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MĚŘENÍ A REGULACE

BRONKHORST ES-FLOW – ULTRAZVUKOVÝ  
PRŮTOKOMĚR NEBO REGULÁTOR MALÝCH  
PRŮTOKŮ KAPALIN

Evropský lídr ve výrobě hmotnostních průto-

Bronkhorst, přichází na trh s novou řadou 
ultrazvukových průtokoměrů.

Přístroje ES-FLOW jsou určeny pro obje- 
mové měření malých průtoku kapalin od  
4 ml.min–1 až po 1500 ml.min–1 a to s velkou 
přesností, rychlou odezvou a minimální tla-
kovou ztrátou. Díky hygienickému designu 
přístroje nachází široké uplatnění zejména  
v potravinářském a farmaceutickém průmy-
slu, ale vzhledem ke své univerzálnosti mají 
široké možnosti použití i v jiných oborech. 
Přesnost měření je ±1 % z odečtu ±1 ml.min–1.  
ES-FLOW disponuje také sekundárním výstu-
pem pro měření teploty média. 

ES-FLOW je použitelný pro široké spekt-
rum kapalin, nezávisle na jejich vlastnostech 
(možnost měřit i nevodivé kapaliny). Díky 
kombinaci přímé trubičky senzoru s nulovým 
mrtvým objemem a hygienického procesního 
připojení pomocí potravinářských přírub tri-
-clamp je průtokoměr použitelný pro hygienické 
aplikace. Při provedení se šroubením tri-clamp 
je maximální provozní tlak 10 barů absolutních. 

Při použití pro ostatní aplikace, kde hygienic-
ké provedení není třeba, může být průtokoměr 
vybavený kompresním šroubením se zářenými 
kroužky. V tomto provedení je možné přístroj 
použít až do 100 barů. Všechny části přístro-
je, které se dostanou do styku s protékaným 
médiem, jsou vyrobeny výhradně z nerez 
oceli. ES-FLOW má odolné krytí IP67 včetně 
multifunkčního dotykového displeje, který je  
v přístroji integrován. Pomocí displeje je mož-
né nejen zobrazování průtoku, změna jednotek 
a dalších funkcí, ale i nastavování průtoku při 
propojení průtokoměru s regulačním ventilem 
nebo zubovým čerpadlem. Regulace přímo 
ovládaného proporcionálního ventilu nebo 
čerpadla probíhá přes PID regulaci, která je  
v průtokoměru zabudována (obr. 1). 

Kromě ovládání vestavěným displejem lze, 
stejně jako u ostatních průtokoměrů a regu-

 
v základním provedení analogovou komuni-
kaci (4...20 mA, 0...5 Vdc, 0...10 Vdc) spolu 
s digitální RS232. Volitelně je možné přístroj 
vybavit i komunikačními protokoly PROFI-
BUS DP, Modbus RTU/ASCII, FLOW-BUS 

nebo DeviceNet. 
Princip měření prů-

tokoměru ES-FLOW 
je založen na ultra-
zvukové vlnové tech-
nologii. Měření pro-
bíhá v rovné nerezo-
vé trubičce s vnitřním 
průměrem 1,3 mm, 
která je uvnitř bez 
jakýchkoli překážek 
nebo mrtvého prosto-
ru. Kolem trubičky je 
několik disků, které 
tvoří ultrazvukové 
vlny pomocí radiál-
ní oscilace (obr. 2). 
Každý z disků ob-
sahuje vysílač i sní-
mač ultrazvukových 
vln, takže všechny 
kombinace po proudu 
a proti proudu jsou 
zaznamenány a zpra-
covány. Díky přesné-
mu měření časového 
rozdílu jednotlivých 
záznamů (v řádu na-
nosekund), rychlosti 
průtoku a rychlosti 
zvuku je ES-FLOW 
schopno měřit obje-
mový průtok kapa-
lin. Charakteristický 
způsob měření tohoto 

průtokoměru způsobuje, že tato technologie je 
nezávislá na vlastnostech protékaného média  
a kalibrace na různé kapaliny tedy není po-
třeba. 

Obr. 2 – Měřicí princip ES-FLOW

Další výhodou tohoto principu měření je 
jeho nezávislost na vnějších otřesech (pra-
cuje bezchybně i při otřesech nebo vibracích  
v okolí) a to, že měření funguje jak na mé-
dia s laminárním prouděním, tak i na média  
s prouděním turbulentním.

Tlaková ztráta přístroje je přímo závislá 
na velikosti průtoku a viskozitě protékaného 
média (viz obr. 3). 

Obr. 3 – Tlaková ztráta ES-FLOW

Stejně jako u ostatních přístrojů Bronkhorst 
je bezplatně nabízena telefonická technická 
podpora 24 hodin denně po celém světě  
a podpůrný software. 

Martin NIEDERLE, D-Ex Instruments s.r.o.,  
bronkhorst@dex.cz, www.dex.cz

 

Obr. 1 – Průtokoměr ES-FLOW s přímo říze-
ným zubovým čerpadlem
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SYSTÉM TITAN PRO  
KONTINUÁLNÍ PROCESY

Syrris, světový lídr v oblasti inovace chemic-
kých procesů, ohlásil svůj revoluční modulární 
kontinuální procesní systém Titan, který je na-
vržen tak, aby umožňoval snadné zvětšování 
procesů, od laboratoře přes pilotní závod až po 
výrobu.

Obr. – Modulární kontinuální procesní sys-
tém Syrris Titan

Titan je snadno použitelný, vysoce výkonný 
systém na klíč, určený pro dlouhodobé použití  
v náročných výrobních prostředích. Obsahuje ši-
rokou škálu snadno integrovatelných, rychle kon-
figurovatelných modulů, které umožňují provádět 
jednoduché nebo i sofistikované kontinuální pro-
cesy od laboratorních množství až do jedné tuny 
denně. Titan nabízí flexibilitu a stavebnicovou 
konstrukci, lze snadno přidávat další moduly, což 
umožňuje snadnou úpravu typu a složitosti pro-
cesů nebo kombinaci několika procesů, které lze 
kombinovat do jediného systému. Reaktory jsou 

k dispozici o objemech 64 a 250 ml a mohou 
být spojovány dohromady, pokud jsou vyžadová-
ny větší systémy. Titan může pracovat při reakč-
ních teplotách od –40 do +250 °C, tlacích do 20 
barů a při průtocích mezi 1 až 250 ml/min na 
jeden kanál. Parametry procesu lze ovládat ručně 
z modulů, nebo procesy automatizovat pomocí 
programu Titan nebo vhodného PLC.

 » www.syrris.com

EXTRAKCE NUKLEOVÝCH 
KYSELIN S VYNIKAJÍCÍMI 
VÝTĚŽKY A KVALITOU

Izolace a čištění nukleových kyselin patří k nej-
rozšířenějším laboratorním metodám po celém 
světě. Spolu s procesem izolace nukleových ky-
selin za použití fenolu a chloroformu nebo ionto-
měničů se metoda extrakce nukleových kyselin  
a jejich vazba na minerální tuhé fáze používá té-
měř všude. Analytik Jena nabízí globální inovaci 
v oblasti extrakce nukleových kyselin. Inovativní 
technologie SmartExtraction nevyžaduje použití 
fenolu a chloroformu, iontoměničů, filtračních ko-
lon nebo filtračních desek, ani nepotřebuje sus-
penze z magnetických nebo paramagnetických 
částic pro vazbu nukleových kyselin.

Použití inovativních upravených povrchů pro 
vazbu nukleových kyselin je základem techno-

logie vyvinuté vědci v Analytik Jena – metodu 
SmartExtraction lze použít manuálně, automatizo-
vaně nebo v polních podmínkách. Všechny po-
třebné extrakční kroky byly značně zjednodušeny 
a zrychleny. Spolu s jednoduchým extrakčním 
procesem technologie SmartExtraction působí 
také na výtěžnost a kvalitu izolovaných nukle-
ových kyselin. Vzhledem k extrémně vysokým 
vazebným kapacitám použitých modifikovaných 
povrchů je dosažený výtěžek nukleových kyselin 
prakticky neomezený, na rozdíl od extrakce na 
bázi magnetických částic. Navíc nová technolo-
gie umožňuje izolaci nukleových kyselin, které 
jsou přítomny ve velmi nízkých koncentracích 
pouze v biologickém vzorku.

Díky své univerzálnosti může být SmartExtrac-
tion implementován všemi běžně používanými 
automatizovanými pipetovacími systémy. Tímto 
způsobem je uživateli poskytnuta maximální vol-
nost při výběru automatických odsávacích systé-
mů. Analytik Jena kromě toho nabízí řadu hard-
warových řešení pro izolaci nukleových kyselin 
pomocí technologie SmartExtraction s platforma-
mi pro automatizaci InnuPure® C16, InnuPure® 
C96, CyBio® SELMA, CyBio® FeliX a GeneTheat-
re. Ty se pohybují od částečně automatizovaných 
extrakčních protokolů (CyBio SELMA) až po plně 
automatizovanou extrakci, která může být kombi-
nována s dalšími procesními kroky, jako je napří-
klad instalace PCR (CyBio FeliX, GeneTheatre).

 » www.analytik-jena.de
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