
Amit a Memosens® -ről feltétlenül tudni érdemes: 

A Memosens® egy forradalmian új mérési elven alapuló módszer,.beépített digitális 
jelátviteli technológia, mely nem csak pH mérésre alkalmas, a Memosens®   technológia 
segítségével vezetőképesség, vagy oldott oxigén  is mérhető. 

A folyadékanalízis és a mért érték érzékelőből a távadóba történő továbbítása mindig 
kemény erőpróba elé állítja az érzékelőket. Mi több, ha pH mérésre kerül sor, az alacsony 
mérési jelek és az érzékelők igen magas belső ellenálása megköveteli a  magas 
impedanciájú kapcsolatot a távadóval. Emiatt történhet meg, hogy a hagyományos, analóg 
csatlakozórendszerekben a nedvesség jelenléte miatt fellépő kontaktus megváltoztathatja 
a mért értéket, vagy akár teljes mérési hibákhoz is vezethet. 
A Memosens®  érzékelők esetében mindez végleg elfelejthető. A Memosens technológia 
forradalmasítja mérésbiztonságot azáltal, hogy a mért érték már az érzékelőben 
digitalizálásra kerül, és a távadóba kontaktmetes kapcsolat útján jut el. A hagyományos 
csatlakozórendszerek által okozott hasonló problémák többé nem fordulhatnak elő. A 
Memosens® technológiai ugrást jelent, lehetővé téve egy új érzékelőgeneráció 
megjelenését. A korábbi eljárások alapvető korlátait messze túllépve, számos további 
előnyöhöz juttatja a felhasználókat.. 

A kontaktmentes energia- és adatátvitel az elektrokémiai szenzorok és a 
folyamatanalizátorok közötti induktív kapcsolat útján valósul meg.A beépített intlligencia 
következtében lehetséges a szenzorhoz kapcsolódó adatok folyamatközeli mentése és 
értékelése .Ez a teljesen új koncepción alapuló, jelentős mértékben kiszélesített 
funkciókkal rendelkező új generáció több éven át tartó átfogó fejlesztés eredménye. Az új 
Memosens®  generáció számos előnye közé tartozik a prediktív diqagnosztikai kijelzés, az 
érzékelő eseménynapló regisztrálása, a megbízható üveg és referencia impendancia 
mérése. A megszokott fieldbusz mellett, a Memosens technológia minden folyamatirányító 
és eszközvezérlő rendszerben alkalmazható. A digitális pH mérésen túl, a Memosens® 
technológia ORP, vezetőképesség és oxigénparaméterek mérésére is használható. Nyitott 
szabvány lévén, a Memosens® technológiát sok más gyártó is támogatja. 

Intelligens pH érzékelők 

Analóg pH mérési pontok esetén a páratartalom hibákhoz vezethet, és ily módon a mérési 
pont hibáját is eredmémyezheti. Az ilyen problémákat a kontakmentes, induktív 
Memosens®  adatátvitel hatékonyan kiküszöböli. A digitális Memosens®  pH 
szenzoroknak köszönhetően a szabadban lévő helyszíneken a csatlakozó aljzat 
szennyezettsége többé már nem jelent problémát. A pH érzékelő igénybevétele 
naplózható és felhasználható a preventív karbantartáshoz. 

Mivel a Memosens® érzékelők egyedülálló módon a laboratóriumban, optimális 
körülmények között előre kalibrálhatóak, a helyszínen már csak az érzékelők cseréjét kell 
elvégezni. Ennek eredményeként nincs többé szükség a szennyezett vagy veszélyes 
körülmények között történő kalibrálásra, és a nehezen megközelíthető mérési pontok 
többé nem jelentenek problémát. 

Vezetőképességmérés Memosens technológiával 

A Memosens® technológia vezetőképesség érzékelők estében is alkalmazható. A 
kontaktmentes és digitális adatátvitel kiküszöböli a kábelkapacitás, kábelellenállás, vagy a 
korrózió következtében fellépő kontaktusok hatásait is. Ráadásul, az analizátor és a 



szenzorelemek teljesen galvanikus leválasztása egyszerűbb huzalozást eredményez. A 
Memosens® vezetőképesség mérőkört a Stratos Pro vagy a Protos mérési rendszer 
megfelelő típusú távadói teszik teljessé.Természetesen a lényeges mérési és 
folymatadatokat, úgymint minimum és maximum vezetőképesség érték, valamint a 
tisztítási és sterilizálási ciklusok számát a Memosens® technológiával működő 
vezetőképesség érzékelők szintén tárolják.  

Oxigénmérés Memosens technológiával 

Memosens® oxigén szenzorok használatával a mért érték szintén már közvetlenül a 
szenzorban digitalizálásra kerül és interferenciamentes digitális jelként továbbítható az 
analizátorba további feldolgozásra. 

Az érzékelő cseréje esetén, a legfrissebb szenzorspecifikus adatok feltöltésre kerülnek az 
analizátorba és a működés azonnal folytatódik. Az oxigénszenzorok szintén a 
laboratóriumban vagy a műhelyben kalibrálhatóak, majd rögtön ezt követően a megfelelő 
installációs ponton zökkenőmentesen üzembehelyezhetőek. 

Az olyan  alapadatokon felül, mint a szenzorazonosító, számos működési adat 
regisztrálásra kerül és eszközkezelés céljából hozzáférhető  (kalibrálások száma, a 
különböző folyamatállapotokat figyelembevevő üzemórák, SIP ciklusok, 
elektródaigénybevétel). 

12 ok, amiért érdemes áttérni a Memosens® technológiára a hagyományos analóg 
mérések helyett 

1. Sokoldalú  

Beépített digitális jelátviteli technológia, nem csak pH elektródákhoz, nálunk megtalálja a 
Memosens® vezetőképesség érzékelőket, vagy akár a Memosens® oldott oxigén 
szenzorokat is. 

2. Tartós 

Hosszab szenzorélettartam: akár 40%-kal hosszabb az érzékelő élettartama. A hosszabb 
érzékelő élettartamnak köszönhetően kevesebb kalibrálási ciklusra van szükség. 

3. Megbízható 

A Memosens® technológia precízebb folyamatirányítást, jobb eszközgazdálkodást, 
egyszerűbb kalibrálást, kezelést és cserét jelent  Az érzékelő a laboratóriumban, vagy a 
műhelyben pontosan, reprodukálható körülmények  között előre kalibrálható, nincs 
szükség helyszíni kalibrálásra. Az érzékelő adatok mindig közvetlenül az egyes 
Memosens® szenzorokhoz vannak rendelve. 

4. Biztonságos 

A mérés helyszínén már csak az érzékelők cseréjét kell elvégezni. Ennek eredményeként 
nincs többé szükség a szennyezett vagy veszélyes körülmények között történő 
kalibrálásra, és a nehezen megközelíthető mérési pontok többé nem jelentenek problémát. 

 



5. Pontos 

A Memosens® technológia megbízható mérést tesz lehetővé, kiküszöbölve a mérési 
problémákat a szenzor és a kábel közötti induktív táp- és jelcsatolásnak köszönhetően. 
Nincs többé probléma a csatlakozási ponton fellépő kontakthibákkal,  ez az eljárás 
tökéletesen érzéketlen az olyan környezeti körülményekre, mint a párakicsapódás, 
korrózió, sókirakódás, gyenge kontaktusok, gyenge galvanikus leválasztás, alkalmatlan, 
vagy túl hosszú kábelek.  
 
6. Minimális karbantartásigényű  

A karbantartás előre tervezhető, kiszámítható, ütemezhető a szenzortechnológiának 
köszönhetően. 

7. Digitális 

A hagyományos ±300mV analóg jel helyett RS485 soros digitális jelátvitel működik a 
szenzor és a mérőműszer között. A mérőkábel hossza a 100 m-t is meghaladhatja. 
 
8. Kontaktmentes 

A Memosens® technológia energia- és adatátvitele kontaktmentes, jelfeldolgozása 
egyedülálló. A rendszer alapeleme a szenzorfejben történő jelfeldolgozás induktív, 
kontaktmentes adattovábbítás és tápellátás használatával. 

9. Innovatívan csatlakoztatható  

A konaktmentes Memosens® rendszer jellemzője az új fejlesztésű, szabadalmaztatott 
gyorscsatlakozó, mely a kábel elcsavarásával egyszerűen és gyorsan nyitható és zárható 

10. Vízálló 

A rendszer akár víz alatt is beköthető, mivel a csatlakozó fémmentes. A tökéletes 
galvanikus leválasztás zavartalan adatátvitelt eredményez, melyre nincs hatással a 
földelési potenciál. Oldatföldelés vagy egyenpotenciál kötés (EB) alkalmazása nem 
szükséges 

11. Adatnaplózása csúcsminőségű  

A teljes életciklus dokumentálható, a kalibrálások visszakövethetők, a szenzor működési 
adatai folyamatosan regiszrálhatók, az adatok adatbázisba továbbíthatók. 

12. MERT AZ IDŐ PÉNZ! – a Memosens® technológia alkalmazásával gyors 
beruházásmegtérülés érhető el 

Mivel a digitális Memosens® érzékelők jól tervezhető karbantartása és egyszerű cseréje 
lényegesen egyszerűbb és kevesebb időt vesz igénybe, ez egyúttal a a munkafolyamatok 
állásidejének jelentős mértékű csökkenését eredményezi. Az többi előny 
figyelembevételével - mint például a hosszabb érzékelő élettartam - mindez nagyobb 
költséghatékonysághoz  és a beruházás gyorsabb megtérüléséhez vezet. 

2007-ben jelentek meg először a digitális pH elektródák a piacon, és még az abban 



az évben az értékesített szenzorok 17%-a már ilyen típusú elektróda volt. 2010-ben 
ez az arány 47% -ra nőtt. 
 
Érdemes váltani! 
 
2011. december 31-ig kedvezményesen cserélheti le analóg mérőműszereit KNICK 
Memosens® műszerekre. Kérje kiemelt ajánlatunkat a sales@danyi-engineering.hu 
e-mail címen, vagy regisztráljon honlapunk kapcsolat oldalán: www.danyi-
engineering.hu. 
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Memosens®  Az érzékelők új generációja, mely távlatokat nyit a   
   méréstechnikában  

Memosens®  Egyszerű. Vízálló. Költséghatékony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


