 %/K.
2. Ponořte zařízení do média teploty 25 °C.
3. Vyčkejte než se přestane měnit měřená hodnota.
4. Odečtěte hodnotu vodivosti a poznamenejte si její 

hodnotu.
5. Zahřejte médium alespoň na 60 °C. Hodnota vodivosti 

se na displeji mění.
6. Vyčkejte než se přestane měnit měřená hodnota.
7. Zvolte "Temp. Komp." parametr a nastavte určenou TC 

hodnotu.

Pokyny

Existuje několik médií, jejichž vodivost se výrazně mění 
během různých aplikací např. při CIP  čištění.  
Pro přesné měření je nutné pozměnit měřící rozsah!

Vytvoření nastavení v uživatelském rozhraní (SUI nebo LUI)

Struktura softwaru uživatelského rozhraní je podobná jako té v PC verzi. Systém je ovládán pomocí dvou ovládacích tlačí-
tek na pravé a levé straně displeje. Tato tlačítka navigují k požadovaným parametrům.  
Funkce tlačítek jsou následující:

Tlačítko Stiskněte krátce Stiskněte a podržte

R (Pravé) Přejde na další oddíl, parametr Upravení oddílu, parametru

L (Levé) Přejde na předchozí oddíl, parametr Ukončí režim úprav bez uložení, navrátí na 
předchozí vyšší úroveň

R/L Listování nahoru a dolu

R a L zároveň  
Stiskněte obě tlačítka po dobu 10 sekund: menu 
se navrátí na počátek
(Upozornění: toto nerestartuje zařízení)

Parametry mohou být měněny klikáním skrz menu nebo s využitím ID kódu. Pro použití ID kódu stiskněte a držte pravé 
tlačítko vedle nápisu "ID-Search No". Senzor otevře "ID-Search" řádek, na který může být přímo vložen požadovaný ID kód.

V menu Nastavit  mohou být s použitím ID kódu nastaveny následující parametry:

Parametr/ 
Název parametru name

Přístup/Nastavení 
(musí být nastaveno
před změnou)

Vyhledej číslo 
(ID číslo) Oddíl/modul Hodnota název

Display

Language 1 Adjust 451010 4 Display (#)

Contrast User Interface 1 Adjust 451020 4 Display (#)

Conductivity Measurement

Conductivity 1:

Temp. Comp. 1 1 Adjust 013031 0 Measure Conducty 1

Upper Range Value 1 1 Adjust 013091 0 Measure Conducty 1

Conductivity 2:

Temp. Comp. 2 1 Adjust 013033 0 Measure Conducty 2

Upper Range Value 2 1 Adjust 013093 0 Measure Conducty 2

Concentration C:

Temp. Compensation C 1 Adjust 013032 0 Measure Concentr C

Media Concentr. Range 1 Adjust 013061 0 Measure Concentr C

Upper Range Value C 1 Adjust 013092 0 Measure Concentr C
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Spojovací kabel pro ILM-4R (verze vzdáleného ovládání)

M12-PVC/8-5 m PVC-kabel M12 oboustranný spoj, 8-kolík, IP69K, 5 m 
M12-PVC/8-10 m PVC-kabel M12 oboustranný spoj, 8-kolík, IP69K, 10 m 
M12-PVC/8-25 m PVC-kabel M12 oboustranný spoj, 8-kolík, IP69K, 25 m
M12-PVC/8-xx m PVC-kabel M12 oboustranný spoj, 8-kolík, IP69K,  
 speciální délka

PVC-kabel s připojením M12

Informace

Komponenty ILM-4S / senzor a HUR / Head Unit Remote - jednotka ovládání mohou být zakoupeny zvlášť jako jednotlivé 
části. Platná konfigurace je k nahlédnutí na štítkách jednotlivých produktů.

Kód objednávky

ILM-4R (indukční vodivostní senzor - verze pro vzdálené ovládání, kabel pro vzdálené ovládání musí být objednán zvlášť)

Délka ponoření
L20 
L50

(20 mm)
(50 mm)

Připojení
S01
TC1
TC2
T25
TC3
V25
V40 
XXX

(standardní, CLEANadapt G1" hygienický)
(Tri-Clamp 1½")
(Tri-Clamp 2")
(Tri-Clamp 2½")
(Tri-Clamp 3")
(Varivent typ F, DN 25)
(Varivent typ N, DN 40/50)
(další způsoby připojení na vyžádání)

Výstup
A42
A62

A63 

(1x 4...20 mA pouze hodnota vodivosti, připravený displej)
(2x 4...20 mA na výběr teplota/vodivost,
bez externího přepínání rozsahu, připravený displej)
(2x 4...20 mA na výběr teplota/vodivost,
externí přepínač rozsahu, připravený displej)

Elektrické připojení 
P
D
M
N
A

(kabelová průchodka M16x1,5)
(2x kabelová průchodkaM16x1,5)
(1x M12 konektor, 4-kolík pro výstup A42, 5-kolík pro výstup A6x)
(2x M12 konektor, standardní)
(2x M12 konektor, 4-kolík,zdroj/výstup, 5-kolík výstup/vstup)

Rozhraní/displej
X 
L

(bez rozhraní)
(Large User Interface s displejem)

Uzavření
X
P
M
W

(Plastový kryt bez průhledítka)
(Plastový kryt s průhledítkem)
(Kryt z nerezové oceli bez průhledítka)
(Kryt z nerezové oceli s průhledítkem)

Konfigurace parametrů
X
S

(standardní)
(vypište detaily)

ILM-4R / L20 / S01 / A63 / D / S / P / X  



8FOOD

50088 / 1.2 / 2018-04-17 / TB / EU

NEGELE MESSTECHNIK GMBH
Raiffeisenweg 7
87743 Egg an der Guenz

Phone +49 (0) 83 33 . 92 04 - 0
Fax +49 (0) 83 33 . 92 04 - 49
sales@anderson-negele.com

Tech. Support:
support@anderson-negele.com
Phone +49 (0) 83 33 . 92 04 - 720

Kód objednávky

ILM-4 (indukční vodivostní senzor)

Délka ponoření
L20
L50

(20 mm)
(50 mm)

Připojení
S01
TC1
TC2
T25
TC3
V25
V40 
XXX

(standardní, CLEANadapt G1" hygienické)
(Tri-Clamp 1½")
(Tri-Clamp 2")
(Tri-Clamp 2½")
(Tri-Clamp 3")
(Varivent typ F, DN 25)
(Varivent typ N, DN 40/50)
(další způsoby připojení na vyžádání)

Orientace jednotky
H
V

(horizontální orientace jednotky)
(vertikální orientace jednotky)

Výstup
A42
A62

A63

(1x 4...20 mA pouze hodnota vodivosti, připravený displej)
(2x 4...20 mA na výběr teplota/vodivost,
bez externího přepínání rozsahu, připravený displej)
(2x 4...20 mA na výběr teplota/vodivost,
externí přepínač rozsahu, připravený displej)

Elektrické připojení
P
D
M
N
A

(kabelová průchodka M16x1,5)
(2x kabelová průchodkaM16x1,5)
(1x M12 konektor, 4-kolík pro výstup A42, 5-kolík pro výstup A6x)
(2x M12 konektor, standardní)
(2x M12 konektor, 4-kolík,zdroj/výstup, 5-kolík výstup/vstup)

Rozhraní/displej
X 
S 
L

(bez rozhraní) 
(Simple User Interface s malým displejem) 
(Large User Interface s displejem)

Uzavření
X
P
M
W

(Plastový kryt bez průhledítka)
(Plastový kryt s průhledítkem)
(Kryt z nerezové oceli bez průhledítka)
(Kryt z nerezové oceli s průhledítkem)

Konfigurace parametrů
X
S

(standardní)
(vypište detaily)

ILM-4 L20 / S01 / V / A63 / D / S / P / X 

Informace o produktu ILM-4


