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Konkurenční výhoda Brooks®: 
Integrované technologie pro 
precizní aplikace 

Zákazníci ze všech koutů světa, kteří řeší otázku

měření průtoku plynů nebo kapalin u

nízkoprůtokových aplikací, se každý den

s důvěrou obracejí na výrobky Brooks 

Instrument. Firma nabízí širokou škálu 

regulátorů průtoku a průtokoměrů, které nalézají

uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví. 

 Namátkou můžeme jmenovat biofarmacii, výrobu lékařských zařízení,

zpracování ropy a plynu, výzkum palivových článků, výrobu přesné analytické

přístrojové techniky, výrobu polovodičových prvků a mnoho dalších. Četné

mezioborové studie zabývající se hodnocením měřící a regulační techniky 

v oblasti nízkých průtoků řadí rotametry a termální hmotnostní průtokoměry 

značky Brooks na špici v uvedené kategorii díky jejich vysoké přesnosti,

spolehlivosti, opakovatelnosti a flexibilitě. 

Tohoto úspěchu bylo dosaženo nejen díky kvalitě výrobků firmy Brooks, ale

také zásluhou prvotřídní a jedinečné technické podpory, kterou naši pracovníci

poskytují svým zákazníkům na celém světě. Všichni naši regionální zástupci

jsou zkušení technici, kteří prošli náročným školením zaměřeným na řešení 

konkrétních uživatelských projektů a aplikací.  

Použité technologie a odborné znalosti hrají v Brooks Instrument klíčovou roli. 

Jedinečných výsledků dosahujeme spojením vynikajících produktů

využívajících nejnovější technologie se specifickým technologickým, 

konzultačním a projektovým servisem. Produkty Brooks splňují mezinárodně

uznávané standardy jako jsou CE, ATEX, UL, cUL a CSA. Aktuální informace

o získaných certifikátech včetně parametrů všech našich výrobků naleznete na

www.brooksinstrument.com. 

Pokud jsou Vaše záměry týkající se zvýšení kvality a zlepšení řízení výroby

míněny opravdu vážně, rozhodněte se pro Brooks. 
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Coriolisovy hmotnostní průtokoměry 
Měřící princip Coriolisových hmotnostních průtokoměrů spočívá 
ve využití Coriolisovy síly. Jedná se o samostatné měřící 
přístroje se zabudovaným řídícím ventilem a kompaktní 
miniaturní konfigurací. Měřící přístroje lze použít také 
pro simultánní měření hmotnosti, hustoty a teploty měřené látky. 
Vysoká přesnost všech produktů řady Coriolis předurčuje tyto 
přístroje pro použití v náročných nízkoprůtokových aplikacích. 

 
Termální hmotnostní průtokoměry (TMF) 
Termální hmotnostní průtokoměry (TMF) využívají  
termodynamické principy k získání aktuálního hmotnostního 
průtoku. Průtokoměry TMF se zabudovaným ventilem a 
regulátorem PID se používají pro přesnou regulaci průtoku 
plynů a kapalin v širokém spektru průtokových rychlostí. Pro 
tlakové aplikace lze namísto snímače průtoku instalovat tlakový 
snímač. Měřící přístroje TMF se vyznačují vysokou 
opakovatelností, přesností a stabilitou parametrů.  

Průtokoměry založené na principu změny průřezu 
(rotametry) 
Průtokoměry založené na principu změny průřezu (rotametry) se 
vyznačují nízkou cenou a používají se  jak pro měření průtoku 
plynů, tak pro měření průtoku kapalin. Rotametry Brooks se 
vyznačují vysokou opakovatelností měření, což je nezbytný 
předpoklad pro zajištění stability a konzistentnosti výrobního 
procesu. Rotametry nevyžadují externí napájení; z tohoto 
důvodu je měření průtoku prakticky bez výpadků. Spektrum 
použití rotametrů je velmi široké a setkáme se s nimi ve všech 
druzích aplikací od velmi jednoduchých až po vysoce naŕočné. 
Rotametry Brooks dodáváme v různém provedení vhodném pro 
vysokotlaké a vysokoteplotní aplikace nebo pro instalace 
v nebezpečném prostředí. 

Technologie Brooks
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Brooks QUANTIM®  Coriolisův hmotnostní průtokoměr / 

regulátor poskytuje vynikající přesnost měření a 

stabilitu nuly v kriticky nízkých průtocích kapalin a 

plynných médií. 
 

• QUANTIM Coriolisovy regulátory jsou složeny ze 
senzoru, vysílače, regulačního ventilu a PID 
regulátoru. Toto kompaktní provedení snižuje 
požadavky na prostor a zjednodušuje instalaci a 
uvedení přístroje do provozu. 

• Coriolisův hmotnostní průtokoměr je odolný vůči 
změnám vlastností kapalin, měření tak poskytuje 
větší aplikační flexibilitu.  

• QUANTIM poskytuje možnost opakovaného 
měření a reguluje průtok i při změnách 
procesních podmínek.  

• Multivariabilní výstup pro měření hmotnostního 
nebo objemového průtoku a pro měření hustoty 
nebo teploty navíc umožňuje diagnostiku 
přístroje, a redukuje tím potřebu přídavných 
zařízení. 

• Přístroj je možno dodat v provedení NEMA 
1/IP40, NEMA 4X/IP65, dále v provedení 
umožňujícím použití přístroje v prostředí 
s nebezpečím výbuchu a v provedení 
ANSI/ISA-76 downport. 

• Materiálové provedení trubiček senzoru: nerez ocel nebo 
Hastelloy. 

• Přístroj je schválen pro různé oblasti použití. 

 

Coriolisův průtokoměr a regulátor 

 QUANTIM  měření hmotnostního průtoku a regulace 
  

                                                                      Jmenovitý průtok1 Min. průtok 
                                                                        Kapalina Plyn         Kapalina    Max. tlak        Max. teplota Vstup/ 
Typ    Model  Vel.  trubice     (kg/hod) (l/min)       (kg/hod)   Přesnost bar   psig ˚C    ̊ F výstup 
Precizní regulátor     QMBC  2 0.15   0.9553  0.001 ±0.2%, 0.5%, nebo 1.0% 100   1500 65   150 0-5 Vdc      
hmotnostního  průtoku  3 1.00   2.43   0.01           z hodnoty   4-20 mA         
plyn a kapalina   4 7.3   23.5    0.1    HART 
    

 

Model QMBC IP65 
 

Precizní hmotnostní     QMBM        2          0.215    1.43         0.001      ±0.2%, 0.5%, nebo 1.0%     300   4500              65   150        0-5 Vdc      
průtokoměr 3 0       1.37      5.52         0.01                 z hodnoty         4-20 mA         
plyn a kapalina 4        13.8      52.3 0        0.1        HART 

1 Vyšší průtočné množství může záviset na typu měřeného média a procesních podmínkách.
   

Model QMBC IP40 

Coriolisův hm
otnostní průtok
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 2 Vysílač je možno použít se senzorem  Model QMBS. 

Oddělená montáž  
Až  3 procesní proměnné 

 

Hmotnostní nebo objemový 
průtok, hustota, teplota, zesílení

PROFIBUS-PA 

FOUNDATION Fieldbus       QTA6         Volitelný 
       QTA7 

 

Coriolisovy senzory a vysílače 

QUANTIM  Vysílač průtoku 
 
Vysílač Typ2 Model Displej 

 
   Počet výstupů 

Použitelný pro 
procesní podmínky Typ výstupu 

Oddělená montáž QTA1 Volitelný 

 Model QMS Sensor 

 
  Hmotnostní nebo objemový průtok

 
4-20 mA, Frekvence, HART nebo Modbus 

DIN Rail QTA2   - 

Oddělená montáž QTA3 Volitelný  
Až  3 procesní proměnné 

 
Hmotnostní nebo objemový 
průtok, hustota, teplota, zesílení

4-20 mA, Frekvence, HART nebo Modbus 
 

QTA4 

DIN Rail QTA5   - 

  

QUANTIM  Senzor hmotnostního průtoku 
                                                                             Jmenovitý průtok1 Min. průtok 
                                                                                Kapalina  Plyn        Kapalina     Max. tlak           Max. teplota Vstup/ 

Typ Model     Vel. trubice   (kg/hod)  (l/min)       (kg/hod)    Přesnost bar   psig           ˚C        ̊ F Výstup 
 

Precizní senzor QMBS 2 0.215     1.40 0.001 ±0.2%, 0.5% nebo 1.0%  100   4500           65     150 Modbus 
hmot. průtoku 3 1.37   5.52 0.01 hodnoty 
Plyn a kapalina 4 13.8   52.3 0.1 
1 Vyšší průtočné množství může záviset na typu měřeného média a procesních podmínkách. 

 
1 procesní proměnná 

 

 
 

Brooks QUANTIM® - Coriolisův senzor hmotnostního 

průtokoměru poskytuje vynikající přesnost měření a stabilitu 

nuly v kriticky nízkých průtocích kapalin a plynných médií.  
 

•  QUANTIM umožňuje vynikající komunikační flexibilitu. 
Tento senzor v kombinaci s nejnovějším Brooks 
vysílačem vám umožní přístup k většímu množství dat 
v komunikačním protokolu (Modbus®, HART®, 
FOUNDATIONTM Fieldbus, PROFIBUS®  PA) 

•Měření pomocí Coriolisova hmotnostního průtokoměru 
je odolné vůči změnám vlastností kapalin, zajišťuje tak 
větší aplikační flexibilitu a zároveň tak snižuje potřebu 
náhradních dílů.  

• Opakovatelnost měření je ideální pro různé procesní 
podmínky. 

• Multivariabilní výstup pro měření hmotnostního 
nebo objemového průtoku a pro měření hustoty 
nebo teploty navíc umožňuje diagnostiku přístroje a 
redukuje tím potřebu přídavných zařízení. 

• Přístroj je vynikajícím řešením pro rychlé dávkovací 
procesy. 

• Materiálové provedení trubiček senzoru: nerez ocel
nebo Hastelloy.  

 

Model QTA5         Model QTA7 
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 UHP- kovové těsnění            SL7900          3 cm3/min - 30 l/min    1% z hodnoty     100    1500               65           0-5 Vdc, 4-20 mA     15-24 Vdc 
 Průtokoměr / regulátor          Serie           DeviceNet, RS485     24 Vdc 

 Kovové těsnění                     SL7800          3 cm3/min - 30 l/min   1% z hodnoty     100    1500               65           0-5 Vdc, 4-20 mA     15-24 Vdc 
 Průtokoměr / regulátor          Serie           DeviceNet, RS485     24 Vdc 

 
 

Kompaktní digitální termální hmotnostní průtokoměr  
a regulátor 

 

  

 

  
 
 

Hmotnostní průtokoměry a regulátory série 7000 jsou novinkou 

mezi digitálními termálními přístroji firmy Brooks. Pokročilý 

design a kompaktní provedení činí z těchto zařízení ideální 

přístroje pro měření a regulaci v náročných procesních 

aplikacích. 
 

• Nový typ ventilu v koplanárním provedení umožňuje 

zlepšený výkon pro rychlé, přesné a spolehlivé odezvy 

přístroje reagujícího na změny diferenčních tlaků. 

• 11⁄8”  široké těleso nabízí uživateli dostatečný prostor, který 

šetří místo pro instalaci. 

• Patentovaný algoritmus regulačního ventilu zvyšuje rychlost     
odezvy. 

     Model SLA7950D 
 

• Vysoký stupeň čistoty (ultra-high purity – UHP) a možnost 

volby kovových těsnění zaručují čistotu průtočných větví při 

použití v procesech citlivých na kontaminaci. 

• Přístroj je dostupný v provedení s tradičním analogovým nebo 
digitálním vstupem / výstupem. 

 

• Přístroj je schválen pro různé oblasti použití. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Model SLA7950S Downport 
 

 Kompaktní digitální termální hmotnostní průtokoměr a regulátor  

  
Typ 

                                                                 Max. tlak           Max. teplota Vsup/ Napájecí 
   Model              Celkový rozsah  Přesnost bar psig                ˚C  Výstup  napětí 

  

 

 

Term
ální hm

otnostní průtok
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Elastomerové těnění   SL5800 3 cm3/min - 0,7% z hodnoty 300 4500 65 150 0-5 Vdc, 4-20 mA 15-24Vdc
průtokoměr / regulátor   Serie 2500 l/min 0,2% z rozsahu 

UHP, kovové  těnění   SL6900 3 cm3/min - 1% z hodnoty 100 1500 65 150                
průtokoměr / regulátor   Serie 100 l/min             

Kovové  těnění   SL6800 3 cm3/min - 1% z hodnoty 100 1500 65 150 0-5 Vdc, 4-20 mA 15-24 Vdc
průtokoměr / regulátor   Serie 100 l/min             

DeviceNet, PROFIBUS, RS485 24 Vdc 

0-5 Vdc, 4-20 mA  15-24 Vdc
DeviceNet 24 Vdc

DeviceNet 24 Vdc

                                                         Max.  tlak         Max. teplota Vstup/ Napájecí 
Typ      Model        Celkový rozsah Přesnost bar    psig        ˚C    ˚F Výstup napětí 

 

Digitální hmotnostní průtokoměr a regulátor
Přístroje z řady digitálních termálních hmotnostních 

průtokoměrů nabízí oproti tradičním analogovým 

přístrojům rychlejší odezvu, vyšší přesnost a vylepšenou 

regulační schopnost. 

 

• Vnitřní diagnostika a alarmová hlášení předcházejí 

případným poruchám a eliminují dobu nečinnosti přístroje. 

•Četné komunikační protokoly dovolují snadné připojení 

do řídících systémů. 

• Možnost volby elastomerových těsnění zabraňuje úniku 

měřeného média a zvyšuje spolehlivost uzavření regulačního 

ventilu. 

• Vysoký stupeň čistoty (ultra-high purity - UHP) a 

možnost volby kovových těsnění zaručují čistotu 

průtočných větví při použití v procesech citlivých na 

kontaminaci. 
 

• Přístroj je dostupný v provedení s tradičním analogovým 

nebo digitálním vstupem / výstupem. 

Digitální termální hmotnostní průtokoměr 

 

  
 

 
 

Model SLA5850D 

 

Model SLA5863D 

Model SLA5850S s ANSI/ISA-76 Downport 
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Model SLAMf50S 

Analogový 
Průtokoměr / regulátor

Analogový 
Průtokoměr / regulátor

Analogový 
Průtokoměr / regulátor

  
 

NEMA 4X/IP65 Termální hmotnostní průtokoměr  
a regulátor 

 
 
 

Přístroje řady MfTM (hmotnostní termální 

průtokoměry) jsou zkonstruovány pro použití 

v náročných podmínkách okolního prostředí. 

Vynikající krytí poskytuje ochranu před prachem 

a vodou a činí z nich ideální přístroje pro použití 

ve venkovním i vnitřním prostředí. 
 

• Stupeň krytí dle NEMA 4X/IP65 umožňuje 

nasazení přístroje i v podmínkách 

předpokládajících zasažení tekoucí vodou bez 

potřeby přídavného krytí. 

• Vnitřní diagnostika a alarmová hlášení 

eliminují případnou dobu nečinnosti přístroje. 
 

• Analogové a digitální verze umožňují 

jednoduchou integraci do jakéhokoliv 

řídícího systému. 

• Průtočné množství  až 36,000 l/min odpovídá 

průmyslovým procesním požadavkům s nároky na 

vysoký průtok. 

• Produkty série EX představují typ oddělené 

elektroniky a jsou certifikovány pro zónu 1 

(prostředí s nebezpečím výbuchu). 

• Přístroj je schválen pro různé oblasti použití. 
 
 
       Model Mf53i 
 

 NEMA 4X/IP65 Termální hmotnostní průtokoměr a regulátor 
 

    Max. tlak         Max. teplota Vstup/ Napájecí 
Type       Model       Celkový rozsah     Přesnost bar psig ˚C ˚F Výstup napětí 
Digitální   SLMf Serie 3 cm3/min -  0.7% z hodnoty 100    1500 65    150 0-5 Vdc, 4-20 mA 15-24 Vdc 
Průtokoměr / regulátor  2500 l/min        a 0.2 % z rozsahu DeviceNet, PROFIBUS, RS485 24 Vdc,

 

  Mfi Serie  3 cm3/min - 1% z hodnoty 100    1500 65    150 0-5 Vdc, 4-20 mA 24 Vdc 
         1000 l/min 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  MfX Serie  3 cm3/min - 1% z hodnoty 100    1500 65    150 0-5 Vdc, 4-20 mA 24 Vdc 
         1000 l/min 

  EX Serie  10 cm3/min - 1% z hodnoty   v závislosti 65    150 0-5 Vdc, 4-20 mA 24 Vdc 
         1000 l/min               na modelu 

Term
ální hm

otnostní průtok
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Model 5850EM 

Kovové těsnění 
Průtokoměr / regulátor 

5860E/5850E 
5861E/5851E 

3 cm3/min - 30 l/min 
10 - 100 l/min 
100 - 1000 l/min 

1% z hodnoty 100  1500 65    150 0-5 Vdc +/- 15 Vdc

Kovové těsnění 
Průtokoměr / regulátor 
 

5860i/5850i 
5861i/5851i 

3 cm3/min - 30 l/min 
10 - 100 l/min 
100 - 1000 l/min 

1% z hodnoty 100 1500 65    150 0-5 Vdc 
4-20 mA 

15-24 Vdc
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Analogový hmotnostní termální průtokoměr  
a regulátor  

 

 
 
 

Přístroje z řady analogových termálních hmotnostních 

průtokoměrů jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly 

přísná kritéria daná našimi zákazníky v nově se 

vyvíjejících procesních aplikacích. 
 

• Tyto přístroje jsou neustále zdokonalovány ve své 
rychlosti odezvy, přesnosti a jednoduchosti instalace. 

 

• Dlouhodobé nasazení v provozních 

aplikacích zajišťuje jejich spolehlivost. 

• Analogový vstup / výstup umožňuje jejich rychlé 

připojení do systému. 

• Možnost volby elastomerových těsnění 

zabraňuje úniku měřeného média a zvyšuje 

spolehlivost uzavření regulačního ventilu.  

• Vysoký stupeň čistoty (ultra-high purity – UHP) 

a možnost volby kovových těsnění zaručují čistotu 

průtočných větví při použití v procesech citlivých 

na kontaminaci. 

• Přístroj je schválen pro různé oblasti použití. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 5853i 
 
 
 
 
 
 

Analogový termální hmotnostní průtokoměr a regulátor 
 

   Max.  tlak           Max. teplota Vstup/ Napájecí 
Typ Model                       Celkový rozsah     Přesnost bar  psig ˚C ˚F Výstup napětí 
Kovové těsnění 5850EM                  3 cm3/min - 30 l/min 1% z hodnoty 100  1500 65    150 0-5 Vdc +/- 15 Vdc 
Regulátor 5851EM 10 - 100 l/min (200 l/min H2) 

UHP kovové těsnění 5964                      3 cm3/min - 30 l/min 1% z hodnoty 100  1500 65    150 0-5 Vdc +/- 15 Vdc 
Regulátor 5965 10 - 100 l/min (200 l/min H2) 
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FLOMEGA ® 

  
 

Hmotnostní průtokoměr a regulátor  průtoku 
F L O M E G A® 

 
 
Srdcem přístroje je patentovaný měřící systém FLOMEGA®

navržený speciálně pro měření kapalných médií. Všechny 

modely obsahují elektroniku zpracování signálu a jsou ve

vodě-odolném krytí IP65. V provedení jako regulátor průtoku 

je v těle přístroje integrován také regulační ventil a řídící 

elektronika. 

Hmotnostní průtokoměr FLOMEGA® byl speciálně navržen 

pro přesné měření a v provedení jako regulátor průtoku 

především pro regulaci velmi nízkých průtoků kapalin od 1 do 

1000 gramů za hodinu. 

 

 

 
 

Hlavní rysy konstrukce průtokoměru a regulátoru FLOMEGA 

• Kontinuální měření a regulace průtoku kapalin při velmi nízkých měřících rozsazích 

• Vysoká přesnost a opakovatelnost 

• Modulární design – vše v jednom montážním celku 

• Senzor v sanitárním provedení 

• Změna konfigurace vstupního/výstupního signálu změnou pozice propojky 

• Certifikováno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna I a Zóna II 

Výhody použití 

• Eliminuje nutnost použití několika samostatných měřících a regulačních prvků 

• Nezávislost na procesní teplotě, tlaku, změnách hustoty a viskozity 

• Bezpečné i při použití pro toxické a těkavé látky 

• Libovolná montážní poloha 

• Provedení do velmi nepříznivého provozního prostředí 

• Vhodné pro potravinářské a farmaceutické aplikace 

Term
ální hm

otnostní průtok
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Hmotnostní průtokoměr a regulátor průtoku FLOMEGA ® 

 

Model Typ 
Min.měřící 

rozsah 
průtoku 

Maximální 
rozsah 
průtoku 

Maximální  
provozní 

tlak 
Tlaková ztráta/ 

při průtoku 
Max.tlaková 

diference Přesnost 
Rozsah 

procesních 
teplot 

5881 regulátor 15 g/hod 100 g/hod 400  bar  20  mbar ± 0,5% z rozsahu 0–100°C  

 5882 regulátor 200 g/hod 1000 g/hod 400 bar  40  mbar ± 0,5% z rozsahu 0–90°C  

 5891 průtokoměr 15 g/hod 100 g/hod 400 bar 10 bar / 
100 g/hod vody  ± 0,5% z rozsahu   0–100°C  

 5892 průtokoměr 200 g/hod 1000 g/hod 400 bar 150bar / 
1000 g/hod vody  ± 0,5% z rozsahu 0–90°C  
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Hmotnostní  regulační ventil průtoku 5835 a 5836 

 
 
Řada regulačních ventilů hmotnostního průtoku

BROOKS 583x je určena pro plynná média.

Jedná se o v klidu uzavřený proporcionální

regulační ventil. Používá se v kombinaci

s hmotnostním průtokoměrem BROOKS pro

vytvoření uzavřeného regulačního okruhu. Řízení 

polohy ventilu zajišťuje stejnosměrná cívka.

Změna napětí na cívce v závislosti na vstupním

signálu zajišťuje zdvih ventilu a tím nastavení

požadované hodnoty průtoku. 

 

 
 

 
 

 

Specifikace 
  
Maximální průtok 
(při 0°C a 101,353kPa) 

až 100* ln/min 

 

Maximální provozní tlak 
až 300 bar 

 

Materiál smáčených částí 
Nerezová ocel s těsněním Viton, Buna-N, 

PTFE/Kalrez nebo EPDM 

 

Elektrické parametry 
Max. provozní napětí: 24V DC 

Max. proudový odběr: 150mA DC 
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Hmotnostní regulační ventil průtoku 5835, 5836 

Model Maximální 
průtok ln/min Maximální provozní tlak Tlaková diference Hodnota KV Standardně dodávaná šroubení 

procesního připojení 
 5835 0 ÷ 5 100 bar 34,5 ÷ 345 kPa max. 2x10-2 

 5835P 0 ÷ 5 300 bar 34,5 ÷ 345 kPa max. 2x10-2 

šroubení se řezným kroužkem 1/8“ 
‚1/4“,  

závit 1/8“ ‚1/4“ NPT vnitřní 
 

 5836     0 ÷ 100 100 bar 69 ÷ 345 kPa max. 2x10-1 šroubení se řezným kroužkem 1/4“ 
‚3/8“  
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   Max.  tlak          Max. teplota Vstup/ Napájecí 

Type Model Celkový rozsah Přesnost bar   psig ˚C    ̊ F výstup napětí 

Regulátory tlaku: 
Kovové těsnění, 11⁄8” SL7810/20 0-20 bar/290 psi 0.5% z rozsahu 20    290 65   150 0-5 Vdc 11 Vdc 

DeviceNet 25 Vdc 

UHP- kovové těsnění SL6910/20 0-20 bar/290 psi 0.5% z rozsahu 20    290 65   150 0-5 Vdc 11 Vdc 
Kovové těsnění SL6810/20 DeviceNet 25 Vdc 

Elastomerové těsnění SL5810/20 0-100 bar/1500 psi 0.5% z rozsahu 100  1500 65   150 0-5 Vdc 11 Vdc 
DeviceNet 25 Vdc 

Elastomerové těsnění 5866E 0-300 bar/4500 psi 0.5% z rozsahu 300   4500 65   150 0-5 Vdc, +/-15 Vdc 
4-20 mA 

 
Oddělený vysílač / regulátor tlaku / průtokoměr: 

Kovové těsnění, 11⁄8” SL7840 3 cm3/min -30 l/min 1% z hodnoty 100 15105000 0 65   150 0-5 Vdc  11 Vdc 
DeviceNet 25 Vdc 

UHP - kovové těsnění SL6940 3 cm3/min -30 l/min 1% z hodnoty 100 1500 65  150 0-5 Vdc 11 Vdc

Elastomerové těsnění SL5840 3 cm3/min -30 l/min 1% z hodnoty 65   150 0-5 Vdc 11 Vdc

Elastomerové těsnění 5866RT 3 cm3/min -30 l/min 1% z hodnoty 100  1500 65   150 0-5 Vdc +/- 15 Vdc

  
 
 
 

Analogové a digitální tlakové regulátory 
 
 

Přístroje z řady elektronických tlakových regulátorů 

využívají to nejlepší z konstrukce hmotnostních 

průtokoměrů firmy Brooks a jsou používány k regulaci 

procesního tlaku. Z široké škály nabízených přístrojů lze 

téměř vždy vybrat vhodný tlakový regulátor odpovídající 

vašim požadavkům. 
 
 

 
• Tlakové regulátory mohou kontrolovat vstupní nebo 

výstupní protitlak. 

• Oddělené vysílače řídí  vstupní tlak z externího 

tlakového zařízení a přizpůsobují procesní průtok. 

• Přístroj je dostupný ve velikosti 11⁄8” a 11⁄2”  
• V provedení ultra high purity - UHP, s kovovým 

nebo elastomerovým těsněním. 

• Volitelný  analogový nebo digitálním vstup / 
výstup. 

 

• Přístroj je schválen pro různé oblasti použití. 
 
 

 Regulátory tlaku 

 

 

 
  

Model 5866E

 

Model SLA 7840D

100  1500

Regulátory tlaku
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                                               Pracovní rozsah  Maximální                Teplota  Provedení 

   
8601 3  do 1000 cm3/min 17 bar, 250 psig  1 do 60 33 do 140   Al  nebo 316 SS 

Model 8601 Pressure Regulator 

 
 

 

 

Regulátory tlaku a UHP tlakové vysílače 
 
 
 

Přesné mechanické regulátory tlaku představují přístroje 
s přímým řízením, čímž dosahují vyšší rozlišitelnosti a lepšího 
výkonu při regulaci. 
Jsou ideální pro regulaci tlaku v náročných aplikacích, 
jako jsou lékařská zařízení nebo analytické přístroje. 
Přístroje jsou skládány, čištěny a testovány ve 
specializovaných čistých prostorách, což zaručuje preciznost a 
spolehlivost při sestavování zařízení. 

 
• Přístroje dokonale utěsňují i lehké plyny (např. 

Hélium při tlaku 7 bar). 
• Přístroj je zkonstruován tak, aby při jeho provozování 

nedocházelo k úniku regulovaného média.   
• Přístroj je vhodný k montáži do potrubí nebo do 

panelu. 
 

 
Unikátní tlakový vysílač, nepoužívající těsnění (Seal Free 
Pressure - SFP) poskytuje vynikající přesnost měření tlaku vysoce 
čistých médií. Na rozdíl od ostatních tlakových vysílačů, měřících 
tlak ve vysoce čistých médiích, SFP využívá pouze jednu 
samostatnou PFA (perfluoroalkox) snímací komoru, která není 
opatřená žádným těsněním. Jelikož měřené médium přichází do 
styku pouze s povrchem PFA, je vyloučena jeho kontaminace.  

 
• Unikátní design přístroje nevyužívající žádné těsnění 

zabraňuje možnosti kontaminace. 
• Veškeré průtočné cesty jsou rovněž z materiálu PFA.      
• Verze přístroje jsou dostupné v provedení pro použití 

v UHP médiích (voda, chemikálie, kyselá a zásaditá 
média). 

• Přístroj je dostupný v provedení s průtočnou komorou 
nebo tlakovým odběrem.  

• Výstup vysílače je teplotně kompenzovaný. 
 

UHP Vysílač tlaku 
 

 Maximální                                       Napájecí 
Typ      Model   Rozsah   Přesnost        teplota   Výstup napětí 

 
   Průtočná komora - Ultra čistá voda       SFP33WA  0-103,4 kPag     +/-1%  15-40 ˚C   4-20 mA   24 Vdc     

Průtočná komora - Chemikálie, kyseliny, zásady       SFP33CA  až do   z rozsahu 59-104 ˚F    0-5 V   proud,           
Tlakový odběr - Ultra čistá voda       SFP32WA 0-1034,2 kPag      1-5 V 12-24 Vdc      
Tlakový odběr - Chemikálie, kyseliny, zásady       SFP32CA        0-10V    volty 

Regulátor tlaku 

          vzduch         tlak °C                          °F

Model SFP33

Re
gu

lát
or

y t
lak

u 
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 Rozsah – voda                          Rozsah – vzduch     Max. tlak                Max. teplota 

Model                l/hod                gpm                  Nm3/hod scfm Přesnost bar   psig ˚C ˚F Výstup 
GT1000 0.024 0.0001 0.002 0.001          2% z rozsahu 34 500 1 do 121 33 do 250 Alarm (IS) 

do 22392            do 98                   do 431              do 273 

1100 0.032 0.0001 0.002 0.001          2% z rozsahu 34 500 1 do 121 33 do 250 Místní 
Serie             do 29300            do 129                  do 342            do 217 indikace 

Plováčkové průtokom
ěry

(rotam
etry)

  
 
 
 

Průtokoměry se skleněnou trubicí 
 

 
 
 

Přístroje se spolehlivou skleněnou trubicí (rotametry) 

jsou ideální pro mnohé aplikace, při nichž se měří 

průtok jak plynů, tak i kapalin. 
 

• Většina modelů je dostupná v provedení  
s robustními polykarbonátovými přepážkami 
uvnitř trubice. 

• Výměnou skleněné trubice nebo plováčku lze 
jednoduše provést změnu rozsahu přístroje. 

• Otočné připojení umožňuje snadnou instalaci 
v libovolných úhlech. 

• Těsnící materiál nebo O-kroužek jsou 
uzpůsobeny tak, aby odpovídaly požadavkům 
připojení k trubici, případně mohou být 
zkonstruovány na základě požadavků 
zákazníka. 

• Přístroj je schválen pro použití v prostorách 
s nebezpečím výbuchu. 

• Spolehlivost přístroje je zajištěna jediným 
pohybujícím se dílem (plováček). 

• Přístroj nevyžaduje žádné napájení, čímž se 
snižují náklady na instalaci a je umožněno jeho 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

• Nízká tlaková ztráta přístroje dovoluje 
využívat ekonomicky výhodnější typy 
čerpadel.  

Plováčkové průtokoměry se skleněnou trubicí  

1307 
 

39 0.17 1.5 0.9            2% z rozsahu 24 350 1 do 121 33 do 250 Místní 
      do 20900             do 92                   do 342             do 217 indikace 

1306 
 

31 0.14                 1.2 do 66 0.8 do 42        3% z rozsahu 24 350 1 do 121 33 do 250 Místní 
      do 2205               do 9.7 indikace 

1305 
 

182 0.8 do 50             4.7 do 79 3 do 50         10% z rozsahu 14 200 1 do 121 33 do 250 Alarm 
      do 11355 

 
 

 
 

             Model 1350      Model 1110 Full-View 

Model 1305 

 
PEMIT, s.r.o., Místecká 845, 739 21 Paskov  IČO: 63321882  DIČ: CZ63321882 
Tel.: 558 463 363, fax: 558 671 541  info@pemit.cz  www.pemit.cz 

 

13



 

  Průtok – voda Průtok – plyn           Max Tlak      Teplota 
Model            l/hod gph Nm3/hod scfm Přesnost       bar   psig   ˚C   ˚F Provedení 
1350/ 0.032 0.006 0.002 0.001     10% (1350) z rozsahu        14    200    1 do 121   33 do 250 Skleněná trubice s/ Al, 
1355             do 114          do 30 do 3.7 do 2.33      5% (1355) z rozsahu Mosaz nebo 316SS 

1358 182 do 1136 48 do 300 5.4 do 23.6 3.4 do 15 10% z rozsahu       14    200    1 do 121   33 do 250 Skleněná trubice s/     
Mosaz nebo 316 SS 

   P
lo

vá
čk
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é 
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Plováčkové průtokoměry 
 

 
 

Modely 1350 a 1355 Sho-RateTM jsou plováčkové 

průtokoměry s proměnlivým průřezem měřící trubice. 

Jsou vhodné pro průmyslové využití – měření průtoku 

plynů a kapalin. 

Jejich robustní provedení zajišťuje spolehlivou 

indikaci a dlouhou životnost přístroje. 

Sho-RateTM průtokoměry využívají koncept 

vyměnitelné měřící trubice a plováku. 

Je-li potřeba, trubice a plovák mohou být vyměněny 

během několika minut. 

Brooks rovněž nabízí levnější varianty průtokoměrů, a 

to v provedení se skleněnou, akrylátovou a 

polykarbonátovou trubicí. Tyto přístroje lze využít v 

méně náročných aplikacích. 

 
 

• Integrální jehlový ventil na vstupu nebo výstupu. 
 

• Integrální regulátor průtoku,který kompenzuje 
kolísající vstupní nebo výstupní tlak.  

 

• Přístroj je dostupný v materiálovém provedení 
316 - nerezová ocel, mosaz nebo hliník. 

 
 

Plováčkové průtokoměry 

1510 
 

0.032 0.006 0.002 0.001 10% z rozsahu       14    200    1 do 121   33 do 250 Skleněná trubice s/ 
            do 114          do 30 do 3.7 do 2.33 316 SS 

2001 
 

           1 do 72 0.25 NA 0.03 do 15 10% z rozsahu       7    100    1 do 71    33 do 160 Akrylátová trubice s/ Mosaz 
                                   do 270 nebo 316 SS 

2700 
 

          1.5 do 80 0.4 do 20 0.5 do 18.5 0.05 do 1.7 10% z rozsahu       7    100    1 do 54    33 do 130 Polykarbonátová trubice s/ 
Mosaz nebo 316 SS 

  
 

 
 

Model 1350 Sho-Rate

Model 1510 Model 2001 
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  Průtok –  voda                     Průtok – vzduch   Max. tlak Max. teplota 
Model l/hod g/min Nm3/hod scfm    Přesnost bar psig ˚C Výstup 

 
MT3809 25 do 100,000    0.11 do 440 0.78 do 1404    0.49 do 888 2% z rozsahu 103 1500 -29 do 325 Alarm a/nebo 

4-20 mA, HART  
 

MT3819 110 do 15,000  0.48 do 66 3.2 do 435 2 do 275 2% z rozsahu 19 275 -29 do 150 Alarm a/nebo 
4-20 mA, HART  

 

MT3810 25 do 20,000  0.11 do 88 0.78 do 620 0.49 do 392 5% z rozsahu 103 1500 -29 do 215 Alarm a/nebo 
4-20 mA, HART

 

 

Plováčkový průtokoměr s kovovou trubicí 
   

Přístroje z řady plováčkových průtokoměrů s robustní 

kovovou trubicí (rotametry) jsou ideální pro použití 

v procesech s vysokou teplotou, vysokým tlakem a 

v dalších náročných aplikacích, v nichž jsou kladeny 

nároky na bezpečnost. 

 

 
 

• Přístroj je schválen pro použití v nebezpečném 

prostředí. 

• Je vybaven jehlovým ventilem pro regulaci průtoku. 
               

 

• Průtokoměr disponuje různými možnostmi 

připojení, tak aby odpovídalo vašim systémům, 

a umožňuje tak jeho jednoduchou instalaci. 

• Antikorozní materiály umožňují použití přístroje pro 

měření v agresivních médiích.  
 

• Výstupy HART a 4÷20mA poskytují dálkové 

monitorování průtoku.  

• Vynikající opakovatelnost měření umožňuje 

konstantní dávkování procesní produkce. 

• Přístroj nevyžaduje žádné napájení, čímž se 

snižují náklady na instalaci. 

• Nízká tlaková ztráta přístroje dovoluje využívat 

ekonomicky výhodnější typy čerpadel.  

Plováčkový průtokoměr s kovovou trubicí 

 (IS or X-Proof) 

3750 
 

0.8 do 100 0.003 do 44 .04 do 3.1 .02 do 2 5% z rozsahu  275  4000  -29 do 204 Alarm a/nebo 
4-20 mA 
 

3600 S
 

Erie   18 do 11,355 0.08 do 50 0.65 do 43 0.38 do 28 10% z rozsahu  103  1500  -29 do 204 Alarm 
 

   
 

 
 

Model 3809 Model 3750C s vysílačem

Model 3809 v provedení 
pevný závěr 

Plováčkové průtokom
ěry

(rotam
etry) 
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Softwarové nástroje a  pomocná elektronika 
 
 
 

Brooks poskytuje různé druhy softwarů a příslušenství 

k zajištění co nejlepších výkonů hmotnostních 

regulátorů. Kalibrační a regulační softwary, stejně jako 

certifikované kalibrační standardy dovolují zákazníkovi 

kontrolu – ověření přesnosti a opakovatelnosti měření. 
 

 
•Jednoduché softwarové programy umožňují přístup 

k seřizovacím, alarmovým a dalším základním 

funkcím. 

•Pokročilejší programy slouží k náročnějším 

konfiguračním, kalibračním a servisním funkcím.  
 

•Doplňkové elektronické jednotky dovolují až čtyř 

kanálové připojení, čímž umožňují jednoduchou 

vizuální indikaci, regulaci průtoku.  
 

• Doplňkové elektronické jednotky rovněž poskytují 

možnost externího napájení. 

 Pomocná elektronika 

Brooks servisní nástroje

Doplňkové 
Model   Kanály    funkce Vstup/výstup Napájení vstup Napájení výstup 

0151 1 Totalizer a směšování 0-5 Vdc, 4-20 mA, 100-240 Vac, 50/60 Hz +/-15 Vdc, 24 Vdc 
RS-232/485 

0152/0154 2/4 Totalizer a směšování 0-5 Vdc, 4-20 mA, 100-240 Vac, 50/60 Hz +/-15 Vdc, 24 Vdc 
RS-232 

Softwarové nástroje 
 

Type Funkce (Viz příloha o technických údajích) 
 

Brooks Service Suite, Poskytuje přístup k ladění vstupu/výstupu, indikaci alarmů /nastavení, diagnostice, výběru 
Brooks Service Tool ladění odezvy, regulaci  a sledování. 

Brooks Service Suite Pro, Poskytuje přístup k ladění vstupu/výstupu, indikaci alarmů /nastavení, diagnostice, výběru 
Brooks Service Tool Plus ladění odezvy, regulaci  a sledování, plus schopnost  reportingu o kalibraci a přesnosti měření. 

So
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Výběr přístroje 
Technická podpora
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Jak si zvolit správný měřící přístroj 
 
Existuje několik způsobů, jak vybrat
nejvhodnější průtokoměr, regulátor nebo
doplňkové zařízení Brooks.  

 Kontaktujte našeho obchodního
zástupce. Naše obchodní zástupce,
kteří jsou vždy připraveni se Vám
plně věnovat, najdete v každém koutu
světa. Pokud neznáte adresu
nejbližšího obchodního zástupce,
navštivte naše webové stránky.  

 Pokud potřebujete pomoc okamžitě,
neváhejte a zavolejte náš zákaznický
servis.  
Při výběru vhodného průtokoměru
můžete využít také naše internetové
stránky www.BrooksInstrument.com. 
V záložce „Products“ můžete
vyhledávat buď podle použité měřící
technologie nebo podle typu provozní
aplikace. Alternativně můžete použít
náš vyhledávač „MeterMatchTM“.
„MeterMatchTM“ je spolehlivý
průvodce, který Vás povede krok za
krokem a pomůže Vám nalézt měřící 
přístroj přesně podle požadavků Vaší
aplikace. 

 Po ukončení výběru si na našem
webu v sekci „Documentation“ 
vyhledejte katalogový list Vámi
vybraného měřícího přístroje a
zkontrolujte, zda jeho parametry
splňují požadavky Vaší aplikace. 

 
Brooks je připraven Vám pomoci i
v případě speciálních měřících a řídících
aplikací; stačí jen kontaktovat nejbližšího
obchodního zástupce. Jako jednička na
trhu integrovaných nízkoprůtokových
technologií věříme, že měřící přístroje
firmy Brooks jsou přesně to, co
potřebujete. 
 
Nepodařilo se Vám nalézt měřící přístroj
nebo regulátor vhodný pro Vaši aplikaci?
Neváhejte a kontaktujte nás. Máme
dlouholeté zkušenosti v oblasti
navrhování, výroby a instalace
průtokových zařízení v náročných nebo
jedinečných aplikacích zahrnujících:  

 speciální provozní prostředí 
 extrémně vysoké nebo nízké

provozní teploty 
 exotické materiály 
 extrémně vysoký provozní tlak 
 složité proudové podmínky 
 náročné rozměrové požadavky 
 speciální provozní připojení 
 detekce materiálu 
 provádění speciálních testů, např.

pronikání barviva, rentgenové 
zkoušky nebo pozitivní identifikace
materiálu.  

 
Pokud je Vaše aplikace v jakémkoli směru
specifická, kontaktujte Brooks nebo
našeho obchodního zástupce.  
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Služby 
Komplexní servis  
Skupina Brooks Instrument Technical Services 

získala během své existence dlouholeté zkušenosti 
se zajišťováním komplexního servisu pro všechny 
své výrobky instalované na celém světě. Mezi 
našimi zaměstnanci najdete servisní inženýry, 
přístrojové techniky, kalibrační experty, 
koordinátory i školící personál, kteří se všichni 
zabývají poskytováním komplexní poprodejní 
podpory a servisu. Naši inženýři jsou prvotřídními 
experty v oblasti nízkoprůtokových aplikací a 
měření a regulaci průtoku. Pomáhají našim 
zákazníkům ve všech fázích projektové 
implementace včetně instalace, kalibrace a 
komunikace. 
• hot lines pro všechny typy přístrojů včetně 

řešení nouzových situací 
• školení v místě instalace nebo školícím 

středisku Brooks  
• instalace a kalibrace přístrojů podle 

uznávaných standardů (NIST/NMI) 
• kalibrační certifikáty 
• pravidelný upgrade přístrojů 
 
Servis měřících přístrojů  
Na servis měřících přístrojů se vztahuje 90-ti 

denní záruka na materiál a zpracování. Mezi 
standardní servisní operace patří:  
• kontrola měřícího přístroje 
• demontáž a čištění 
• výměna částí (na požádání) 
• tlakové zkoušky (až 1.5 násobek 

požadovaného tlaku) 
• testování těsnosti héliem 
• kompletní renovace 
• kalibrace vybranými přirozenými plyny 

(dusík, argon, vodík, hélium nebo kysličník uhličitý) 
• kalibrace pomocí vysoko- nebo 

nízkoviskózních kapalin 
• kalibrace as-found as-left 
• kvalifikovaný záznam o provedených 

operacích 
 
Přesné hmotnostní průtokoměry a regulátory 

QUANTIM ® 
U hmotnostních průtokoměrů QUANTIM® 

zajišťujeme komplexní poprodejní servis 
sestávající se z čištění, změny měřícího rozsahu a 
oprav. Kalibrace provádíme pro všechny měřící 
rozsahy, a to už od 1 gramu za hodinu. 

 
Termální hmotnostní průtokoměry 
U termálních hmotnostních průtokoměrů 

zajišťujeme komplexní servis včetně nastavení 
ventilu a kalibrace regulátoru. Při renovaci přístroje 
se standardně vedle výměny opotřebených nebo 
poškozených částí provádí také výměna všech 
kritických částí, a to zejména jednotlivých dílů 
ventilu, těsnění a spojovacích prvků. U všech 
digitálních výrobků se testují komunikační zařízení 
(Device Net, sběrnice PROFIBUS nebo rozhraní 
RS485/232). Kapacitní vybavení firemních laboratoří 
umožňuje provádět kalibrace měřících přístrojů 
vybranými přirozenými plyny až do průtoku 2500 litrů 
za minutu anebo vzduchem až do průtoku 7000 litrů 
za minutu. Kalibraci lze provádět i ve vysoce čistém 
laboratorním prostředí. 
 
Rotametry  
U rotametrů zajišťujeme komplexní servis 
skleněných a kovových trubic včetně kontroly 
stupnice, adjustace a výměny trubic a plováků. 
 
Přídavná elektronika 
Naše servisní organizace zajišťuje opravy 
základových desek, kalibraci a opravy přídavné 
elektroniky. 
 
Školení 
Firma Brooks nabízí našim zákazníkům za velmi 
výhodných podmínek vynikající školící a výukové 
programy. Můžeme zmínit: 
• základy měření průtoku 
• principy a technologie měření průtoku 
• dimenzování, kalibrace a údržba měřících 

přístrojů 
• a další.  

Vedle standardních programů nabízíme také školení 
„na klíč“, která připravujeme přesně podle 
požadavků našich zákazníků. Školení zajišťujeme 
jak v našem školícím středisku, tak v prostředí 
zvoleném našimi zákazníky. 
 

 

18 




