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MĚŘENÍ TLAKOVÉHO ROSNÉHO BODU 
měřicí přístroj pro kontrolu vlhkosti ve stlačeném vzduchu, připravený ihned k připojení 

Obj. č. Označení   

 TPK 
Kompletní měřicí přístroj tlakového rosného bodu pro kondenzační 
a/nebo membránové / adsorpční sušičky, s integrovanou měřicí 
komorou včetně síťového kabelu, připravený k okamžitému použití 
 
Oblast zobrazení / rozsah měření: -20…+20°Ctp / 0..10 bar TPK 21 
Oblast zobrazení / rozsah měření: -40…+20°Ctp / 0..10 bar TPK 41 
Oblast zobrazení / rozsah měření: -60…+20°Ctp / 0..10 bar TPK 61 
Článek senzoru:      kapacitní tenkostěnný senzor 
Analogový výstup:  4...20 mA nebo 0…10 V 
Bus rozhraní:  ModBus (protokol nastavitelný) 
Výstupy relé:                                   4 nezávislé, volně 

konfigurovatelné 
Přesnost:          ±0,2K dtp( při - 30oC dtp a 23oC) 
Elektrické napájení:  230V AC / max 20VA 
Teplota použití:  -20°C ... 50°C (hlava senzoru) 
Mechanické připojení:          Vsuvka pro rychlosp.SW 27 
Interní zápis dat:  SD karta 

 

  

TPK21 TPK 21: Rozsah měření: -20….+20 st.C  
 

TPK21-LT 

TPK 21-LT: Rozsah měření: -20….+20 st.C 
Zjednodušená verze TPK 21 s 2 volně konfigurovatelnými výstupy 
relé 
bez 
-měření tlaku 
- pomocných textů na pozadí 
- rozhraní ModBus 
- záznamu dat 

 

 

 

TPK41 TPK 41: Rozsah měření: -40….+20 st.C  
 

TPK61 TPK 61: Rozsah měření: -60….+20 st.C  
 

 TPM s  4...20 mA a MODBUS RTU výstupem 
 
TPM převodník tlakového rosného bodu byl vyvinut speciálně pro 
kontrolu tlakového rosného bodu u sušiček stlačeného vzduchu. 
Vysoká přesnost měření ±1,0 °C a vynikající dlouhodobá stabilita 
dělají z přístroje TPM ideální měřicí zařízení. 
Naměřená hodnota je dodávána bezpečně jako volný stupňovitý 
analogový standardní proudový signál 4...20 mA a digitálně jako 
Modbus RTU. Díky velmi malé a kompaktní stavbě není jeho 
instalace i při velmi omezených prostorových možnostech žádný 
problém.   
 
Oblast zobrazení / rozsah měření: -20…+50°Ctp / 0..20 bar TPM 20 
Oblast zobrazení / rozsah měření: -80…+50°Ctp / 0..20 bar TPM 80 
Oblast zobrazení / rozsah měření: -60…+50°Ctp / 0..100 bar TPM 
    60 HP 
Analogový výstup:  4...20 mA (volně stupňovitý) 
Digitální výstup:  MODBUS RTU 
Teplota použití:  -20°C ... 60°C 

 

   

TPM20 TPM 20: Rozsah měření: -20….+50 st.C 
  

TPM80 TPM 80: Rozsah měření: -80….+50 st.C 
  

TPM80HP TPM 60 hp: Rozsah měření: -60….+50 st.C 
Tlakový rozsah do 100 bar  

 TPK přenosný 
 
Kompletní měřicí přístroj tlakového rosného bodu včetně obsáhlého 
příslušenství, připravený k okamžitému použití 
 

Oblast zobrazení / rozsah měření:   -20…+20°Ctp    

TPK 21přenosný  

Oblast zobrazení / rozsah měření:   -60…+20°Ctp    

TPK 61přenosný  

Tlakový rozsah:                    0 ... 16 bar 

Přesnost:                              ±0,2 K dtp (při -30odtp a 23oC) 

Článek senzoru: kapacitní tenkostěnný senzor 

Teplota použití:  -60°C ... 70°C  

Teplota skladování: -40°C ... 80°C 

Rozměry kufru: 210 x 167 x 90 mm 
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- Hadice z HPTFE (5m) včetně připojení NW7 

- Měřící komora již zaintegrovaná v přístroji  

- Síťový díl, vhodný k dlouhodobému měření 
- Výstupní tryska 

TPK21PT 
TPK 21 přenosný: Rozsah měření: -20….+20 st.C  

TPK61PT TPK 61 přenosný: Rozsah měření: -60….+20 st.C  
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MĚŘENÍ TLAKOVÉHO ROSNÉHO BODU 
měřicí přístroj pro kontrolu vlhkosti ve stlačeném vzduchu, připravený k připojení 

Obj. č. Označení   

 Opční příslušenství TPK   
 
 
 
 
 

TPZSIG 

 
TPK-SIG II 
Světelná signalizace s akustickým signálem s vypínacím tlačítkem, 
10m připojovací kabel pevně připojený s 5 pólovou zástrčkou M-
12, A-kódovaný 
Vhodný pro stavební řadu TPK 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

TPZREL 

 
Externí reléová-skříň TPK-REL 
Reléová-skříňka se 4 relé, svorkovnicí, připojovacím kabelem 3 m 
se zástrčkou M12 a externím el. napájením. 

Stavební řada TPK obsahuje bezpotenciální kontakt/výstup 30 V. 
Pokud mají být měřicím přístrojem tlakového rosného bodu řízeny 
elektrická zařízení (např. elektrická automatika rozběhu, ovládání 
kulových kohoutů) s elektrickým napájením 220 V, pak se musí 
použít tato reléová-skříňka, která bezpotenciální výstup převede 
na správné napětí. 
4 relé 8A/230V se střídavým kontaktem. 
Rozsah dodávky včetně síťového dílu a 3 m připojovacího kabelu. 

 

  

TPZMAK  
Excel Makro 
Pro snadné načtení dat uložených na SD kartě dataloggeru 

 
 

 

 
 

TPZSTY 

 
Speciální tužka 
vhodná pro stavební řadu TPK - /oilguard / oilguard plus.  
Náhradní tužka k snadné obsluze dotykového displeje. 

 

  

 
 

TPZNT 

 
Síťový zdroj 
vhodný pro stavební řadu TPK  
Náhradní síťový zdroj s kabelem a zástrčkou M-12  

 

 
 
                   podobný obrázek    

 

 
 

TPZKA- 

 
Kabel senzoru/ovladače, 5 pólový 
PUR černošedý RAL 7021, rovná zástrčka M12,  

 

  

- 3O Délka kabelu: 3,0 m - rovný, na jedné straně kabelová koncovka – 
na druhé straně volný konec   

- 3S Délka kabelu: 3,0 m - rovný, na jedné straně kabelová koncovka – 
na druhé straně zástrčka                    

- 10O Délka kabelu: 10 m - rovný, na jedné straně kabelová koncovka – 
na druhé straně volný konec 

                   podobný obrázek    
 

- 10S Délka kabelu: 10 m - rovný, na jedné straně kabelová krabice – na 
druhé straně zástrčka   

 
Opční příslušenství pro TPM, TPW 

přenosný 

  

TPZMK 

Univerzální měřicí komora PA-MK 
 
Připojení přes vsuvku do rychlospojky NW7 nebo alternativně G 
závit 3/8“ vnitřní závit, 
Integrovaná a pevně nastavená výstupní tryska pro zabránění 
zpětné difuze, se slinutým tlumičem 
Připojovací závit 1/2“ pro čidlo tlakového rosného bodu, 
Tlakový rozsah 0..16 bar, 
Teplotní rozsah -20 oC…+50 oC 
Není vhodné pro vysokotlaký TPM 60 hp  
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NOVÁ KALIBRACE 

Obj. č. Označení  

 Náklady na novou kalibraci rosného bodu  

SKALTPKIS
O 

 

Kalibrace měřidla rosného bodu včetně kalibračního protokolu - TPK 21, 
TPK 41,TPK 61, TPK 21 přenosný, TPK 61 přenosný 
ISO-rekalibrace a justáž přesnosti na 4 kontrolní body včetně zkušebního protokolu. Tak může být  
kalibrační certifikát kdykoliv použit i pro provozy certifikované FDA. 

 

 

SKALTPK2
0P 

 

Kalibrace měřidla rosného bodu včetně zkušebního protokolu - TPK 20, TPK 
40, TPK 60, TPW 20 přenosný, TPW 60 přenosný, TPW 20, TPW 60, 
dewguardPRO, TPT 
ISO- rekalibrace a justáž na 1 kontrolní bod včetně zkušebního protokolu. 

 

 

SKALTPK2
0I 

 

Kalibrace měřidla rosného bodu včetně zkušebního protokolu - TPK 20, TPK 
40, TPK 60, TPW 20 přenosný, TPW 60 přenosný, TPW 20, TPW 60, 
dewguardPRO, TPT 
ISO-rekalibrace a justáž na 4 kontrolní body včetně zkušebního protokolu. Tak může být  
kalibrační certifikát kdykoliv použit i pro provozy certifikované FDA. 

 

 

STPFUET 
 

Dodatečná výměna čidla (PŘÍPLATEK) 
Pro případ, že zabudované čidlo již nelze vyčistit nebo pokud je poškozené a nelze ho již použít. 

 

 

SKALTPM1 

 

Kalibrace měřidla rosného bodu včetně kalibračního protokolu – TPM 
TPM převodník tlakového rosného bodu je třeba zaslat k nám, poté od nás obdržíte základní servis, který se 
skládá z: přezkoušení, vyčištění a výměny filtru, kalibrace včetně osvědčení podle EN10204-3.1 

 

 

SKALTPM2 

 

Kalibrace měřidla rosného bodu včetně kalibračního protokolu – TPM 
TPM převodník tlakového rosného bodu je třeba zaslat k nám, poté od nás obdržíte základní servis, který se 
skládá z: přezkoušení, vyčištění a výměny filtru, kalibrace a nastavení včetně osvědčení podle 
EN10204-3.1 

 

 

SKALTPM3
- 

 

Kalibrace měřidla rosného bodu včetně kalibračního protokolu – TPM  
TPM převodník tlakového rosného bodu je třeba zaslat k nám, poté od nás obdržíte výrobcem zkontrolovaný 
(včetně čištění a výměny filtru) a kalibrovaný OEKD senzor na výměnu včetně osvědčení podle 
EN10204-3.1. 

 

 

- TPM 20  

Senzor na výměnu - TPM 20  

- TPM 80  

Senzor na výměnu - TPM 80  

- TPM 60hp  

Senzor na výměnu - TPM 60 hp 
 

 

Senzor pro měření tlakového rosného bodu 
FA 510/515 od -80 do 20°Ctd 
Měřící rozsah -80...20°Ctd 
Extrémně stabilní 
Analogový výstup 4...20 mA 
Odolný vůči kondenzátu 
Okamžitá reakce 
Až do tlaku 350 bar (speciální verze) 
Nově: Modbus-RTU interface 
Nově: Vyšší rozlišení senzorového signálu díky vylepšené 
vyhodnocovací elektronice 
Nově: Diagnostika senzoru ručním nástrojem nebo servisním 
softwarem 

 

 

0699 0510 

FA 510 senzor TRB pro adsorpční sušičky od -80°C do 20°C Ctd včetně 
výrobního certifikátu a kalibračního protokolu, výstupní signál 4….20mA (3 
drátové připojení) a rozhraní Modbus -RTU 

 

0699 0515 

FA 515 senzor TRB pro kondenzační sušičky od -20°C do 50°C Ctd včetně 
výrobního certifikátu a kalibračního protokolo, výstupní signál 4….20mA (2 
drátové připojení) nebo rozhraní Modbus -RTU 
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 Dodatečné příslušenství (opce)  

0699 3390 
Standardní měřící komůrka k měření rosného 
bodu do 16 bar 
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KONTROLA TLAKU 

Obj. č. Označení   

 Převodník tlaku, PTR-xx 
Převodník tlaku s vysokou přesností a dlouhou životností na bázi 
keramického silnostěnného senzoru, který je uzpůsoben speciálně 
pro průmyslové systémy. 
 
Materiál krytu:  nerezová ocel 1.1404 
Připojení :  GĽ“ B (EN 837-1) 
Senzor :  keramika, Al2O3 

Těsnění :  FPM 
Teplota použití :  -25...85oC 
Přesnost :  ≤ ± 0,5% FS 
Připojení :  M-12 průmyslová zástrčka P 
Výstup :  4...20 mA (dvojvodič) 
Třída ochrany :  IP 65 
Napájecí napětí :  12...30V DC 
 
Rozsah dodávky: 
- převodní tlaku z nerezové oceli, se zástrčkou M-12  
- kalibrační protokol ISO 9001 
- obal (kartonové pouzdro) s vložkou 

 

  

PTR16 

Rozsah měření: 
Provozní tlak: 

0….16 bar 
25 bar 
 

jiné rozsahy měření na poptávku 

 

 

TPK21 

 

TPK 21 
Kompletní měřicí přístroj tlaku pro tlakový rozsah 0…10 bar, 
s integrovanou měřicí komorou včetně síťového kabelu a displeje, 
připravený k okamžitému použití. 
 
Analogový výstup :  4...20 mA nebo 0…10 V 
Výstupy relé:  potenciální oddělené, volně 
 konfigurovatelné 
Bus rozhraní:  ModBus (přizpůsobitelný protokol) 
El. napájení:  230V AC / max 20VA 
Teplota použití:  -20oC ... 50°C ( hlava senzoru ) 
Připojení mechanické:  standardní rychlospojka, SW 27 
Vnitřní ukládání dat:  SD-card 

 

 

 

 Dodatečné příslušenství (opce)   

PTRZNI 

 

Vsuvka NW 7,2mm, pro převodník tlaku k 
připojení do tlakové rychlospojky, poniklovaná 
včetně těsnění. 
 

 

 

TPZKA- 
 

Kabel senzoru/ovladače, 5 pólový 
PUR bez halogenů černošedý RAL 7021, rovná zástrčka M12, 

 

  

- 3O Délka kabelu: 3,0 m - rovný, na jedné straně kabelová koncovka – 
na druhé straně volný konec   

- 3S Délka kabelu: 3,0 m - rovný, na jedné straně kabelová koncovka – 
na druhé straně zástrčka   

- 10O Délka kabelu: 10 m - rovný, na jedné straně kabelová koncovka – 
na druhé straně otevřený konec                                                         

- 10S Délka kabelu: 10 m - rovný, na jedné straně kabelová koncovka – 
na druhé straně zástrčka   

 
 
 
 
 

TPZSIG 

 
TPK-SIG II 
Světelná signalizace s akustickým signálem s vypínacím tlačítkem, 
10m připojovací kabel pevně připojený s 5 pólovou zástrčkou M-
12, A-kódovaný 
Vhodný pro stavební řadu TPK 
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TPZREL 

 
Externí reléová-skříň TPK-REL 
Reléová-skříňka se 4 relé, svorkovnicí, připojovacím kabelem 3 m 
se zástrčkou M12 a externím el. napájením. 

Stavební řada TPK obsahuje bezpotenciální kontakt/výstup 30 V. 
Pokud mají být měřicím přístrojem tlakového rosného bodu řízeny 
elektrická zařízení (např. elektrická automatika rozběhu, ovládání 
kulových kohoutů) s elektrickým napájením 220 V, pak se musí 
použít tato reléová-skříňka, která bezpotenciální výstup převede 
na správné napětí. 
4 relé 8A/230V se střídavým kontaktem. 
Rozsah dodávky včetně síťového dílu a 3 m připojovacího kabelu. 
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Obj. č. Označení   

0694 1886 
 

Tlakový senzor standard CS 16; 0…16 bar,  
±1% přesnost 

 

0694 3555 

 

Tlakový senzor standard CS 16; 0…16 bar,  
±0,5% přesnost 

 

0694 0356 

 

Tlakový senzor standard CS 40; 0…40 bar,  
±1% přesnost 

 

0694 3930 

 

Tlakový senzor standard CS 40; 0…40 bar,  
±0,5% přesnost 

 

0694 3550 

 

Tlakový senzor standard CS 1,6; 0…1,6 bar,  
±0,5% přesnost 

 

0694 3556 

 

Tlakový senzor standard CS 10; 0…10 bar,  
±1% přesnost od konečné hodnoty 

 

 

0694 3557 

 

Tlakový senzor standard CS 100; 0…100 bar,  
±1% přesnost od konečné hodnoty 

 

0694 3558 

 

Tlakový senzor standard CS 250; 0…250 bar,  
±1% přesnost od konečné hodnoty 

 

0694 3559 

 

Tlakový senzor standard CS 400; 0…400 bar,  
±1% přesnost od konečné hodnoty 

 

0694 3560 

 
Přesný tlakový senzor CS -1…+15 bar,  
±0,5% přesnost od konečné hodnoty 
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VYHLEDÁVÁNÍ NETĚSNOSTÍ 

Obj. č. Označení   

US003 

 

LeakguardPRO 
Ultrazvukový vyhledávací přístroj netěsností pro snadné 
vyhledávání netěsností 
 
Skládá se: 
 • 1 x detektor s extrémně vysokou citlivostí pro rychlé  
        vyhledávání netěsností 
 • 1 x kvalitní sluchátka 
 • 1 x směrová sonda ( integrovaná ) 
 • 1 x integrovaný laserový ukazatel pro přesnou lokalizaci 
   netěsností  
 • Funkce vypnutí / zapnutí 
 • LED ukazatel 
 • Napájení akumulátorem (odpadá nepohodlná výměna  
        baterií) 
 • Nabíječka akumulátoru 
 
Kompletně v kufru 

Leckagen 

 
 
 
 
 
  

USZMIC 

 

Externí přídavný mikrofon 
 
Velmi citlivý externí přídavný mikrofon. 
Mikrofon je nezbytný při použití teleskopické tyče.  

 

 

 

USZTEL 

 

Teleskopická tyč 160 
 
Jako pomůcka pro vyhledání místa netěsnosti v rozvodu do 
výšky cca. 5 m 
Délka teleskopické tyče s držadlem 1,80 - 4,50 m 

 

 

 

USZKOP 

 

Sluchátka (tlumená proti hluku z okolí) 
 
Spojená sluchátka, velmi tlumená. 
Vhodná pro přesné vyhledání místa netěsností v extrémně 
hlučném prostředí. 
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ANALÝZY KVALITY STLAČENÉHO VZDUCHU pomocí odběru vzorku a 

laboratorního vyhodnocení 

Obj. č.                                    Označení   

 Měření zbytkového oleje (olejové páry) 
pomocí odběru vzorku a následného 
vyhodnocení akreditovanou laboratoří  
Měření olejových par pro určení kvality stlačeného vzduchu. 
Analýza k určení plynných uhlovodíků podle metody DIN ISO 9377- 
2 (H53). 
Analýza kvality probíhá pomocí zkušebního kufru, který od nás 
obdržíte, s odběrným systémem a podrobným návodem, jak je 
nutné sondu připojit k stlačenému vzduchu. 
Po odběru vzorku a zpětném zaslání sady k nám a po naší 
následné analýze pomocí plynové chromatografie v naší 
spolupracující akreditované laboratoři obdržíte kompletní zprávu 
s odpovídající klasifikací stlačeného vzduchu podle DIN 8573-1. 
 

  

PA01 Laboratorní vyhodnocení plynovou chromatografií včetně zprávy o 
měření olejových par   

PM01 Odběrný systém vzorků pro měření olejových par (cena za pronájem)   

 Hmotnostní spektroskopické určení pevných 
částic včetně měření olejových par podle ISO 
8573-5:2001 pomocí odběru vzorků a 
následného vyhodnocení akreditovanou 
laboratoří 
Stanovení kvality stlačeného vzduchu podle ISO 8573-5:2001 
pomocí Hmotnostního spektroskopického určení částic (MS-
Screening). 
Hmotnostní spektrometrie, obzvláště v kombinaci s plynovou 
chromatografií, je nejflexibilnější a nejvýkonnější analytická 
technika, kterou dnes máme pro analýzu organických částic – 
kromě makromolekul k dispozici. 
Vyznačuje se nejvyšší citlivostí ve spojení s vysokou specifičností a 
umožňuje, dokonce i v minimální koncentraci, identifikovat a 
kvantifikovat přítomné látky v biologickém materiálu. 

 

  

PA02 Laboratorní vyhodnocení plynovou chromatografií a hmotnostní spektrografií včetně zprávy    
PM02 Odběrný systém vzorků pro MS-Screening (cena za pronájem)   

 Stanovení počtu zárodků (stanovení 
celkového počtu mikroorganismů) pomocí 
odběru vzorků a následného 
vyhodnocení akreditovanou laboratoří 
Stanovení počtu zárodků pro určení kvality stlačeného 
vzduchu. 
Analýza podle metody DIN EN ISO 6222. 
Analýza kvality probíhá pomocí zkušebního kufru, který od nás 
obdržíte, s odběrným systémem a podrobným návodem, jak se 
sonda připojí ke stlačenému vzduchu.  
Po odběru vzorku a zpětném zaslání sady k nám a po naší 
následné analýze pomocí tvorby kultur v akreditované laboratoři 
obdržíte kompletní testovací zprávu. 

 

  

PA03 Laboratorní vyhodnocení stanovením celkového počtu mikroorganismů 
(zárodky) včetně zprávy  

  

PM03 Odběrný systém vzorků pro stanovení počtu zárodků (cena pronájmu)   

 Měření kvality stl. vzduchu podle ISO 8573-1 
a EN 
12021 pomocí odběru vzorků a následného 
vyhodnocení akreditovanou laboratoří 
Všechna měření můžete provádět ve svém podniku sami. 
K tomu od nás dostanete nutné měřicí vybavení s podrobným 
návodem. 
Výsledky měření vyhodnotí naše spolupracující certifikovaná 
chemická laboratoř a Vy pak od nás obdržíte zprávu.    
Tyto výsledky Vám nebo Vašemu zákazníkovi poslouží kdykoliv 
jako základ pro odpovídající audit kvality. 
 • Měření obsahu zbytkového oleje pomocí odběru vzorků  
           a vyhodnocení akreditovanou laboratoří.   
 • Měření částic pomocí zapůjčeného přístroje (evidence  
           měřených údajů pomocí zapisovacího zařízení) 
 • Kontrola vlhkosti měřicím přístrojem tlakového rosného bodu  
           kalibrovaným podle ISO (evidence měřených údajů pomocí  
           zapisovacího zařízení) 
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PAM04 

Kompletní měřicí systém na pronájem, který se skládá z: odběrného 
systému vzorků pro měření olejových par, měřicího přístroje částic a 
měřicího přístroje tlakového rosného bodu kalibrovaného podle ISO a 
zapisovacího zařízení údajů. Vyhodnocení jako podrobná zpráva včetně 
plynového chromatografického laboratorního vyhodnocení. 
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ANALÝZY KVALITY STLAČENÉHO VZDUCHU pomocí odběru vzorku a 

laboratorního vyhodnocení 

Obj. č. Označení   

  
Stanovení počtu částic pomocí počitadla 
částic 
Určení počtu částic pro určení kvality stlačeného vzduchu. 
Měří se 3 rozsahy: 
Rozsah  1: 0,1μm - 0,5μm 
Rozsah 2: 0,5μm - 1,0μm 
Rozsah 3: 1,0μm - 5,0μm 
Vztažené normy:  ISO 8573 - 4: 2001 
Výstup: min. / max. a průměrné hodnoty 
 

  

PAM05 

 

Stanovení počtu částic pomocí měřicího přístroje částic a připojeného 
zapisovacího zařízení, zpráva a pronájem měřicího systému (cena 
pronájmu/týden) 
 

 

 

  
Určení tlakového rosného bodu pomocí 
převodníku tlakového rosného bodu, 
kalibrovaného podle ISO 
Měření tlakového rosného bodu pro určení kvality stlačeného 
vzduchu. 

Kalibrovaný rozsah měření: -80……+50 st. – evidence údajů 
pomocí zapisovacího zařízení dat.  
 

  

PAM06 

 

Určení tlakového rosného bodu pomocí převodníku tlakového rosného 
bodu, kalibrovaného podle ISO a připojeného zapisovacího zařízení, 
zpráva a měřicí systém 
(cena pronájmu/týden) 
 

 

 

 
 

Analýzy částic a stanovení jejich počtu 
prostřednictvím 
elektronového mikroskopu pomocí odběru 
vzorků a následného vyhodnocení 
akreditovanou laboratoří 
Stanovení počtu částic a složení částic pro určení kvality 
stlačeného vzduchu.  

Analýza pomocí elektronového mikroskopu. 
Analýza kvality probíhá pomocí zkušebního kufru, který od nás 
obdržíte, s odběrným systémem a podrobným návodem, jak se 
sonda připojí ke stlačenému vzduchu. 
Po odběru vzorku a zpětném zaslání sady k nám a po naší 
následné analýze pomocí elektronového mikroskopu v naší 
spolupracující akreditované laboratoři obdržíte kompletní testovací 
zprávu. 

 

  

PA07 
 

Stanovení celkového počtu a složení částic včetně laboratorního 
vyhodnocení a zprávy  
 

 
 

PM07 Odběrný systém vzorků pro analýzu částic (cena pronájmu/týden)   

  

Analýza oleje akreditovanou laboratoří 
Analýza oleje laboratoří pro olejovou analýzu, která je certifikovaná 
podle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 a akreditovaná podle 
DIN EN ISO/IEC 17025:2005. 
 
V ceně je obsaženo: 

✓ Nádoba na vzorek (100 ml) pro analýzu maziva 

✓ Obálka pro zaslání 

✓ Průvodní zkušební protokol se snímatelným, samolepicím 

laboratorním číslem 

✓ Laboratorní zjištění 

✓ Diagnóza laboratorních hodnot odborníky  

✓ Zaslání laboratorní zprávy e-mailem 

  

PA08 Analýza oleje včetně zprávy   
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Analýza chladicí vody pomocí odběru vzorků 
a následného vyhodnocení akreditovanou 
laboratoří 
 
 

  

PA09 

 
Zaslaná chladicí voda se zkontroluje, nakolik odpovídá technickým 
požadavkům tepelných výměníků. – Základem vyhodnocování je DIN 
50930 
 

 

 

 

  

 



 

15 
 

ANALÝZY KVALITY STLAČENÉHO VZDUCHU pomocí odběru vzorku a 

laboratorního vyhodnocení 

Obj. č. Označení   

  

Analýza plynu na rušivé látky u generátorů 
kyslíku 
Určení kvality kyslíku z pohledu ostatních látek. 

Generátory kyslíku dodávají kyslík ve velmi vysoké kvalitě  
(mezi 90,00.…99,999%). Nabízíme analýzu zbytkových látek u 
kyslíku (N2, argon atd.) akreditovanou laboratoří 

 

  

PAM10 
 
Analýza plynu na „rušivé“ látky u generátorů kyslíku, včetně odběrného 
systému vzorků a vyhodnocení akreditovanou laboratoří 
 

 
 

  

Analýza plynu na rušivé látky u generátorů 
dusíku 
Určení kvality dusíku z pohledu ostatních látek. 

Generátory dusíku dodávají dusík ve velmi vysoké kvalitě  
(mezi 90,00.…99,999%). Nabízíme analýzu zbytkových látek u 
dusíku (N2, argon atd.) akreditovanou laboratoří 

 

  

PAM11 
 
Analýza plynu na „rušivé“ látky u generátorů dusíku, včetně odběrného 
systému vzorků a vyhodnocení akreditovanou laboratoří 
 

 
 

  

Analýza kondenzátu akreditovanou laboratoří 
Určení kvality kondenzátu ze stlačeného vzduchu podle DIN 
EN ISO 
pomocí hmotnostního spektroskopického stanovení částic 
(MS-Screening) nebo vyhodnocením plynovou chromatografií. 

Analyzujeme kondenzát, který nám pošlete, v naší spolupracující 
akreditované laboratoři.   
Následně obdržíte vyhodnocení ve formě podrobné zprávy, která 
může být podkladem pro odpovídající audit nebo jako další 
potřebný doklad o kvalitě stl. vzduchu.  

 

  

PA12 

 
Analýza kondenzátu (z pohledu odpadní vody) včetně zprávy – 
Kondenzát je testován z pohledu jeho schopnosti odvedení do čistírny 
odpadních vod. 
 

 

 

PA13 

 
Analýza kondenzátu (z pohledu koroze) včetně zprávy – Kondenzát je 
testován z pohledu jeho korozivity vůči kovům. Tím je možno včas 
rozpoznat a zabránit škodám např. u výměníků popř. objasnit problémy 
s korozí.  
 

 

 

PA14 

 
Analýza kondenzátu (z pohledu ucpávání – například filtrů) včetně 
zprávy – Kondenzát je testován z pohledu objasnění krátké životnosti 
filtrů.   
 

 

 

  

Analýza na přítomnost legionel v chladicí a 
pitné vodě akreditovanou laboratoří  
 
 
 
 

 

  

PA15 Analýza vody na přítomnost legionel akreditovanou laboratoří včetně 
zprávy  
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MĚŘENÍ ZBYTKOVÉHO OLEJE online-metodou 
Kompletní měřicí zařízení pro kontrolu zbytkového oleje ve stlačeném vzduchu, připravené k zapojení  

Obj. č. Označení   

OG20 

oilguard LT 
 

Online – kontrola obsahu zbytkového oleje pro stacionární použití 
po úpravě stlačeného vzduchu, např. katalyzátorem, odlučovačem 
s aktivním uhlím a odpovídající filtrací.  
 
Nepřetržitá, elektronická kontrola obsahu zbytkového oleje 
s mikroprocesorovým řízením, není nutný žádný odběr vzorků a 
laboratorní analýza. 
Permanentní měření online - metodou 
Záruka kvality stlačeného vzduchu podle ISO 8573-5 
Ukládání min. a max. hodnoty 
 
Zobrazení:  0,001 – 20 mg/m3 celkový obsah zbytkového 
                                oleje  
Kalibrační rozsah měření: 0,01 – 1 mg celkoý obsah oleje nebo 
0 – 2 ppm koncentrace uhlovodíků, vztaženo k hexanu (C6H14) 
Přesnost měření:  5 ppb na nulu, vztaženo k hexanu (C6H14) 
Médium: stlačený vzduch (bez agresivních, leptavých,  
                                 jedovatých, vznětlivých, hořlavých částic  
                                 a síranů) 
Provozní teplota:  0 až +50°C 
Provozní tlak:  4 - 16 bar 
Připojení sondy:  G 1/2“ AG  
Management alarmu: signální světlo a bzučák v ceně 
Měřicí článek:  integrovaný senzor z optimalizovaného oxidu  
                                kovu  
Vyhodnocovací a zobrazovací elektronika: LED dioda, 4/5 znaků 
                                2-řádková, integrovaná 
El. napájení:  85 – 250V AC, 50-60 Hz 
Skříň:  ocelový plech, s práškovou úpravou,  
Rozměry:  300 x 400 x 130 mm, bez signálního světla, 
                                bez upevňovacích oček  
Výstupy:                  1 x analogový výstup (4...20 mA), 
                                2x bezpotenciální kontakty relé (nastavitelné a 
                                uzamykatelné) 
Včetně kalibračního certifikátu 
 

 

 

OG21 

oilguard II 
 

online – kontrola obsahu zbytkového oleje pro stacionární použití 
po úpravě stlačeného vzduchu, např. katalyzátorem, odlučovačem 
s aktivním uhlím a odpovídající filtrací. 
Nepřetržitá, elektronická kontrola obsahu zbytkového oleje 
s mikroprocesorovým řízením, není nutný žádný odběr vzorků a 
laboratorní analýza. 
Permanentní měření online - metodou 
Záruka kvality stlačeného vzduchu podle ISO 8573-5 
Rozhraní:  
 1 x sériově rozhraní RS485 
 1 x MODBUS protokol – tím je zařízení připraveno  
               pro „Industry 4.0“ 
 1 x analogový výstup (4...20 mA oder 0…10 V) - volně  
               konfigurovatelný 
 1 x výstup alarmu 
 2 x spínací výstup 
 
Zobrazení:  8“ barevný LCD displej, částečně nastavitelný  
                                 pro zákazníka  
Obsluha:  dotyková obrazovka, snadná orientace v menu 
Rozsah měření:  0,000 – 1 mg/m3 (olejová pára žádné                  
aerosoly) 
Přesnost měření:  0,012 mg/mł ± 0,2 * od zobrazené hodnoty 
Médium: stlačený vzduch (bez agresivních, leptavých,  
                                 jedovatých, vznětlivých, hořlavých částic  
                                 a síranů) 
Měřená velikost:  mg/mł za normálních podmínek 1 bar a 20°C 
Provozní teplota:  0 až +50°C 
Provozní tlak:  0 - 16 bar 
Připojení sondy:  G 1/2“ šroubení se svěracím kroužkem s 
hadicí  
                                PTFE 5m  
Management alarmu: (signální světlo a bzučák jako opce) 
Ukládání dat:  integrovaná SD-karta 
Měřicí článek:  integrovaný senzor z optimalizovaného oxidu  
                                 kovu  
El. napájení:  90 – 240V AC, 50-60 Hz 
Skříň:  ocelový plech, s práškovou úpravou, lakovaná  
                                 bílá 
Rozměry:                 (300 x 400 x 130 mm), bez upevňovacích oček 
 
Kompletně připravené k zapojení, použitelné bez dodatečných 
měřicích drah, včetně síťové zástrčky a průkazného kalibračního 
certifikátu podle ISO 89001. 
Možná výměna senzoru na místě 
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OGZSIG 

 

OG-SIG 
Světelná signalizace s akustickým signálem s vypínačem, 10m 
připojovací kabel pevně připojený s 8 pólovou zástrčkou M12. 
3 barevný ukazatel (zelená - žlutá - červená) a bzučák 

 

 

 

OGZKAT 
 

Kartuše katalyzátoru 
Pro čištění senzoru po krátkodobém znečištění 

  
 

TPZMAK  
Excel Makro 
Pro snadné načtení dat uložených na SD kartě dataloggeru 
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MĚŘENÍ ZBYTKOVÉHO OLEJE online-metodou 

Obj. č. Označení  

SOG23 

 
Senzor na výměnu pouze pro oilguard II (3 hvězdičková smlouva) 
Přístroj zůstane u Vás a Vy od nás obdržíte kalibrovanou kartuši s aktivním uhlím a senzor na výměnu 
s odpovídajícím certifikátem o kalibraci podle ISO 89001. Pomocí přiloženého návodu se Vám snadno podaří 
přístroj vyčistit a nahradit senzor čerstvě kalibrovaným. Pokud nám pošlete vymontovaný senzor, obdržíte od 
nás dobropis. Zaslání celého přístroje k nám a s tím spojené přerušení měřených údajů neprobíhá po dlouhou 
dobu.  

 

 

SOG24 
 
Dobropis po zaslání vyměněného senzoru (3 hvězdičková smlouva) 
 

 

SOG25 

 
4 hvězdičková smlouva pouze pro oilguard II 
Přístroj k nám bude zaslán na roční údržbu / novou kalibraci. 
Smlouva obsahuje následující body: 
 
 - vyčištění přístroje 
 - přezkoušení správné funkce vnitřního hardwaru podle plánu údržby 
 - výměna senzoru po roce 
 - kalibrační protokol (způsobilý FDA) 
 
Pomocí 4 hvězdičkové smlouvy prodloužíte životnost a uchování hodnot Vašeho měřicího systému a zajistíte 
si jeho vysokou pohotovost. 
Každoroční výměnou senzoru zajistíte extrémní přesnost měřicího systému po dobu mnoha let a pojistíte si tak 
svoji výrobu.  
 
Snadná kalkulace ročních provozních nákladů, a tím i jejich snadné zahrnutí do servisního plánování.  

 

 

SOG26 

 
5 hvězdičková smlouva pouze pro oilguard II 
Přístroj k nám bude zaslán na roční údržbu / novou kalibraci. 
Smlouva obsahuje následující body: 
 
- vyčištění přístroje 
- přezkoušení správné funkce vnitřního hardwaru podle plánu údržby 
- v případě potřeby úprava nebo výměna interního hardwaru 
- výměna senzoru po roce 
- kalibrační protokol (způsobilý FDA) 
- aktualizace softwaru, pokud je to nutné 
- přístroj na zápůjčku po dobu kalibrace 
- náklady na dopravu přístroje oilguard II / oilguard II plus 
- náklady na dopravu na zapůjčený přístroj 
 
Pomocí 5 hvězdičkové smlouvy prodloužíte životnost a uchování hodnot Vašeho měřicího systému a zajistíte 

si jeho vysokou pohotovost. 
Každoroční výměnou senzoru zajistíte extrémní přesnost měřicího systému po dobu řady let a pojistíte si tak 
svoji výrobu.  
 
Snadná kalkulace ročních provozních nákladů, a tím i jejich snadné zahrnutí do servisního plánování. 

 

 

SOG27 

 
Kalibrace přístroje oilguardPro, oilguard LT nebo oilguard II u výrobce (bez 
smlouvy) 
Paušální cena včetně kalibrace senzoru a potvrzení o kalibraci výrobcem podle ISO 89001 

 

 

SOG28 
 
Výměna senzoru u přístroje oilguardPro, oilguard LT nebo oilguard II bez 
nákladů na kalibraci (bez smlouvy) 
 

 

SOG29 Přístroj na zápůjčku (paušální pronájem) během kalibrace a údržby  
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MĚŘENÍ ČÁSTIC online-metodou 
Kompletní měřicí zařízení pro kontrolu částic ve stlačeném vzduchu, připravené k zapojení 

Obj. č. Označení   

PT001 

 

PartikelguardPRO 
 
Online-kontrola obsahu částic pro stacionární použití po úpravě 
stlačeného vzduchu 
Měří velikost částic od 0,1 do 5 μm – 0,1…0,5 μm, 0,5…1 μm,  
1…5 μm 
Objem průtoku stlačeného vzduchu 28,3 l/min (1 cfm) 
Přenos údajů pomocí Modbus rozhraní RS 485 
Včetně filtru a redukčního ventilu 
El. napájení 24 VDC, 300 mA (včetně síťového dílu) 
Rozměry: 150 x 200 x 300 mm 
Hmotnost: 8 kg 
Externí obrazovka s grafickým displejem a dotykovou obrazovkou 
pro obsluhu. 
. 

 

 

PTZDL 
 
Zapisovací zařízení (DatalogPRO compact) pro 100 milionů naměřených 
hodnot 
 

 
 

PTZETH 
 
Ethernetové rozhraní a rozhraní RS 485 (integrované) 
 

 

PTZSW 
 
Software pro grafické a tabulkové vyhodnocení dat, přenos dat pomocí USB 
nebo ethernetu 
 

 

PTZKAL 
 
Kalibrační certifikát pro zařízení ParticleguardPRO 
 

 
 

PTP02 

 

PartikelguardPRO mobil 
 
Online-kontrola obsahu částic pro přenosné použití po úpravě 
stlačeného vzduchu 
Měří velikost částic od 0,1 do 5 μm – 0,1…0,5 μm, 0,5…1μm,  
1…5 μm 
Hodnota průtoku 28,3 l/min (1 cfm) 
Přenos údajů pomocí Modbus rozhraní RS 485 
Včetně filtru a redukčního ventilu 
El. napájení 24 VDC, 300 mA (včetně síťového dílu) 
Rozměry: 150 x 200 x 300 mm 
Hmotnost: 8 kg 
Externí obrazovka s grafickým displejem a dotykovou obrazovkou 
pro obsluhu, zapisovací zařízení DatalogPRO compact 

 

 

 

PTPZETH 
 
Ethernetové rozhraní a rozhraní RS 485 (integrované) 
 

 
 

PTPZWS 
 
Webserver (integrovaný) 
 

 
 

PTPZSW 
 
Software pro grafické a tabulkové vyhodnocení dat, přenos dat pomocí USB 
 

 

PTPZKAL 
 
Kalibrační certifikát pro zařízení ParticleguardPRO mobil 
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ZAŘÍZENÍ PRO REGISTRACI DAT 

Obj. č. Označení   

  

DATALOG compact 
 
je inovativní zapisovací zařízení s obrazovkou pro evidenci 
parametrů u aplikací na stlačený vzduch a plyny. Elektronický 
systém měří připojené vstupní signály a zprostředkovává potřebné 
informace pro dané použití. Tyto přístroj zobrazuje a ukládá. Může 
být dlouhodobě archivován průběh procesů a také mohou být 
předávány nadřazeným systémům alarmy. Zapisovací zařízení s 
obrazovkou tak umožňuje aktuální vyhodnocení procesů a rychlý 
zásah přímo na místě. 
Senzory je možno snadno konfigurovat a připojit, systém 
automaticky rozpozná typ senzoru. Na barevném displeji 
s dotykovou obrazovkou se zobrazují všechny měřené hodnoty, 
měřené křivky a překročení mezních hodnot. Průběh křivek je 
možno prstem jednoduše přesouvat a zvětšovat.   
Až 4 analogové a/nebo digitální senzory 
Až 4 mezní hodnoty a 2 relé alarmu pro hlášení poruch volně 
konfigurovatelné 
3,5" barevný displej 
V kombinaci s opčním webserverem je možno přenášet aktuální 
naměřené hodnoty nezávisle na místě instalace. 

 

  

DATC0002 Datalog compact se 2 vstupy (analogový nebo digitální)   
DATC0004 Datalog compact MOBIL se 2 vstupy (analogový a/nebo digitální)   
DATCZETH Integrované rozhraní Ethernetu a RS 485    
DATCZGPB Externí mezisíťový Profibus pro připojení k integrovanému rozhraní RS 485   

DATCZWEB Webserver k přenosu dat na dálku (pouze ve spojení s ethernetovým 
rozhraním)  

DATCZTOT Totalizační funkce pro celkové sečtení počitadla analogových signálů    
DATCZBER Funkce výpočtu pro 4 integrované vstupy (např. výpočet tlakové diference)  
DATCZSFW Vyhodnocovací software (2 licence), datalog PRO connect   
DATCZVER Hotová kabeláž pro zapojení a nastavení parametrů   

  

DATALOG PRO   
 
DATALOG PRO je inteligentní zapisovací zařízení s obrazovkou 

pro evidenci parametrů u aplikací na stlačený vzduch a plyny. 
Elektronický systém měří připojené vstupní signály a 
zprostředkovává potřebné informace pro dané použití. Tyto přístroj 
zobrazuje a ukládá. Může je dlouhodobě archivovat a zachovat 
průběh procesů a také mohou být předávány nadřazeným 
systémům alarmy. Zapisovací zařízení s obrazovkou tak umožňuje 
aktuální vyhodnocení procesů a rychlý zásah přímo na místě. 
Senzory je možno snadno konfigurovat a připojit, systém 
automaticky rozpozná typ senzoru. Na barevném displeji 
s dotykovou obrazovkou se zobrazují všechny měřené hodnoty, 
měřené křivky a překročení mezních hodnot. Průběh křivek je 
možno prstem jednoduše přesouvat a zvětšovat. 
Až 12 analogových a/nebo digitálních senzorů 
Až 4 mezní hodnoty a 2 relé alarmu pro hlášení poruch volně 
konfigurovatelné 
7" barevný displej 
V kombinaci s opčním webserverem je možno odečíst aktuální 
naměřené hodnoty nezávisle na místě instalace. 

 

  

DATP0004 Datalog PRO se 4 vstupy (analogový a/nebo digitální)   
DATP0008 Datalog PRO MOBIL s 4 vstupy (analogový a/nebo digitální)   
DATP0010 OPCE 4 dodatečné vstupy (analogový a/nebo digitální)   
DATPZETH Integrované rozhraní Ethernetu a RS 485   
DATPZGPB Externí mezisíťový Profibus pro připojení k integrovanému rozhraní RS 485  

DATPZWEB Webserver k přenosu dat na dálku (pouze ve spojení s ethernetovým 
rozhraním)  

DATPZTOT Totalizační funkce pro celkové kalkulace počitadla analogových signálů   
DATPZBER Funkce výpočtu pro 4 integrované vstupy (např. výpočet tlakové diference)  
DATPZSFW Vyhodnocovací software (2 licence), datalogPRO connect   
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DATPZSTA Statistiky vyhodnocení spotřeby, denní / týdenní / měsíční zpráva   
DATPZVER Hotová kabeláž pro zapojení a nastavení parametrů   
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MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ 

DN15…DN50 

Typ: FGP - mini 
 

Obj. č. Označení  

 Měřící přístroj pro měření objemového proudu, FGP - mini 
Měří jak aktuální tak celkový objemový proud 

Skládá se z: senzoru FGP s flexibilní vestavěnou vyhodnocovací elektronikou 

Tlakový rozsah senzoru:  0...16 bar 

Přesnost měření:                                ± 3,0% od zobrazené hodnoty  +-0,3% od konečné hodnoty   

Spínací výstup                                    konfigurovatelný  

Analogový výstup                      4 ... 20 mA, lineární 
Pulzní výstup                      1 pulz = 1Nm3  (délka pulzu 0,02...2 sec)  
Napájení:                                           24V DC (18 – 30V) 
Teplota měřící rozsah:                      -20°C… +60°C  
Třída ochrany:                                     IP 65 

 

FGPM-15 DN 15 (½“) měřící rozsah:  0,20 -     76,3 Nm3/h  

 

FGPM-20 
DN 20 (¾“) měřící rozsah:  0,40 - 135,6  Nm3/h  

 

FGPM-25 
DN 25 (1“) měřící rozsah:  0,60 - 212,0  Nm3/h  

FGPM-32 

DN 32 (1 ¼“) měřící rozsah:  0,90 - 347,4  Nm3/h  

FGPM-40 

DN 40 (1 ½“) měřící rozsah:  1,40 - 542,8  Nm3/h  

FGPM-50 

DN 50 (2“) měřící rozsah:  2,10 - 848,2  Nm3/h  

 Nutné příslušenství 

HAx79015 Měřící blok, eloxovaný hliník, DN 15 (½“)  

HAx79020 Měřící blok, eloxovaný hliník, DN 20 (¾“)  

HAx79025 
Měřící blok, eloxovaný hliník, DN 25 (1“)  

HAx79032 Měřící blok, eloxovaný hliník, DN 32 (1 ¼“)  

HAx79040 Měřící blok, eloxovaný hliník, DN 40 (1 ½“)  

HAx79050 Měřící blok, eloxovaný hliník, DN 50 (2“)  

HAx78015 Měřící blok, nerezová ocel, DN 15 (½“)  

HAx78020 Měřící blok, nerezová ocel, DN 20 (¾“)  

HAx78025 
Měřící blok, nerezová ocel, DN 25 (1“)  

HAx78032 Měřící blok, nerezová ocel, DN 32 (1 ¼“)  

HAx78040 Měřící blok, nerezová ocel, DN 40 (1 ½“)  

HAx78050 Měřící blok, nerezová ocel, DN 50 (2“)  

 Doporučené příslušenství 

 PA-D2 LC displej, dvouřádkový ukazatel  

PA-AC2 M 12 x 1 přímá spojka  

PA-J3P1 Digitální výstup pro MODBUS RTU  

PA-J5P4 Digitální výstup pro M-BUS  

Z-FGP-1-N Univerzální síťový díl  

Z-FGP-3-G Příplatek za zvláštní kalibraci pro jiné plyny  

Z-FGP-3-K Kalibrační certifikát OEKD (3 měřící body)  

Senzor včetně 

nezbytného měřícího 

bloku a opčního displeje 
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Vyobrazení s displejem (opce) 

MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ DN15…DN50 

Typ: FGP-1 
 

 

 

Směr průtoku                                                                                    zprava doleva 
 
 

*vysoká rychlost proudění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obj. č. Označení Cena v CZK 

 Měřící přístroj pro měření objemového proudu, FGP-1 
Měří jak aktuální tak celkový objemový proud 

Skládá se z: senzoru FGP s fixní vestavěnou vyhodnocovací elektronikou   

Tlakový rozsah senzoru:  0...16 bar  

Přesnost:                       ± 1,5%  od zobrazené hodnoty  ± 0,5%  od konečné hodnoty     

2 spínací výstupy ( konfigurovatelné )  

Analogový výstup                      4 ... 20 mA, lineární  

Pulzní výstup                      1 pulz = 1Nm3  (délka pulzu 0,02...2 sec) 

Napájení:                                           24V DC (18 – 30V)    

Teplota měřící rozsah:                      -20°C ... +80°C   

Teplota okolí/za provozu:                    -20°C ... +60°C  

Rychlost měření:                       0,1s 

Zpoždění t90        :                                1s  
Třída ochrany:  IP 65 III 

Směr průtoku zprava doleva  

FGP-1-15 DN 15  měřící rozsah:  0,32 - 63 Nm3/h  

FGP-1-15-h DN 15 *  měřící rozsah:  0,32 - 126 Nm3/h  

FGP-1-20 DN 20  měřící rozsah:  0,57 - 113 Nm3/h  

FGP-1-20-h DN 20 *  měřící rozsah:  0,57 - 226 Nm3/h  

FGP-1-25 DN 25  měřící rozsah:  0,90 - 176 Nm3/h  

FGP-1-25-h DN 25 *  měřící rozsah:  0,90 - 352 Nm3/h  

FGP-1-32 DN 32  měřící rozsah:  1,45 - 289 Nm3/h  

FGP-1-32-h DN 32 *  měřící rozsah:  1,45 - 578 Nm3/h  

FGP-1-40 DN 40  měřící rozsah:  2,26 - 452 Nm3/h  

FGP-1-40-h DN 40 *  měřící rozsah:  2,26 - 904 Nm3/h  

FGP-1-50 DN 50  měřící rozsah:  3,50 - 700 Nm3/h  

FGP-1-50-h DN 50 *  měřící rozsah:  3,50 - 1400  Nm3/h  
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MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ DN15….DN50 

Typ: FGP-2 
Obj. č. Označení Cena v CZK 

 Měřící přístroj pro měření objemového proudu, FGP-2  
Měří jak aktuální tak celkový objemový proud 

Skládá se z: senzoru FGP s fixní vestavěnou vyhodnocovací elektronikou  

Tlakový rozsah senzoru:            0...16 bar 

Přesnost:              ± 1,5%  od zobrazené hodnoty  ± 0,5%  od konečné hodnoty    

2 spínací výstupy                       konfigurovatelné  

Analogový výstup             4 ... 20 mA, lineární  

Pulzní výstup             1 pulz = 1Nm3  (délka pulzu 0,02...2 sec) 

Napájení:                                  24V DC (18 – 30V)  

Teplota měřící rozsah:             -20°C ... +80°C  

Teplota okolí/za provozu:           -20°C ... +60°C  

Rychlost měření:              0,1s   

Zpoždění t90   :     .                      1s  

Třída ochrany:              IP 65 III 

Směr průtoku zleva doprava 

     

Vyobrazení s displejem (opce) 

FGP-2-15 DN 15  měřící rozsah:  0,32 - 63 Nm3/h  

FGP-2-15-h DN 15*  měřící rozsah:  0,32 - 126 Nm3/h  

FGP-2-20 DN 20  měřící rozsah:  0,57 - 113 Nm3/h  

FGP-2-20-h DN 20 *  měřící rozsah:  0,57 - 226 Nm3/h  

FGP-2-25 DN 25  měřící rozsah:  0,90 - 176 Nm3/h  

FGP-2-25-h DN 25 *  měřící rozsah:  0,90 - 352 Nm3/h  

FGP-2-32 DN 32  měřící rozsah:  1,45 - 289 Nm3/h  

FGP-2-32-h DN 32 *  měřící rozsah:  1,45 - 578 Nm3/h  

FGP-2-40 DN 40  měřící rozsah:  2,26 - 452 Nm3/h  

FGP-2-40-h DN 40 *  měřící rozsah:  2,26 - 904 Nm3/h  

FGP-2-50 DN 50  měřící rozsah:  3,50 - 700 Nm3/h  

FGP-2-50-h DN 50 *  měřící rozsah:  3,50 - 1400  Nm3/h  

 
 

Směr průtoku                                                                                                       zleva doprava 
 

*vysoká rychlost proudění 
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Abb. mit  optionalem 

MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ DN15….DN50 

Typ: FGP-3 
 

 

 
*vysoká rychlost proudění 

  

Obj. č. Označení  

 Měřící přístroj pro měření objemového proudu, FGP-3 
Měří jak aktuální tak celkový objemový proud 

Skládá se z:                       senzoru FGP s flexibilní vestavěnou vyhodnocovací elektronikou  

Tlakový rozsah senzoru:   0...16 bar 

Přesnost:     ± 1,5%  od měřené hodnoty  ± 0,5%  od zobrazené hodnoty:    

2 spínací výstupy              konfigurovatelné  

Analogový výstup    4 ... 20 mA, lineární 

Pulzní výstup    1 pulz = 1Nm3  (délka pulzu 0,02...2 sec) 

Napájení:                         24V DC (18 30V)  

Teplota měřící rozsah:    -20°C ... +80°C  

Teplota okolí/za provozu: -20°C ... +60°C  

Rychlost měření:   0,1s 

Zpoždění: t90:     .            1s                                                                               

Třída ochrany:   IP 65 III                                                               

 

                                                                                                                                                            Vyobrazení s displejem (opce) 

FGP-3-15 DN 15  měřící rozsah:  0,32 - 63 Nm3/h  

FGP-3-15-h DN 15 *  měřící rozsah:  0,32 - 126 Nm3/h  

FGP-3-20 DN 20  měřící rozsah:  0,57 - 113 Nm3/h  

FGP-3-20-h DN 20 *  měřící rozsah:  0,57 - 226 Nm3/h  

FGP-3-25 DN 25  měřící rozsah:  0,90 - 176 Nm3/h  

FGP-3-25-h DN 25 *  měřící rozsah:  0,90 - 352 Nm3/h  

FGP-3-32 DN 32  měřící rozsah:  1,45 - 289 Nm3/h  

FGP-3-32-h DN 32 * měřící rozsah:  1,45 - 578 Nm3/h  

FGP-3-40 DN 40  měřící rozsah:  2,26 - 452 Nm3/h  

FGP-3-40-h DN 40 *  měřící rozsah:  2,26 - 904 Nm3/h  

FGP-3-50 DN 50  měřící rozsah:  3,50 - 700 Nm3/h  

FGP-3-50-h DN 50 *  měřící rozsah:  3,50 - 1400  Nm3/h  
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MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ 

DN15….DN50 

Typ: FGP-1, FGP-2, FGP-3 

 
Obj. č. Označení  

 Volitelné příslušenství (opce) 

 

 
FGPZD1 LC displej, dvouřádkový ukazatel 

(displej je zaintegrován ve vyhodnocovací jednotce) 

 

 

FGPZS1 Spojka pro napájení a výstupy 

 

 

FGPZNTL Univerzální síťový díl 

 

 

FGPZMOD Digitální výstup pro MODBUS RTU 

 

 

FGPZMBU Digitální výstup pro M-BUS 

 

 

PA010817 Příplatek, délka kabelu 5 m 

 

 

PA010818 Příplatek, délka kabelu 10 m 
 

FGPZSOG Příplatek za zvláštní kalibraci pro jiné plyny 

 

 

FGPZOEKD3 Kalibrační certifikát ISO (3 měřící body) 
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MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ DN15….DN50 

Typ: FGP-1 / FGP-2 / FGP-3 
 

Obj. č. Označení  

 Připojení do potrubí stlačeného vzduchu 

  
 

+     = 
 
Nutné příslušenství 

PA075015 DN 15 kulový kohout (standardní závit)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PA075020 
DN 20 kulový kohout (standardní závit)  

PA075025 DN 25 kulový kohout (standardní závit)  

PA075030 DN 32 kulový kohout (standardní závit)  

PA075040 DN 40 kulový kohout (standardní závit)  

PA075050 DN 50 kulový kohout (standardní závit)  

PA175020 DN 20 kulový kohout (závit dle americké normy)  

PA175025 
DN 25 kulový kohout (závit dle americké normy)  

PA175040 DN 40 kulový kohout (závit dle americké normy)  

PA175050 DN 50 kulový kohout (závit dle americké normy)  

PA076015 DN 15 kulový kohout pro kyslík, olej a bezmazné látky (standardní závit)  

PA076020 DN 20 kulový kohout pro kyslík, olej a bezmazné látky (standardní závit)  

PA076025 DN 25 kulový kohout pro kyslík, olej a bezmazné látky (standardní závit)  

PA076030 
DN 32 kulový kohout pro kyslík, olej a bezmazné látky (standardní závit)  

PA076040 DN 40 kulový kohout pro kyslík, olej a bezmazné látky (standardní závit)  

PA076050 DN 50 kulový kohout pro kyslík, olej a bezmazné látky (standardní závit)  

PA176020 DN 20 kulový kohout pro kyslík, olej a bezmazné látky (závit dle americké normy)  

PA176025 DN 25 kulový kohout pro kyslík, olej a bezmazné látky (závit dle americké normy)  

PA070215 DN 15 vstupní a výstupní sekce, bez kulového kohoutu (standardní závit)  

PA070220 DN 20 vstupní a výstupní sekce, bez kulového kohoutu (standardní závit)  

PA070225 
DN 25 vstupní a výstupní sekce, bez kulového kohoutu (standardní závit)  

PA070232 DN 32 vstupní a výstupní sekce, bez kulového kohoutu (standardní závit)  

PA070240 DN 40 vstupní a výstupní sekce, bez kulového kohoutu (standardní závit)  

PA070250 DN 50 vstupní a výstupní sekce, bez kulového kohoutu (standardní závit)  
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MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ 
DN50….DN700 

Typ: FGP-4 
 

Obj. č. Označení  

 Měřící přístroj pro měření objemového proudu, FGP-4 
Měří jak aktuální tak celkový objemový proud 

Skládá se z:    senzoru FGP s flexibilní vestavěnou  vyhodnocovací elektronikou 

Tlakový rozsah senzoru:  0...16 bar 

Přesnost měření:   ± 1,5%  od zobrazené hodnoty  ± 0,5%  od konečné hodnoty.  

2 spínací výstupy  konfigurovatelné 

Analogový výstup   4 ... 20 mA, lineární 

Pulzní výstup   1 pulz = 1Nm3  (délka pulzu 0,02...2 sec) 

Napájení:                       24V DC (18 – 30V)  

Teplota měřící rozsah:   -20°C ... +80°C  

Teplota okolí/za provozu:-20°C ... +60°C  

Rychlost měření:    0,1s 

Zpoždění t90   :     .            1s  
 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Vyobrazení s displejem (opce) 
 

FGP-4-50 DN 50  měřící rozsah:    1,70 - 893 Nm3/h  

FGP-4-50-h DN 50 *  měřící rozsah:    1,70 - 1.679  Nm3/h  

FGP-4-65 DN 65  měřící rozsah:    2,90 - 1.467  Nm3/h  

FGP-4-65-h DN 65 *  měřící rozsah:    2,90 - 2.938  Nm3/h  

FGP-4-80 DN 80  měřící rozsah:    4,10 - 2.037  Nm3/h  

FGP-4-80-h DN 80 *  měřící rozsah:    4,10 - 4.074  Nm3/h  

FGP-4-100 DN 100  měřící rozsah:    6,90 - 3.438  Nm3/h  

FGP-4-100-h DN 100 * měřící rozsah:    6,90 - 6.876  Nm3/h  

FGP-4-125 DN 125  měřící rozsah:    10,4 - 5.203  Nm3/h  

FGP-4-125-h DN 125 * měřící rozsah:    10,4 - 10.407 Nm3/h  

FGP-4-150 DN 150  měřící rozsah:    15,32  - 7.628   Nm3/h  

FGP-4-150-h DN 150 * měřící rozsah:    15,32  - 15.257 Nm3/h  

FGP-4-200 DN 200  měřící rozsah:    26,2 - 13.075 Nm3/h  

FGP-4-200-h DN 200 * měřící rozsah:    26,2 - 26.150 Nm3/h  

FGP-4-250 DN 250  měřící rozsah:    40,9 - 20.449 Nm3/h  

FGP-4-250-h DN 250 * měřící rozsah:    40,9 - 40.898 Nm3/h  

FGP-4-300 DN 300  měřící rozsah:    57,8 - 28.920 Nm3/h 
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FGP-4-300-h DN 300 * měřící rozsah:    57,8 - 57.840 Nm3/h  

FGP-4-350 DN 350  měřící rozsah:    65,2 - 32.591 Nm3/h  

FGP-4-350-h DN 350 * měřící rozsah:    65,2 - 65.183 Nm3/h  

FGP-4-400 DN 400  měřící rozsah:    85,4 - 42.719 Nm3/h  

FGP-4-400-h DN 400 * měřící rozsah:    85,4 - 85.438 Nm3/h  

FGP-4-500 DN 500  měřící rozsah:    133,5  - 66.749 Nm3/h  

FGP-4-500-h DN 500 * měřící rozsah:    133,5  - 133.498 Nm3/h  

FGP-4-600 DN 600  měřící rozsah:    193,4  - 96.712 Nm3/h  

FGP-4-600-h DN 600 * měřící rozsah:    193,4  - 193.425 Nm3/h  

 

*vysoká rychlost proudění 
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MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ DN50….DN700 

Typ: FGP-4 

 
Obj. č. Označení  

 Volitelné příslušenství (opce) 

 

 FGPZD1 LC displej, dvouřádkový ukazatel 
(displej je zaintegrován ve vyhodnocovací jednotce) 

  

FGPZS1 Spojka pro napájení a výstupy 

 
 

FGPZNTL Univerzální síťový díl 

  

FGPZMOD Digitální výstup pro MODBUS RTU 

 

 

FGPZMBU Digitální výstup pro M-BUS 

 

 

PA010817 Příplatek, délka kabelu 5 m 

 

 

PA010818 Příplatek, délka kabelu 10 m  

FGPZSOG Příplatek za zvláštní kalibraci pro jiné plyny 

 

 

FGPZOEKD3 Kalibrační certifikát ISO (3 měřící body) 

 

 

PA074400 Navrtávací sada (k vrtání pod tlakem) 

 

 

PA074401 Navrtávací sada (týdenní pronájem)   
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MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ DN50….DN700 

Typ: FGP-4 
 

Obj. č. Označení  

 Připojení do potrubí stlačeného vzduchu 

PA074050 DN 50 Navrtávací díl 

 

 

PA074065 DN 65 Navrtávací díl 
 

PA074080 DN 80 Navrtávací díl 
 

PA074100 DN 100 Navrtávací díl 
 

PA074125 DN 125 Navrtávací díl 
 

PA074150 DN 150 Navrtávací díl 
 

PA074200 DN 200 Navrtávací díl 
 

PA074250 DN 250 Navrtávací díl 
 

PA074300 DN 300 Navrtávací díl 
 

PA074001 Navařovací vsuvka na potrubí 

 
 

 

PA074002 
Kulový kohout 1/2“, vhodné pro montáž/demontáž 

senzoru pod tlakem 

 

 

PA074003 
Kulový kohout 1/2“, včetně připojení pro paralelní měření, 

vhodné pro montáž/demontáž senzoru pod tlakem  
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MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU, TLAK DO 40 bar (PN 40) 

Model: FGP-hp 
 

Obj. č. Označení  

 Měřící přístroj pro měření objemového proudu, FGP-hp (vysokotlaký) 
Měří jak aktuální tak celkový objemový proud 

Skládá se z:        senzoru FGP s vyhodnocovací elekronikou 

Tlakový rozsah senzoru:       0...40 bar 

2 spínací výstupy:         programovatelné  

Analogový výstup         4 ... 20 mA, lineární 

Napájení:           24V DC (18 – 30V)  

Teplota měřící rozsah:         -20°C ... +80°C 

Teplota okolí/za provozu:      -20°C ... +60°C 

Rychlost měření:          0,1s                                                                 

Zpoždění t90   :     .                 1s  

Třída ochrany:                         IP 65 III 

                                                                                                                    Verze „flex“ Verze „compact“ 

                                                                                                                                                     Vyobrazení s displejem (opce) 

FGPHP-5-40 
DN 40  měřící rozsah:  2,26 - 904  Nm3/h  

FGPHP-5-50 
DN 50  měřící rozsah:  3,50 -   1.400  Nm3/h  

FGPHP-5-65 
DN 65  měřící rozsah:  5,97 -   1.400  Nm3/h  

FGPHP-5-80 
DN 80  měřící rozsah:  9,04 -   1.400  Nm3/h  

 Nutné příslušenství 

PA071040 
Měřící blok, DN 40 měřící blok 

 

 

PA071050 
Měřící blok, DN 50  

PA071065 
Měřící blok, DN 65  

PA071080 Měřící blok, DN 80  

PAx72040 
Měřící blok s výměnnou armaturou, DN 40   

PAx72050 
Měřící blok s výměnnou armaturou, DN 50 

 
 

PAx72065 Měřící blok s výměnnou armaturou, DN 65  

PAx72080 
Měřící blok s výměnnou armaturou, DN 80  

 Doporučené příslušenství 

 FGPZD1 
LC displej, dvouřádkový ukazatel  

FGPZS1 
Spojka pro napájení a výstupy  

FGPZNTL 
Univerzální síťový díl  

FGPZMOD 
Digitální výstup pro MODBUS RTU  

FGPZMBU 
Digitální výstup pro M-BUS  

FGPZSOG 
Příplatek za zvláštní kalibraci pro jiné plyny  

FGPZOEKD3 
Kalibrační certifikát OEKD (3 měřící body)  
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MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO PROUDU (PRŮTOKU) PRO PRŮMĚR POTRUBÍ DN15….DN700 
 

Obj. č. Označení  

Náhradní senzor FGP 1 / FGP 2 / FGP 3 

FGP-R-xLN15 DN 15  

FGP-R-xHN15 DN 15 *  

FGP-R-xLN20 DN 20  

FGP-R-xHN20 DN 20 *  

FGP-R-xLN25 DN 25  

FGP-R-xHN25 DN 25 *  

FGP-R-xLN32 DN 32  

FGP-R-xHN32 DN 32 *  

FGP-R-xLN40 DN 40  

FGP-R-xHN40 DN 40 *  

FGP-R-xLN50 DN 50  

FGP-R-xHN50 DN 50 *  

Náhradní senzor FGP 4 

FGP-R-xLN100 DN 50…DN 100  

FGP-R-xHN100 DN 50…DN 100 *  

 FGP-R-xLN300 DN 125…DN  300  

FGP-R-xHN300 DN 125…DN  300 *  

FGP-R-xLN700 DN 350…DN  700  

FGP-R-xHN700 DN 350…DN  700 *  

Náhradní senzor FGP – hp (vysokotlaký) 

FGP-R-HPN40 DN 40  

FGP-R-HPN50 DN 50  

FGP-R-HPN65 DN 65  

FGP-R-HPN80 DN 80  

Náklady na novou kalibraci průtoku 

SKALOEKD3 Kalibrace měřidla průtoku včetně kalibračního protokolu – FGP  

OEKD - rekalibrace a justáž přesnosti na 3 kontrolní body při 23°C včetně zkušebního protokolu. 

 

SKALOEKD4 Kalibrace měřidla průtoku včetně kalibračního protokolu – FGP  

OEKD - rekalibrace a justáž přesnosti na 4 kontrolní body při 23°C včetně zkušebního protokolu. 

 

SKALOEKD5 Kalibrace měřidla průtoku včetně kalibračního protokolu – FGP  

OEKD - rekalibrace a justáž přesnosti na 5 kontrolní body při 23°C včetně zkušebního protokolu. 
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SKALOEKD6 Kalibrace měřidla průtoku včetně kalibračního protokolu – FGP  

OEKD - rekalibrace a justáž přesnosti na 6 kontrolní body při 23°C včetně zkušebního protokolu. 

 

SKALOEKD9 Kalibrace měřidla průtoku včetně kalibračního protokolu – FGP  

OEKD - rekalibrace a justáž přesnosti na 9 kontrolní body při 23°C včetně zkušebního protokolu. 

 

*vysoká rychlost proudění 
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MĚŘENÍ PRŮTOKU 
senzor pro měření průtoku stlačeného vzduchu a plynů 

Obj. č. Označení   
 VA 500  

Nový senzor pro měření průtoku stlačeného vzduchu a plynů s 
volitelným displejem zobrazujícím aktuální průtok v m3/h (nebo v 
jiných hodnotách) a měřidlem v m3. 
Oproti dříve používaným zařízením zaznamenává nově vyvinutá 
vyhodnocovací elektronika všechny měřící hodnoty digitálně. To 
znamená vyšší přesnost i v případě měřících rozsahů 1:1000. 
 
Rozhraní RS 485, sběrnice Modbus-RTU již ve standardu 
Integrovaný displej pro m³/h a m³ 
Použití pro průměry od 1/2“ do 12“ (DN 300) 
Snadná instalace pod tlakem 
Analogový výstup 4...20 mA pro m³/h resp. m³/min 
Pulzní výstup pro m³ 
Vnitřní průměr je nastavitelný pomocí klávesnice 
Měřič spotřeby může být vynulován 
Nastavitelný pomocí tlačítek na displejích: referenční podmínky, 
°C a mBary, rozsah 4...20 mA, pulzní hmotnost 

 

  

0695 5001 VA 500  
průtokový senzor v základní verzi: 
Standard (92,7 m/S), délka senzoru 220 mm, bez displeje 

  

 
Opční příslušenství VA 500 - příplatek  

Z695 5000 Displej  
Z695 5003 Verze max. proudění (185 m/s)  
Z695 5002 Verze nejvyšší rychlost proudění (224 m/s)  
ZSL 0120 Délka senzoru 120 mm  
ZSL 0160 Délka senzoru 160 mm  
ZSL 0300 Délka senzoru 300 mm  

 
 VA 520  

Nový senzor pro měření průtoku stlačeného vzduchu a plynů 
pracující na základě kalomerického principu, digitální záznam 
měřených hodnot. 
Měřená velikost: m3/h, l/min za podmínek 1000mbar, 20°C u stl. 
vzduchu, Nm3/h, NI/min za podmínek 1013 mbar, 0°C u plynů 
Nastavitelné jednotky stiskem tlačítka na displeji: m3/h, m3/min, 
l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min 
Nastavitelný druh plynu stiskem tlačítka na displeji: vzduch, 
dusík, argon, CO2, kyslík 
Přesnost měření: ±1,5% od zobrazené hodnoty ± 0,3 % od 
konečné hodnoty, na poptávku ±1% od zobrazené hodnoty ± 0,3 
% od konečné hodnoty 
Provozní teplota: -30….80°C 
Provozní tlak: do 16 bar volitelně do PN 40 
Digitální výstup: rozhraní RS 485, sběrnic 
Modbus-RTU 
Použití pro průměry od 1/4“ až 2“ (DN 50) 
Analogový výstup 4...20 mA pro m³/h resp. l/min 
Pulzní výstup pro m³ resp. l, galvanicky izolováno, pulzní 
hodnota nastavitelná na displeji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0695 520 
Průtokový senzor VA 520 s integrovanou 
měřící sekcí 1/4“ 

 

 

0695 521 
Průtokový senzor VA 520 s integrovanou 
měřící sekcí 1/2“ 

 

0695 522 
Průtokový senzor VA 520 s integrovanou 
měřící sekcí 3/4“ 

 

0695 523 
Průtokový senzor VA 520 s integrovanou 
měřící sekcí 1“ 

 

0695 526 
Průtokový senzor VA 520 s integrovanou 
měřící sekcí 1 1/4“ 

 

0695 524 
Průtokový senzor VA 520 s integrovanou 
měřící sekcí 1 1/2“ 

 

0695 525 
Průtokový senzor VA 520 s integrovanou 
měřící sekcí 2“ 
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MĚŘENÍ PROUDU: 

Obj. č. Označení   

0554 0518 

 
Proudová smyčka 0…1000 A TRMS včetně 
přívodního kabelu, délka 3 m s volným 
koncem 
 

 

 

0554 0510 

 
Proudová smyčka 0…600 A TRMS včetně 
přívodního kabelu, délka 3 m s volným 
koncem 

 

 


