
SENSORS FOR FOOD AND BIOPHARMA.

FOOD

Zastosowanie / przeznaczenie

 · Względny pomiar mętności mediów o średniej do wysokiej mętności 
(200...300.000 NTU równowartość)

Przykłady zastosowań

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

Higieniczna budowa / Przyłącze procesowe

 · Za pomocą muf do wspawania Anderson-Negele / adapterów z systemu CLEANadapt 
albo rury do wspawania EHG-.../ 1/2" uzyskuje się zoptymalizowaną pod względem 
przepływu, higieniczną i łatwą w sterylizacji możliwość zabudowy.

 · Proces czyszczenia CIP/SIP do 140 °C / maksymalnie 120 minut
 · Wszystkie elementy mające kontakt z produktem spełniają wymagania FDA
 · Czujnik wykonany w całości ze stali nierdzewnej
 · Optyka ze szkła szafi rowego o wysokiej wytrzymałości
 · Przyłącze procesowe G1/2" higieniczne, Tri-Clamp lub Varivent,
Adapter do przyłącza mleczarskiego (DIN 11851), DRD, APV i in. - są dostępne 
(patrz Informacje o produkcie CLEANadapt)

 · Dostępna wersja z dopuszczeniem 3-A (Tri-Clamp)

Cechy szczególne / zalety

 · Czujnik czołowy
 · Niezależny od refl eksów przy małych średnicach nominalnych czy powierzch-
niach elektropolerowanych.

 · Brak zależności od koloru (długość fali 860 nm)
 · Minimalna średnica rury DN25
 · Wysoka powtarzalność: ≤ 1 % od wartości krańcowej
 · Wyjście przełączające (punkt łączeniowy i histereza ustawiane dowolnie)
 · Wyjście analogowe 4...20 mA ustawiane dowolnie
 · Dwa zakresy pomiarowe przełączane z zewnątrz

Opcje / akcesoria

 · Przyłącze elektryczne z wtykiem złącza M12
 · Wstępnie konfekcjonowany kabel do wtyku złącza M12
 · Wersja osobna z kablem o długości do 30 m
 · Moduł wyświetlacza Prosty Interfejs Użytkownika - Simple User Interface (SUI) i 
Duży Interfejs Użytkownika - Large User Interface (LUI)

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 Anderson-Negele 
w „%TU”.

Atesty

Względny miernik mętności ITM-51

Informacja o produktach ITM-51 | ITM-51R

ITM-51

ITM-51R

Zasada działania

Nadajnik

Czujnik

Odbiornik

Cząstka
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Przyłącze mechaniczne / Informacje montażowe

 · Upewnić się, że przewód rurowy, w którym zamontowany 
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 urzą-
dzenia po stronie przyłącza elektrycznego skierowana jest 
w kierunku przepływu.

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

 · Podczas montażu przestrzegać maksymalnego momentu 
dokręcania 20 Nm!

Dane techniczne

Wielkość pomiarowa do wyboru %TU, NTU, EBC, %solids (zgodnie ze specyfikacją klienta) 

Zakres pomiarowy dowolnie ustawiany 0…300.000 NTU ekwiwalent 
0…200 %TU 
0…75.000 EBC 

Przyłącze procesowe CLEANadapt G1/2" higieniczne 
Tri-Clamp 1,5", 2", 2,5", 3" 
Varivent DN 25 (typ F) DN 40/50 (typ N) 

Ciśnienie robocze -1...20 bar 

Moment dokręcania 20 Nm (system CLEANadapt) 

Materiały Głowica przyłączeniowa 
Czujnik 
Optyka 
Pokrywa z tworzywa  
sztucznego / Wziernik

Stal nierdzewna 1.4308 
Stal nierdzewna 1.4404 (316L) 
Szkło szafirowe 
Poliwęglan 

Zakresy temperatur Otoczenie 
Proces 
CIP / SIP

-10…60 °C 
-10…130 °C 
do 140 °C maks. 120 min. 

Odtwarzalność pomiaru mętności <  1% z wartości krańcowej zakresu pomiarowego 

Roztwór/Zakres 
pomiarowy

roztwór jest uzależniony 
od wybranego zakresu 
pomiarowego

 Zakres / NTU Roztwór / NTU

< 1000 15

1000…10000 30

10000…100000 100

Dokładność 0…9.999 NTU 
10.000…300.000 NTU

±3 % wartości pomiarowej; ±50 NTU offset 
±5 % wartości pomiarowej 

Stabilność długotrwała ±0,2 % wartości pomiarowej 

Czas reakcji Pomiar mętności 0,75 s

Tłumienie 1,5 s, 3 s, 5 s, 10 s, 20 s ustawiana 

Zasada pomiaru Światło rozproszone wsteczne 
na podczerwień

Długość fali 860 nm 

Przyłącze elektryczne Dławnica kablowa 
Przyłącze kablowe 
Napięcie pomocnicze 
Stopień ochrony

2 x M16 x 1.5 
2 x wtyk M12 1.4305 
18…36 V DC maks. 190 mA 
IP 69K

Wyjścia 1 analogowe 
1 Wyjście przełączające

4...20 mA (wyskalowane na ustawiony zakres pomiarowy) 
Bezpotencjałowe wyjście przełączające 

Waga 750 g
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Warunki dla punktu pomiaru według standardu 3-A 46-03

 · Czujniki ITM-51 / ITM-51R z przyłączem procesowym TCx i TLx są seryjnie 
zgodne ze standardem 3-A.

 · Czujnik jest odpowiedni do systemu czyszczenia CIP/SIP.  
Maksymalnie 140 °C / 120 min.

 · Wewnętrzny system monitorowania nieszczelności sygnalizuje przedostanie 
się płynu do czujnika.

 · Pozycja montażowa: Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji według 
obowiązującego standardu 3-A dla pozycji montażowej i samoczynnego 
opróżniania oraz dla pozycji otworu przeciekowego.

Wymiar Tri-Clamp

Typ Ø A

TC1/TL1 50,5 mm

TC2/TL2 64,0 mm

T25/TL5 77,5 mm

TC3/TL3 91,0 mm

ITM-51 z pionową pozycją głowicy ITM-51-SOL-V-D-P ITM-51-TCx-V-D-P
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Wymiar Varivent

Typ Ø A Ø B

V25 66,0 mm 57,0 mm

V40 84,0 mm 75,0 mm

ITM-51 z poziomą pozycją głowicy ITM-51-SOL-H-D-P ITM-51-TCx-H-D-P
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Wysyłka zwrotna

 · 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 opa-
kowaniu, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia!
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Utylizacja

 · Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane wraz z odpa-
dami domowymi. Zgodnie z ustawami i przepisami krajowy-
mi należy je przekazać do obiegu surowców wtórnych.

 · Należy przekazać urządzenie bezpośrednio do wyspe-
cjalizowanego zakładu recyklingowego. Nie korzystać z 
komunalnych punktów zbiórki odpadów..

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.
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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!

Kalibracja

Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie. Regularna kalibracja nie jest konieczna. Można sprawdzić konieczność  
przeprowadzenia kalibracji za pomocą narzędzia do kalibracji. Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji obsługi.

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).

Rozruch | 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.

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

E1* Zakres pomiarowy

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

1 2 (Ustawienie fabryczne: 0...10 %)
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* Mittlere Trübung handelsüblicher Milchprodukte bei unterschiedlichen Verdünnungen.

Odcinki wlotowe / wylotowe

> 5 x DN > 2 x DN

Kierunek przepływu

Czyszczenie / konserwacja

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

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

Przykładowe przedstawienie różnych mediów

M
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ść

 w
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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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Przyłącze elektryczne ITM-51 | ITM-51R

1: Napięcie pomocnicze +24 V DC
2: Napięcie pomocnicze -
3: Wejście cyfrowe E1
4: Wyjście 1 +
5: Wyjście 1 -
6: Wyjście 2 +
7: Wyjście 2 -

Przyłącze elektryczne „N“ (wyjście „A53“)

Wtyk złącza M12 górny (4-stykowy)

1: Out 1 +
2: Out - / D out
3: Out + / D out
4: Out 1 - 

Przyłącze elektryczne „A” (wyjście „A53”)

Wtyk złącza M12 górny (4-stykowy)

1: Out +
2: Out -
3: Napięcie pomocnicze +24 V DC
4: Napięcie pomocnicze -

Przyłącze elektryczne „M“ (wyjście „A42“)

Wtyk złącza M12 górny (4-stykowy)

1: Napięcie pomocnicze +24 V DC
2: Out +
3: Out -
4: Napięcie pomocnicze -

Parametryzacja

Z zasady czujnik mętności ITM-51 / ITM-51R jest ustawiony w 
taki sposób, aby mógł działać bez specjalnego dostosowania. 
W razie ewentualnej konieczności parametryzacji może ona 
zostać przeprowadzona za pomocą działającego na bazie kom-
putera PC adaptera programującego MPI-200 albo z zastosowa-
niem interfejsu użytkownika. Szczegółowe informacje na ten 
temat można znaleźć w instrukcji obsługi.

Podłączenie adaptera programującego MPI-200-F

Wtyczka przyłączeniowa 
do adaptera MPI-200-F jako 
przejściówka pomiędzy 
układem elektronicznym 
konduktometru ITM-51 a 
przyłączem MPI-200 3 
(patrz następny rysunek).

Podłączenie adaptera programującego MPI-200

1: Przyłącze na wtyk 
złącza M12

2: Port USB do podłącze-
nia do komputera PC

3: Kabel podłączeniowy 
do adaptera ITM-51

1

32

Ausg. 1

1

0 / 24 V

SPS

0 / 24 V

1 2 3 4 5 6 7

   eing.
Analog-       Digital-Digital-

GND

      ausg.

SPS

   eing.

Ausg. 2

SPS

Steuer-
eing.

+ -
24VDC

AC

-+

+24V-          + I -

4-20mA

Wtyk złącza M12 dolny (5-stykowy)

1: Napięcie pomocnicze +24 V DC
2: nieprzyporządkowane
3: nieprzyporządkowane
4: Napięcie pomocnicze -
5: Wejście cyfrowe (nb przy A52)

Wtyk złącza M12 dolny (5-stykowy)

1: Out - / D out
2: nieprzyporządkowane
3: nieprzyporządkowane
4: Out + / D out
5: Wejście cyfrowe (nb przy A52)
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Informacja

Komponenty ITM-51S / Czujnik i HUR / Rejestrator, wersja osobna mogą być zamawiane również osobno jako 
część zamienna. Informacje odnośnie konfi guracji patrz na poszczególnych tabliczkach znamionowych.

Kabel PCW z przyłączem M12

Oznaczenie zamówienia

ITM-51R (Względny miernik mętności, wersja osobna, kabel podłączeniowy należy zamówić osobno)

Przyłącze procesowe 
S0L
S01
TC1
TC2
T25
TC3
TL1
TL2
TL5
TL3
V25
V40
XXX

(CLEANadapt G1/2", 15 mm króciec czujnika) 
(CLEANadapt G1/2", czołowe)
(Tri-Clamp 1½")
(Tri-Clamp 2")
(Tri-Clamp 2½")
(Tri-Clamp 3")
(Tri-Clamp 1½", długi)
(Tri-Clamp 2", długi)
(Tri-Clamp 2½", długi)
(Tri-Clamp 3", długi)
(Varivent typ F, DN 25)
(VARIVENT typ N, DN 40/50)
(inne przyłącza procesowe na zapytanie)

Wyjście
A42
A52

A53

(1x 4...20 mA tylko pomiar mętności, przygotowane dla wyświetlacza)
(1 x 4...20 mA pomiar mętności, 1 x wyjście przełączające, bez zewnętrznego przełączania 
zakresów, przygotowane dla wyświetlacza)
(1 x 4...20 mA pomiar mętności, 1 x wyjście przełączające, zewnętrzne przełączanie zakresów, 
przygotowane dla wyświetlacza)

Przyłącze elektryczne 
P
D
M
N
A

(Dławnica kablowa M16x1,5)
(2 x przyłącze kablowe M16x1,5)
(1x wtyk złącza M12, 4-stykowy do wyjścia A42, 5-stykowy do wyjścia A5x)
(2 × wtyk złącza M12, standardowy)
(2x wtyk złącza M12, 4-stykowy napięcie pomocnicze/wyjście, 5-stykowe wyjście/wejście)

Interfejs/wyświetlacz
X
L

(bez interfejsu)
(Duży Interfejs Użytkownika z dużym wyświetlaczem)

Pokrywa
X
P
M
W

(Pokrywa z tworzywa sztucznego bez wziernika)
(Pokrywa z tworzywa sztucznego z wziernikiem)
(Pokrywa ze stali nierdzewnej bez wziernika)
(Pokrywa ze stali nierdzewnej z wziernikiem)

Ustawianie parametrów
X
S

(Standard) 
(Należy podać tekstem zwykłym)

ITM-51R / S01 / A53 / N / L / P / X  

Kabel podłączeniowy do ITM-51R (wersja osobna)

M12-PVC/8-5 m Kabel PCW, dwustronny Złącze M12, 8-stykowe, IP69K, 5 m
M12-PVC/8-10 m Kabel PCW, dwustronny Złącze M12, 8-stykowe, IP69K, 10 m
M12-PVC/8-25 m Kabel PCW, dwustronny Złącze M12, 8-stykowe, IP69K, 25 m
M12-PVC/8-xx m Kabel PCW, dwustronny Złącze M12, 8-stykowe, IP69K,  
 długość niestandardowa
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Informacja o produktach ITM-51 | ITM-51R

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 %

Informacja na temat zgodności

Obowiązujące dyrektywy:
 · Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/WE
 · Zgodność z obowiązującymi dyrektywami UE jest po-
twierdzona oznakowaniem produktu znakiem CE.

 · Za dotrzymanie dyrektyw obowiązujących dla całości 
instalacji odpowiada użytkownik.

Oznaczenie zamówienia

ITM-51 (Względny miernik mętności)

Przyłącze procesowe
S0L
S01
TC1
TC2
T25
TC3
TL1
TL2
TL5
TL3
V25
V40 
XXX

(CLEANadapt G1/2", 15 mm króciec czujnika) 
(CLEANadapt G1/2", czołowe)
(Tri-Clamp 1½")
(Tri-Clamp 2")
(Tri-Clamp 2½")
(Tri-Clamp 3")
(Tri-Clamp 1½", długi)
(Tri-Clamp 2", długi)
(Tri-Clamp 2½”, długi)
(Tri-Clamp 3", długi)
(Varivent typ F, DN 25)
(VARIVENT typ N, DN 40/50)
(inne przyłącza na zapytanie)

Pozycja głowicy
H
V

(Poziomo)
(Pionowo)

Wyjście
A42
A52

A53

(1x 4...20 mA tylko pomiar mętności, przygotowane dla wyświetlacza)
(1 x 4...20 mA pomiar mętności, 1 x wyjście przełączające, bez zewnętrznego 
przełączania zakresów, przygotowane dla wyświetlacza)
(1 x 4...20 mA pomiar mętności, 1 x wyjście przełączające, zewnętrzne przełączanie 
zakresów, przygotowane dla wyświetlacza)

Przyłącze elektryczne
P
D
M
N
A

(Dławnica kablowa M16x1,5)
(2 x przyłącze kablowe M16x1,5)
(1x wtyk złącza M12, 4-stykowy do wyjścia A42, 5-stykowy do wyjścia A5x)
(2 × wtyk złącza M12, standardowy)
(2x wtyk złącza M12, 4-stykowy napięcie pomocnicze/wyjście, 5-stykowe wyjście/wejście)

Interfejs/wyświetlacz 
X
S 
L

(Bez interfejsu)
(Prosty Interfejs Użytkownika z małym wyświetlaczem)
(Duży Interfejs Użytkownika z dużym wyświetlaczem)

Pokrywa
X
P
M
W

(Pokrywa z tworzywa sztucznego bez wziernika)
(Pokrywa z tworzywa sztucznego z wziernikiem)
(Pokrywa ze stali nierdzewnej bez wziernika)
(Pokrywa ze stali nierdzewnej z wziernikiem)

Ustawianie parametrów
X
S

(Standard)
(Należy podać tekstem zwykłym)

ITM-51 S01 / V / A53 / D / L / P / X  


