
SENSORS FOR FOOD AND BIOPHARMA.

FOOD

Zasada działania

Zastosowanie / przeznaczenie

 · Media o mętności > 2000 NTU / 500 EBC (odpowiada ok. 5,5% wskazania ITM-3) 

Przykłady zastosowań

 · Separacja faz produktów (np. serwatka - śmietana - mleko)
 · Przepływ wsteczny w CIP (monitoring wody płuczącej na resztkach produktu)
 · „Zbiór drożdży” w browarach
 · Kontrola jakości
 · Monitoring filtrów i uszczelek na przebiciach.

Higieniczna budowa / Przyłącze procesowe

 · Za pomocą muf wspawanych Negele / adapterów z systemu CLEANadapt albo 
rury wspawanej EHG-... / 1/2" uzyskuje się zoptymalizowaną dla przepływu, 
higieniczną i łatwą w sterylizacji zabudowę montażową.

 · Dostępna wersja z dopuszczeniem 3-A (Tri-Clamp)
 · Czyszczenie CIP / SIP do 140°C / maks. 30 minut
 · Wszystkie elementy, mające kontakt z produktem są zgodne z FDA
 · Czujnik wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej
 · Okno wzierne z wytrzymałego szkła szafirowego
 · Inne przyłącza procesowe: Tri-Clamp, przyłącze mleczarskie (DIN 11851), DRD, 
Varivent, APV i in. 

Cechy szczególne / zalety

 · Czujnik czołowy
 · Brak wpływu refleksów przy niewielkich szerokościach nominalnych lub po-
wierzchniach polerowanych elektrycznie.

 · W 100% kompatybilne elektrycznie i mechanicznie z poprzednim modelem 
ITM-2

 · Brak zależności od barwy (długość fali 860 nm)
 · Minimalna zgodna średnica rury DN 25
 · Cztery zakresy pomiarowe, dwa przełączane zewnętrznie
 · Wysoka odtwarzalność: ≤ 1% wartości końcowej
 · Wyjście łączeniowe (punkt łączenia i histereza ustawiane swobodnie)
 · Wyjście analogowe 4...20 mA (seryjnie)

Opcje / akcesoria

 · Przyłącze elektryczne wtykiem M12
 · Konfekcjonowany wstępnie kabel do wtyku M12
 · Osobna wersja (Elektronika i czujnik osobno) 
 

Zasada działania względnego miernika mętności

Z diody do medium promieniuje światło podczerwone. Molekuły znajdujące się w 
medium odbijają padającą wiązkę światła, która wykrywana jest przez diodę od-
biorczą (tzw. proces powrotnego światła rozproszonego). Urządzenie elektronicz-
ne oblicza na podstawie otrzymanego sygnału mętność względną medium.

Mętność względną podaje się na podstawie stanowiska kalibracyjnego Negele w 
„%TU”.

Atesty

Względny miernik mętności ITM-3

Informacja o produktach ITM-3 | ITM-3G

ITM-3/FF/Wtyk M12 z EMZ-132

Nadajnik

Czujnik

Odbiornik

Cząstka

ITM-3/FF Króciec z EMZ-132
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Przyłącze mechaniczne / Informacje montażowe

 · Upewnić się, że przewód rurowy, w którym zamonto-
wany jest czujnik, zawsze jest całkowicie napełniony. 
Powietrze lub pęcherzyki powietrza powodują mętność, 
a tym samym powodują zafałszowanie pomiaru. Dlatego 
preferowany jest montaż w przewodzie wznoszącym.

 · Jeżeli mufa jest wspawana prawidłowo, środkowa oś 
urządzenia po stronie przyłącza elektrycznego skiero-
wana jest w kierunku przepływu.

 · Dla potrzeb montażu w poziomych przewodach rurowych 
prostopadle z góry (pozycja godziny 12) zalecana jest wer-
sja standardowa z 15 mm króćcami czujników, aby uniknąć 
wpływu pęcherzyków powietrza na sygnał pomiarowy. 

 · Podczas montażu przestrzegać maksymalnego momentu 
dokręcania 20 Nm!

Dane techniczne

Przyłącze procesowe Gwint 
Moment dokręcania

G1/2" do czujnika, w połączeniu z mufami wspawanymi Negele 
maksymalnie 20 Nm

Materiały Głowica przyłączeniowa 
Króciec gwintowane 
Korpus zanurzeniowy 
Optyka 
Wziernik

Stal nierdzewna 1.4305, Ø 89 mm 
Stal nierdzewna 1.4305 
Stal nierdzewna 1.4435 
Szkło szafirowe 
PMMA

Zakresy temperatury Otoczenie 
Proces 
Czyszczenie CIP / SIP

-10...+60 °C 
0...100 °C 
do 140°C / maksymalnie 30 minut

Ciśnienie robocze maksymalnie 16 bar

Stopień ochrony IP 69 K (z dławnicą PG tylko przy zastosowaniu odpowiednie-
go kabla)

Zakres pomiarowy nastawny 0...10 / 20 / 50 / 100 / 200 %TU 
Ustawienia fabryczne: 0...100 %TU

Odtwarzalność ≤ 1% wartości końcowej

Dokładność ±2%TU* (* %TU = względne jednostki mętności według 
standardu kalibracji Negele)

Czas zadziałania Tłumienie (t90) nastawne 0, 1, 3, 6, 13, 25 sek, Ustawienie fabryczne: 6 s

Przyłącze elektryczne Dławnica kablowa 
Przyłącze kablowe 
Napięcie pomocnicze

2 × M16 × 1,5 (PG) 
2 × Wtyk M12 1.4305 
18...36 V DC, maksymalnie 150 mA, odseparowany 
galwanicznie

Kabel czujnika  
(tylko ITM-3G)

Kabel PUR 4-stykowy, ekranowany ze złączem wielostykowym M12
Długość 5m (standardowo), 10 m, 25 m

Wejścia Przełączenie zakresu 
pomiarowego 

18...36 V DC, odseparowany galwanicznie

Wyjścia analogowe 
Wyjście łączeniowe 
 
Histereza nastawna

4...20 mA (wyskalowana na ustawiony zakres pomiarowy) 
aktywnie maksymalnie 50 mA, odporne na zwarcia 
Próg łączeniowy ustawiany swobodnie 
0...100%, Ustawienie fabryczne: 5%

Wyświetlacz LCD z podświetleniem 2 × 8-pozycyjny

Zasada pomiaru Metoda rozproszone-
go powrotnego światła 
podczerwonego

według EN7027 (Długość fali 860 nm ± 20 nm)

Masa ok. 1600 g
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Rysunek wymiarowy ITM-3

Rysunek wymiarowy ITM-3G (Elektronika)

Rysunek wymiarowy Króciec ITM-3 / FF

Rysunek wymiarowy Króciec ITM-3 / TC2

D
ługość 

kabla L (5m
)

Rysunek wymiarowy ITM-3G (Sonda)

Mufa wspawana 
EMZ-132

Mufa wspawana 
EMZ-132

Złącze M12

Wtyk M12
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Ustawienie

 · Urządzenie dostarczane jest w zakresie pomiarowym 1 
(0...100 % = 4...20 mA).

 · Za pomocą zewnętrznego napięcia sterującego (24 V DC) 
można wybrać zakres 2 (E1 = 24 V DC). (patrz „Przyłącze 
elektryczne”)

Przełączanie zakresów pomiarowych

 · Cyfrowe wejście sterujące E1 jest odseparowane galwa-
nicznie od napięcia zasilania. Masa: Zacisk 9 (0 V)

* 0 = 0 V DC / 1 = 24 V DC

Informacja

Jeżeli w procesie bierze udział wiele mediów o różnym 
stopniu mętności (np. mleko / mieszanka mleka i wody), 
aby dokładnie zmierzyć mętność, wymagane jest przełą-
czenie na nowy zakres pomiarowy!

Wskazówka ITM-3G (wykonanie osobne)

 · Elektronika analizująca i sonda mętności fabrycznie 
dostosowywane są do siebie, dzięki czemu w przypad-
ku późniejszej wymiany czujnika i elektroniki mogą 
wystąpić różnice w dokładności pomiaru. Aby zapewnić 
prawidłowe działanie, zalecamy przesłanie urządzenia 
do fabrycznej kalibracji.

 · Kable sondy można wymieniać wyłącznie na kable o tej 
samej długości.

 · Stosować wyłącznie oryginalne „Kable specjalne  
ITM-3G” firmy Negele.

Kalibracja

Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie. Regularna 
kalibracja nie jest konieczna. Aby przeprowadzić kontrolę 
zmiany wielkości w czujnikach należy postępować w 
poniższy sposób:
 · Oczyścić optykę i zanurzyć czujnik (korpus zanurzenio-
wy) w pojemniku z wodą destylowaną.

 · Upewnić się, że pęcherzyki powietrza na optyce lub 
drobinki brudu nie fałszują pomiaru i lekko poruszyć 
czujnik w obie strony.

 · W stanie uspokojonym urządzenie dla wody destylowa-
nej wskazuje wartość pomiędzy 0,4...0,7%.

 · Aby przeprowadzić ponowną kalibrację konieczne jest 
odesłanie urządzenia.

Odcinki wlotowe / wylotowe

> 5 x DN > 2 x DN

Kierunek przepływu

Rozruch | Informacje

E1* Zakres pomiarowy

0 1 (Ustawienie fabryczne: 0...100 %)

1 2 (Ustawienie fabryczne: 0...10 %)

Warunki dla punktu pomiaru według standardu 3-A 46-03

 · Czujniki ITM-3 z przyłączem procesowym TC 1,5” i TC 2” (Tri-Clamp) są seryjnie zgodne ze standardem 3-A. 

 · Czujnik jest przystosowany do czyszczenia CIP / SIP. Maksymalnie 140°C / 30 minut. 

 · Długość montażowa: Przestrzegać odpowiednich instrukcji według obowiązującego standardu 3-A dla pozycji monta-
żowej i samoczynnego opróżniania oraz dla pozycji względem otworu przeciekowego.
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Kompatybilność i poprzednie wersje

Charakterystyka pomiarów w mierniku mętności IMT-3 jest identyczna z charakterystyką pomiarów w poprzednim 
modelu ITM-2 Rev. B.

Informacja o charakterystyce pomiarów w poprzednim modelu ITM-2 Rev. B:
W ramach modyfikacji wyglądu przeprowadzono zmianę charakterystyki pomiaru w ITM-2, wyprodukowanych od maja 
2009.

ITM-2 nowej konstrukcji oznakowane są na tabliczkach znamionowych jako „wer-
sja B” (patrz rys.) i pod względem charakterystyki różnią się od wcześniejszych, 
dostarczonych w okresie od września 2006 do kwietnia 2009.

Mierniki mętności pochodzące z powyższego okresu – w zależności od medium 
– wykazują przy wyższych stężeniach produktu mniejsze wartości mętności niż 
ITM-3 oraz ITM-2 z „Rev. B”. W przypadku nowych urządzeń zastępczych należy 
zatem ponownie ustawić progi załączenia i wyskalowanie.

Zużyte urządzenia, wyprodukowane przed wrześniem 2006 , mają tę samą charakterystykę pomiaru, co ITM-3 oraz ITM-2 
z „Rev.” B” od maja 2009 i dlatego można je wymieniać 1:1.

Anzeige:
Ausgang: Schaltausg:
Supply:

P.-Nr: �

0...100 %
4...20 mA 50 mA
18...36 V DC

110000783618-005 16/2009

Trübungsmessgerät  ITM-2

(Rev.  B)

Użycie zgodne z przeznaczeniem

 · Nie nadaje się do stosowania w obszarach zagrożonych 
wybuchem.

 · Nie nadaje się do stosowania w elementach instalacji 
istotnych dla bezpieczeństwa (SIL).

Informacja na temat zgodności

Obowiązujące dyrektywy:
 · Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE
 · Zgodność z obowiązującymi dyrektywami UE jest  
potwierdzona oznakowaniem produktu znakiem CE.

 · Za dotrzymanie dyrektyw obowiązujących dla całości 
instalacji odpowiada użytkownik.

Informacje

Charakterystyki mętności

W zależności od kształtu i rozmiaru molekuł przebieg krzywej staje się ze wzrostem mętności bardziej płaski, ponieważ 
światło odbite ponownie odbija się od innych molekuł (refleksy wielokrotne). Procesy tłumienia i absorpcji danego 
medium istotnie wpływają na charakterystykę pomiaru.
Mętność zmierzona w procesie produkcji może zatem – odpowiednio do produktu, etapu produkcji i wybranej metody 
produkcyjnej – istotnie różnić się od przykładowych charakterystyk mętności.

Przykładowe przedstawienie różnych mediów
M

ęt
no

ść
 w

 %
TU

Stężenie produktu w %

Śmietana (32% tłuszczu)*

Mleko pełnotłuste  
(3,5% tłuszczu)*

Mleko półtłuste  
(1,5% tłuszczu)*

Serwatka*

Sok pomidorowy
Sok pomarańczowy

Kremówka (40% tłuszczu)*

Śmietana (10% tłuszczu)*

* Średnia mętność standardowych produktów mlecznych przy różnych stopniach rozcieńczenia
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Przyporządkowanie wtyku M12 ITM-3G/.../M12

Wtyk M12 lewy (4-stykowy), Napięcie pomocnicze i wyjście

Przyłącze elektryczne | Obsługa

Przyłącze elektryczne ITM-3 | ITM-3G

Przyporządkowanie wtyku M12 ITM-3/.../M12

Wtyk M12 lewy 
(4-stykowy)
Wyjścia 4...20 mA

1:  + wyjście mętność
2: Wyjście łączeniowe +
3: Nieprzyporządkowany
4: - wyjście wzmocnienie

Wtyk M12 prawy  
(5-stykowy)
Napięcie pomocnicze / 
sterownicze

1: + 24 V napięcie pomocnicze
2: Nieprzyporządkowany
3: 0 V
4: - napięcie pomocnicze
5: Przełączanie zakresów E1

Szczegóły ITM-3G z wtykiem M12

 · W wersji ITM-3G/.../M12, nie można zastosować funkcji 
zewnętrznego przełączania procesów / wyjścia łącze-
niowego. Wyjście łączeniowe można jednak wypro-
wadzić na zewnątrz, omijając wyjście prądu. Jeśli to 
konieczne, należy zmienić przyporządkowanie kabli w 
bloku zaciskowym urządzenia: 
 
Zacisk 4 (kabel niebieski) odpiąć i zaizolować 
Zacisk 3 (kabel biały) przepiąć na zacisk 5 

 · Wyjście łączeniowe można przenieść na pin 2 wtyku 
M12. (Punkt odniesienia: wymiary zasilania)

4...20 mA

Wskaźnik elementów 
obsługi

Wskaźnik 
aktywnego 
zakresu

Przycisk 
ENTER

Zasilanie 
napięciowe

Analogowe 
IN

Cyfrowe 
PLC IN

Cyfrowe 
OUT

Przyciski 
wyboru

Schemat obsługi ITM-3

1. Wiersz:
Wskaźnik roboczogodzin
2. Wiersz:
Wewnętrzna wartość  
referencyjna  
(dla pracy bez znaczenia)

Wskaźnik
Roboczogodziny

Ustawienie
Tłumienie

(Czas T90 w sek.)

Ustawienie
Histereza

Ustawienie
Punkt 

łączeniowy

Zakres  
pomiarowy 2

(E1 = 24 V)

Zakres  
pomiarowy 1

Tryb wyświetlacza
Po 1 min. przełącza 
urządzenie
automatycznie z 
powrotem w
tryb wyświetlacza

Wskaźnik
Mętność oraz

Stan łączeniowy

Start

0 
1
3 
6

13
25

1: + 24 V napięcie pomocnicze
2: + wyjście mętność
3: - wyjście mętność
4: - napięcie pomocnicze
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Wysyłka powrotna

 · Upewnić się, że czujniki i adaptacja procesu są wolne od 
pozostałości mediów i / lub pasty termoprzewodzącej 
i nie występuje skażenie niebezpiecznymi mediami! 
W tym celu przestrzegać informacji dotyczących 
czyszczenia!

 · Transporty wykonywać wyłącznie w odpowiednim 
opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia!

Transport / przechowywanie

 · Nie przechowywać na wolnym powietrzu
 · Przechować w miejscu suchym i wolnym od pyłu
 · Nie wystawiać na działanie agresywnych mediów
 · Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem
 · Unikać wstrząsów mechanicznych
 · Temperatura składu -20...+60°C
 · Wilgotność względna powietrza maks. 80%

Wybór dodatkowych potencjalnych przyłączy procesowych (adaptery należy zamawiać osobno!)  
Kompletne zestawienie wszystkich dostępnych adapterów można znaleźć w informacji o produktach CLEANadapt.

ITM-3

Przyłącze 
procesowe

Element rurowy 
EHG
(DIN 11850 seria 2)

Negele
Mufa wspawana

Negele
Mufa wspawana

Mufa 
kołnierzowa Tri-Clamp

DN25 EHG-DIN2-25/½"

EMZ-132 

nadaje się do 
zabudowy w 
zbiornikach

EMS-132 

nadaje się do za-
budowy w rurach 
(z kryzą) 

EMK-132 

nadaje się do 
montażu w 
grubościennych 
zbiornikach

AMC-132/DN25

DN40 EHG-DIN2-40/½" AMC-132/DN25

DN50 EHG-DIN2-50/½" AMK-132/DN50

DN65 EHG-DIN2-65/½" -

DN80 EHG-DIN2-80/½" -

DN100 EHG-DIN2-100/½" -

Wybór dodatkowych potencjalnych przyłączy procesowych (adaptery należy zamawiać osobno!)

ITM-3

Przyłącze 
procesowe

Przyłącze 
mleczarskie
(DIN 11851)

DRD
(Możliwość 
opcjonalnej do-
stawy pierścienia 
dociskowego)

Varivent-Inline APV-Inline Zaślepka

DN25 AMK-132/DN25

AMK-132/50 

(tylko jeden 
rozmiar) 
 

AMV-132/25 -

BST-130 

do zamykania ist-
niejącego punktu 
pomiarowego 

DN40 AMK-132/DN40 AMV-132/40 AMA-132

DN50 AMK-132/DN50 AMV-132/40 AMA-132

DN65 AMK-132/DN65 AMV-132/40 AMA-132

DN80 - AMV-132/40 AMA-132

DN100 - AMV-132/40 AMA-132
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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

Informacja o produktach ITM-3 | ITM-3G

Utylizacja

 · Niniejsze urządzenie nie podlega dyrektywie WEEE 
2002/96/WE i odpowiednim ustawom krajowym. 

 · Przekazać urządzenie bezpośrednio do wyspecjalizowa-
nego zakładu recyklingowego. Nie korzystać z komunal-
nych punktów zbiorczych.

Czyszczenie / konserwacja

 · Do czyszczenia optyki nie stosować ostrych narzędzi 
albo agresywnych środków chemicznych! 

 · W przypadku czyszczenia na zewnątrz z zastosowaniem 
myjek wysokociśnieniowych nie kierować strumienia 
bezpośrednio na przyłącze elektryczne!

Oznaczenie zamówienia

ITM-

Wersja
3
3G

(Urządzenie kompaktowe)
(osobna wersja, składająca się z elektroniki analizującej, sondy i 5 metrów kabla do sondy)

Przyłącze procesowe
X
FF
TC 1,5"
TC 2"

(CLEANadapt G1/2", 15 mm króciec czujnika)
(CLEANadapt G1/2", czołowe)
(Tri-Clamp, czołowe)
(Tri-Clamp, czołowe)

Przyłącze elektryczne
X
M12

(2 × Dławnica kablowa M16 × 1,5)
(2 × Wtyk M12;
Uwaga: w wersji ITM-3G przestrzegać informacji na stronie 6!)

Kabel sondy (tylko w wersji osobnej ITM-3G)
X
10M
25M

(Długość  5 m)
(Długość  10 m)
(Długość  25 m)

ITM - 3 / X / M12 /

Akcesoria

Kabel sondy ITM-3G z wtykiem M12/złączem z PUR, 4-stykowy, ekranowany

M12-PUR / 4-5 m Długość  5 m
M12-PUR / 4-10 m Długość  10 m
M12-PUR / 4-25 m Długość  25 m

Kabel PCW ze złączem M12  
z 1.4305, IP 69 K, nieekranowany 

M12-PVC / 4-5 m 4-stykowy, długość 5 m
M12-PVC / 4-10 m 4-stykowy, długość 10 m
M12-PVC / 4-25 m 4-stykowy, długość 25 m
M12-PVC / 5-5 m 5-stykowy, długość 5
M12-PVC / 5-10 m 5-stykowy, długość 10 m
M12-PVC / 5-25 m 5-stykowy, długość 25 m

M12-EVK Wtyk M12, Pokrywka ze stali nierdzewnej (1.4305) z o-ringiem

CERT/2.2 Świadectwo fabryczne 2.2 według EN10204 (tylko odnośnie produktu)
CAL/ITM-3 Certyfikat kalibracji ITM-3

Kabel ze złączem M12  
Mosiądz niklowany, IP 67, ekranowany 

M12-PVC / 4G-5 m 4-stykowy, długość 5 m
M12-PVC / 4G-10 m 4-stykowy, długość 10 m
M12-PVC / 4G-25 m 4-stykowy, długość 25 m
M12-PVC / 5G-5 m 5-stykowy, długość 5 m
M12-PVC / 5G-10 m 5-stykowy, długość 10 m
M12-PVC / 5G-25 m 5-stykowy, długość 25 m

Informacja: 
Kable sondy objęte są zakresem dostawy ITM-3G.


