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Opgericht door Marcel Georgin in 1939

De vennootschap "Les Régulateurs Georgin" is geleidelijk aan gegroeid door haar activiteiten 
al meer dan 75 jaar te diversifiëren.

1965 : Oprichting van de afdeling Physique, gespecialiseerd in meting en regeling  
(druk en temperatuur)
1970 : Oprichting van de afdeling Physelec, gespecialiseerd in intrinsiek veilige relais
1993 : Oprichting van de afdeling Physad (EDF, Franse spoorwegen, Franse Marine)
2006 : Eerste SIL-claim
2012 : Oprichting van een dochtermaatschappij in Duitsland – CIAG Instruments
2016 : Opening van Georgin Asia Pacific Limited (vertegenwoordigingskantoor)

GeOrGin heeft twee kennisgebieden : industriële instrumentatie en koppeling van 

meetsignalen voor explosiegevaarlijke zones.

Georgin geniet al meer dan 75 jaar erkenning in Frankrijk en de 
rest van de wereld

Voor zijn expertise, op het gebied van druk- en temperatuurmeting en -controle, op het gebied 
van de verwerking, de conditionering en de veiligheid van elektrische signalen, in industriële 
omgevingen, de marine, de spoorwegen en op de energiemarkten (elektriciteits-, kernenergie-, 
warmte-energie- en waterkrachtenergieproductie en -transport).

Onze strategie bestaat erin om onze positie te versterken als internationale referentie op het 

gebied van de veiliGheid vAn indUSTriËle PrOCeSSen.

Georgin, tot uw dienst
In elke fase van uw realisaties staat ons team u bij voor :

Alle informatie en advies in verband met de keuze van het materiaal
Commerciële ondersteuning dankzij onze technische competenties
Een onderzoek op maat van uw meest specifieke toepassingen
Technische bijstand tijdens de installatie van onze apparaten en systemen
Een periodiek onderhoud van uw voorraad Georgin gereedschappen door een reactieve 
onderhoudsdienst

PreSenTATie

Geschiedenis

De heer Alain Denisselle
Directievoorzitter
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COnTrOle - veiliGheid

MeTinG

inTrinSieke veiliGheid

ACCeSSOireS

klAnTen / CerTiFiCerinGen  

ATex SiGnAAlCOndiTiOnerinG

SPeCiFieke OMGevinGen

Druk-
transmitters

Druk-
transmitters

Temperatuur- 
sensoren

Temperatuur-
transmitters

Manometers
Thermometers

Zenerbarrières Trip-amplifier Intrinsiek veilige 
displays

Galvanische 
scheidingen

Conventionele 
displays

Intrinsiek veilige 
interfaces

Kranen en manifolds

Elektronische
drukschakelaars

ATEX-
kasten

Drukschakelaars
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In beeld

Sinds de oprichting houdt GEORGIN een traditie in ere die 
op een compromisloze kwaliteit voor al zijn producten is 
gericht. Een hoge techniciteit in combinatie met een sterk 
reactievermogen op de behoeften van industriëlen heeft 
innovaties mogelijk gemaakt die het verschil maken. 
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PreSenTATie

In beeld

Efficiënte werknemers met 
een luisterend oor in een 
bedrijf op mensenmaat.

Een functionele 
geografische situatie. 
Op 5 km van Parijs en 
13 km van Orly. Wereldwijd 
aanwezig door middel van 
2 dochtermaatschappijen, 
3 vertegenwoordigingskan-
toren en 30 vertegenwoor-
digers.

Een Franse productie op 
maat met een individuele 
controle en beproeving 
van elk product.

Sinds de oprichting houdt GEORGIN een traditie in ere die 
op een compromisloze kwaliteit voor al zijn producten is 
gericht. Een hoge techniciteit in combinatie met een sterk 
reactievermogen op de behoeften van industriëlen heeft 
innovaties mogelijk gemaakt die het verschil maken. 
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drukschakelaars

Er wordt druk uitgeoefend op het gevoelig element Ge. Hierdoor verandert de positie van dat element, 
waardoor het inwerkt op de hoofdhefboom h. De op die manier voortgebrachte kracht wordt gecompenseerd 
door de veer rB, waardoor het instelpunt kan worden geregeld. Wanneer het instelpunt bijna is bereikt, 
verstoort de verandering van de krachten het evenwicht van h om in te werken op het contact CT.

Door de inwerking van een tweede veer vih op de hoofdhefboom h kan het verschil van (het) (de) contact(en) 
worden vergroot. De kracht die wordt veroorzaakt door de veer waarmee de hysteresis wordt ingesteld, kan 
worden geregeld. Deze veer maakt de verschuiving van de twee contacten mogelijk in geval van verschoven 
functies.

Een gevoelig element zo dicht mogelijk bij het proces.
De balgtechnologie biedt een hoge herhaalbaarheid. Deze technologie zal voorrang krijgen op de stabiele 
processen die niet onderhevig zijn aan pulserende druk of overdruk. 

De membraantechnologie maakt het mogelijk om te voldoen aan de eisen van processen met pulserende 
verschijnselen of processen die onderhevig zijn aan overdruk, en bevordert de controle van lage of zeer lage druk.

De manometrische buis in roestvrij staal 316l zal worden gebruikt voor de controles van zeer hoge drukken 
tot 1000 bar.

Kinetiek van een membraandrukschakelaar F serie

vih CTrB

Ge

h
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drUk TeMPerATUUr

Ruim assortiment 
microcontacten 

Gas- of stofzones

PED  
categorie IV

BijBehOrende PrOdUCTen

demonteerbare vast  
te schroeven afscheiders
Serie S771 - S631 - S641 - S651

dempers
A3100

Sifons
Serie A3000 / A3010

0062

Explosieveilige 
behuizing

Polyester 
behuizing

RVS behuizing

Industry serie
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F Serie P Serie G Serie U Serie C Serie  AirGAZ Serie

Constructietype Absolute, relatieve en verschildruk Constructietype Relatieve druk Relatieve of verschildruk

Behuizing

Zamak (standaard) met 
epoxycoating
Explosieveilig

Polyester
Roestvrij staal

Zamak (standaard) met 
epoxycoating
Explosieveilig

Glasvezelversterkt 
polyarylamide

Behuizing
Glasvezelversterkt 

polyarylamide
- Staal met epoxycoating

Beschermingsgraad
IP56 tot IP66 (standaard)

IP68 (optie)
IP56 tot IP66 (standaard) IP66 Beschermingsgraad IP65 IP20 IP20 of IP55

Elektrische uitgang 1 of 2 microcontacten Elektrische uitgang 1 microcontact - 1 of 2 microcontacten

Schakelvermogen 1-100 mA / 4-30 Vdc voor vergulde contacten en tot 10 A / 240 Vac Schakelvermogen 1-100 mA / 4-30 Vdc voor vergulde contacten en tot 10 A / 240 Vac

Pneumatische uitgang 1 of 2 NO- of NG-cellen 1 NO- of NG-cel - Pneumatische uitgang - 1 NO- of NG-cel -

Schaal
0,005 tot 6 bar absolute druk
-1 tot 800 bar relatieve druk

0 tot 100 bar verschildruk

0 tot 3 bar absolute druk
-1 tot 800 bar relatieve druk
0,002 tot 90 bar verschildruk

-1 tot 100 bar relatieve druk Schaal -1 tot 40 bar relatieve druk -1 tot 20 bar relatieve druk
-100 tot 1100 mbar relatieve druk
0 tot 1100 mbar differentiële druk

Nauwkeurigheid ±1 % van het instelbereik, meer dan ±1 % voor bepaalde speciale producten Nauwkeurigheid ±1 % van het meetbereik, meer dan ±1 % voor bepaalde speciale producten

Meetelement
Bronzen of roestvrijstalen balg

Membraan in ethyleenpropyleen, viton of NBR (perbunan)
Roestvrijstalen manometrische buis

Meetelement Membraan in ethyleenpropyleen, viton of NBR (perbunan)

Procesaansluiting
1/2’’GM, 1/2’’NPTM, 1/4’’GM, 1/4’’GF, 1/4’’NPTM, 1/4’’NPTF

Montage (capillair) afscheider of genormaliseerde flens
Procesaansluiting 1/2’’GM 1/4’’GF

Elektrische aansluiting
Op intern aansluitblok
Connector DIN43650
Andere op aanvraag

Elektrische aansluiting Op intern aansluitblok - Op intern aansluitblok

Uiterste gebruikstemperatuur Van -40 °C tot +150 °C naargelang het meetelement Uiterste gebruikstemperatuur Van -40 °C tot +150 °C naargelang het meetelement

Omgevingstemperatuur -20 tot 70 °C standaard -20 tot 60 °C standaard -20 tot 70 °C Omgevingstemperatuur -20 tot 60 °C -20 tot 70 °C standaard

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS

ATEX-certificeringen
II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

II 2 GD Ex de IIC T6 - Ex tD A21
II 2 GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21

II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20 ATEX-certificeringen - II 2 G c IIC Tx II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

SIL-capaciteit SIL 2 - SIL 2 SIL-capaciteit SIL 2 -

EAC-kwalificatie  EAC-kwalificatie 

PED Categorie IV  - PED Categorie IV -

drukschakelaars
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Industry serie

F Serie P Serie G Serie U Serie C Serie  AirGAZ Serie

Constructietype Absolute, relatieve en verschildruk Constructietype Relatieve druk Relatieve of verschildruk

Behuizing

Zamak (standaard) met 
epoxycoating
Explosieveilig

Polyester
Roestvrij staal

Zamak (standaard) met 
epoxycoating
Explosieveilig

Glasvezelversterkt 
polyarylamide

Behuizing
Glasvezelversterkt 

polyarylamide
- Staal met epoxycoating

Beschermingsgraad
IP56 tot IP66 (standaard)

IP68 (optie)
IP56 tot IP66 (standaard) IP66 Beschermingsgraad IP65 IP20 IP20 of IP55

Elektrische uitgang 1 of 2 microcontacten Elektrische uitgang 1 microcontact - 1 of 2 microcontacten

Schakelvermogen 1-100 mA / 4-30 Vdc voor vergulde contacten en tot 10 A / 240 Vac Schakelvermogen 1-100 mA / 4-30 Vdc voor vergulde contacten en tot 10 A / 240 Vac

Pneumatische uitgang 1 of 2 NO- of NG-cellen 1 NO- of NG-cel - Pneumatische uitgang - 1 NO- of NG-cel -

Schaal
0,005 tot 6 bar absolute druk
-1 tot 800 bar relatieve druk

0 tot 100 bar verschildruk

0 tot 3 bar absolute druk
-1 tot 800 bar relatieve druk
0,002 tot 90 bar verschildruk

-1 tot 100 bar relatieve druk Schaal -1 tot 40 bar relatieve druk -1 tot 20 bar relatieve druk
-100 tot 1100 mbar relatieve druk
0 tot 1100 mbar differentiële druk

Nauwkeurigheid ±1 % van het instelbereik, meer dan ±1 % voor bepaalde speciale producten Nauwkeurigheid ±1 % van het meetbereik, meer dan ±1 % voor bepaalde speciale producten

Meetelement
Bronzen of roestvrijstalen balg

Membraan in ethyleenpropyleen, viton of NBR (perbunan)
Roestvrijstalen manometrische buis

Meetelement Membraan in ethyleenpropyleen, viton of NBR (perbunan)

Procesaansluiting
1/2’’GM, 1/2’’NPTM, 1/4’’GM, 1/4’’GF, 1/4’’NPTM, 1/4’’NPTF

Montage (capillair) afscheider of genormaliseerde flens
Procesaansluiting 1/2’’GM 1/4’’GF

Elektrische aansluiting
Op intern aansluitblok
Connector DIN43650
Andere op aanvraag

Elektrische aansluiting Op intern aansluitblok - Op intern aansluitblok

Uiterste gebruikstemperatuur Van -40 °C tot +150 °C naargelang het meetelement Uiterste gebruikstemperatuur Van -40 °C tot +150 °C naargelang het meetelement

Omgevingstemperatuur -20 tot 70 °C standaard -20 tot 60 °C standaard -20 tot 70 °C Omgevingstemperatuur -20 tot 60 °C -20 tot 70 °C standaard

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS

ATEX-certificeringen
II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

II 2 GD Ex de IIC T6 - Ex tD A21
II 2 GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21

II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20 ATEX-certificeringen - II 2 G c IIC Tx II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

SIL-capaciteit SIL 2 - SIL 2 SIL-capaciteit SIL 2 -

EAC-kwalificatie  EAC-kwalificatie 

PED Categorie IV  - PED Categorie IV -
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De temperatuur wordt gemeten met een rechte sonde of een afgezonderde sonde en een capillair.

Volgens de zogenaamde wet van de dampspanning wordt de temperatuur in de sonde omgezet in druk 
en vervolgens omgezet in kracht door middel van een metalen balg. Hierdoor verandert de positie van dat 
element, waardoor het inwerkt op de hoofdhefboom h. De op die manier voortgebrachte kracht wordt 
gecompenseerd door de veer rB, waardoor het instelpunt kan worden geregeld. Wanneer het instelpunt 
bijna is bereikt, verstoort de verandering van de krachten het evenwicht van h om in te werken op het contact. 
Door de inwerking van een tweede veer vih op de hoofdhefboom h kan het verschil van (het) (de) contact(en) 
worden vergroot. De kracht die wordt veroorzaakt door de veer waarmee de hysteresis wordt ingesteld, kan 
worden geregeld. Deze veer maakt de verschuiving van de twee contacten mogelijk in geval van verschoven 
functies.

Deze technologische keuze maakt het mogelijk om korte reactietijden te verkrijgen, evenals een meting die 
ongevoelig is voor de omgevingstemperatuur waarin het apparaat zich bevindt.

Kinetiek van een capillairtemperatuurschakelaar P serie

rB

h

vih

Temperatuurschakelaars
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F Serie P Serie U Serie

Constructietype

Met rechte sonde 

Met capillair

Omgeving

Behuizing

Zamak (standaard)

Explosieveilig

Polyester

Roestvrij staal

Zamak (standaard)

Explosieveilig

Glasvezelversterkt 

polyarylamide

Beschermingsgraad IP66 IP66 IP65

Elektrische uitgang 1 of 2 microcontacten 1 microcontact

Schakelvermogen 1-100 mA / 4-30 Vdc  voor vergulde contacten en tot 10 A / 240 Vac

Pneumatische uitgang 1 of 2 NO- of NG-cellen 1 NO- of NG-cel -

Schaal -90 tot 380 °C -50 tot 600 °C -20 tot 250 °C

Nauwkeurigheid ±-1% van het meetbereik, meer dan ±1 % voor bepaalde speciale producten

Procesaansluiting Directe montage of op thermowell 

Elektrische aansluiting

Op intern aansluitblok

Connector DIN43650

Andere op aanvraag

Omgevingstemperatuur -20 tot +70°C standaard -20 tot 60°C standaard

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS

ATEX-certificeringen

II 1 GD Ex ia IIC T6 - Ex iaD 20

II 1 2 GD Ex de IIC T6 - Ex tD A21

II 1 2 GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21

-

SIL-capaciteit SIL 2 -

EAC-kwalificatie 
PED Categorie IV  -

Industry serie
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Georgin ontwikkelt al meer dan dertig jaar druk en temperatuurschakelaars die zijn aangepast aan de meest 
specifieke procesomstandigheden. 

Onze producten voldoen aan de eisen en de normen van onze klanten en aan de bijzonderheden van hun 
omgeving.

Snelconnector 
K2-klasse

Blauwe epoxyverf 24
Polyesterverf RAL 7035 

Stralingsweerstand

Blauwe verf 14438
Besmettingwerende verf

Gebruikt in zone BC

Grijze verf 
voor opper-
vlakteschip

Speciale 
connector : Defensie

Connector 
DIN 43650/FRB

nucleair
nucleair

nucleair

Marine

Marine 

Spoorwegen

Op aanvraag

Wartel
Roestvrij staal

Voor marine 
goedgekeurde F serie 
RCCE-gekwalificeerde

P serie : K3 / K3ad
IEEE 323 : 1EB / 1EC

Ruime keuze 
aan meetelementen 

 voor druk en
  temperatuurschakelaars

Temperatuurschakelaar F serie, type H22 
voor militaire scheepsbouw

Versterkte bevestiging / 
Trillingsvrije montage

druk en temperatuurschakelaars
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energie

Dankzij een breed palet aan producten 
en een hoog niveau van techniciteit is 
GEORGIN erin geslaagd om duurzaam 
vaste voet te krijgen in de energiesector.

Dankzij zijn expertise, zijn certificeringen 
(HAF604) en zijn kwalificaties (K3 en K3-ad) 
heeft Georgin zich kunnen ontwikkelen 
op het ritme van de ontwikkeling van het 
kerncentralepark. Dankzij het vertrouwen 
van zijn partners garandeert Georgin 
echte duurzaamheid. 

Spoorwegen

In samenwerking met de fabrikanten 
is GEORGIN erin geslaagd om zijn 
producten aan te passen aan de eisen 
van het rollend materieel (beperkte 
buitenafmetingen, goede trilweerstand).

Militaire scheepsbouw

Onze materialen zijn geschikt voor de 
moeilijke omgevingsomstandigheden 
van oppervlakteschepen, SSN's en 
SSBN’s van militaire vloten.

GEORGIN, een specialist in defensie, 
garandeert leveringen tijdens de 
volledige levensduur van de installaties 
die wij uitrusten.

Physad serie

Foto van Pascal Subtil
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Ruime mogelijkheden 
aan elektrische 
uitgangen

Gas- of  
stofzones

Analoge  
elektronica

Keramische cel

druktransmitters

Roestvrij 
staal axiaal

Roestvrij 
staal radiaal

DIN 43650

De drukmeting bestaat erin de door een vloeistof uitgeoefende 
kracht om te zetten in een bruikbare meeteenheid. Georgin biedt 
een ruim assortiment transmitters voor bewaking op afstand aan 
met piëzoresistieve sensoren. De druk belast het meetelement en 
creëert een meetbare verandering in de weerstand. 

Verschillende types dragers kunnen in aanmerking worden genomen:

De druktransmitters van het type TR en GR zijn uitgerust met 
een keramische dikkefilmsensor die is uitgerust met een brug 
van Wheatstone. Deze sensoren bieden een droge cel zonder 
vloeistofvulling en zijn een voordelige oplossing voor tal van 
toepassingen in alle industrieën. 

De SR2 is ook verkrijgbaar met roestvrijstalen onderdelen die in 
aanraking komen met de vloeistof. De piëzoresistieve sensor wordt ondergedompeld in een hydraulische vloeistof. 
De vervorming van het membraan onder invloed van de externe druk veroorzaakt een verandering in de hydraulische druk 
van de vloeistof rond de piëzoresistieve sensor. Deze meetmethode is in het bijzonder geschikt voor de detectie van lage 
druk en weerstaat hoge overbelastingsfactoren.

A

B

C

D

G

R1

R1

R2 R3

R4

+

-Wheatstone bridgeBrug van Wheatstone
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Tr/TA Serie Gr/GA Serie
Sr2 Serie

OeM TOePASSinG
Type meting

Relatieve druk (TR)
Absolute druk (TA)

Relatieve druk (GR)
Absolute druk (GA)

Relatieve druk

Meetelement Keramische cel
Keramische cel (SR1)

Piëzoresistieve chip (SR2)

Meetbereik
-1 tot 400 bar

0 tot 25 bar absolute druk
-1 tot 250 bar

0 tot 25 bar absolute druk
-1 tot 600 bar

Voeding 12 tot 28 Vdc 10 tot 30 Vdc 8 tot 30 V

Nauwkeurigheid ≤ 0,2 % ≤ 0,5 % ≤ 1 %

Uitgangssignaal 4...20 mA
4...20 mA

0...5 V
0...10 V

Elektrische 
aansluiting

Connector DIN43650
Uitgang via kabel
Uitgang via wartel

Connector DIN43650
Uitgang via kabel
Connector M12

Connector DIN43650
Connector M12

Behuizing Roestvrij staal 316

Beschermingsgraad
IP65 (uitgang connector DIN43650)

IP66 en IP68 (kabeluitgang)

IP65 (uitgang connector 
DIN43650)

IP67 (kabeluitgang)
IP65

Proces-aansluiting 1/2’’GM, 1/2’’NPTM, 1/4’’GM, 1/4’’NPTM

Procestemperatuur -20 tot 70 °C -30 tot 80 °C -25 tot 85 °C

Omgevings-
temperatuur

-20 tot 70 °C* -30 tot 80 °C* -25 tot 85 °C

OPTieS

Procesaansluiting

Flush rvs aansluiting 
(1/2"GM)

Zichtbare keramische cel  
(1"GM of CLAMP)

-

Andere opties
Zuurstofontvetting

Meetbereik
Zuurstofontvetting -

*Exclusief ATEX-gecertificeerde producten

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS

ATEX-certificeringen
II 1 G Ex ia IIC T6 of T5 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T80°C of T95°C Da
-

SIL-capaciteit SIL 2 -

EAC-kwalificatie  -

Industry serie
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De GS elektronische drukschakelaar is gebaseerd op onze GR / GA technologie die al jaren haar betrouwbaarheid heeft 
bewezen, en biedt nieuwe mogelijkheden en een grote eenvoud aan op het gebied van programmering.

De in de behuizing geïntegreerde transmitter is geconfigureerd door middel van het HART protocol en de HART-TOOL. 
Het display werkt autonoom en zorgt voor het beheer van de alarmdrempels. Dit display wordt ingesteld aan de hand van 
3 eenvoudige knoppen.

Programmering 
via knoppen 

HART programmering 
via HART-TOOL 

Volledig roestvrijstalen 
uitvoering

Ruime keuze 
aan elektrische 

aansluitingen

Led scherm 
met 4 cijfers

2 programmeerbare
drempels

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

elektronische drukschakelaars
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GS serie

GS GSx

Type meting
Relatieve druk (GSR) 
Absolute druk (GSA)

Relatieve druk (GSXR) 
Absolute druk (GSXA)

Meetelement Keramische cel

Meetschaal
-1 tot 400 bar 

0 tot 25 bar absolute druk

Voeding 12…40 Vdc 2-draadstechnologie

Nauwkeurigheid / resolutie < 0,3 % / 16 bits

Uitgangssignaal 4...20 mA HART

Uitgangscontact 2 x PNP of NPN 30 Vdc 200 mA (galvanisch gescheiden van het signaal)

Display 4 cijfers 20 000 punten met rode led + indicatieled voor elke drempel

Elektrische aansluiting M12 x 1,5 pin

Behuizing / display Kunststof type PBT GF30 / polycarbonaat
Roestvrij staal 316L / 

polycarbonaat

Beschermingsgraad IP65

Procesaansluiting 1/2’’ GM, 1/2’’ NPTM, 1/4’’ GM

Materiaal van de koppeling Roestvrij staal 316L

Gebruiksomgevingstemperatuur -30 tot 80 °C

Procesgebruikstemperatuur -30 tot 80 °C

Programmering

Aanduider en drempels te programmeren via drie toetsen en hArT TOOl software: 
indicatiebereik, indicatietijd, decimaalpunt, eenheid, stabilisatie van de 0, vergrendeling 

van de programmering, drempelwaarden, hysteresis en vertraging  
Uitgang van 4/20 mA via hArT-Tool software: aanpassing en simulatie van de 
stroomuitgang, filterfunctie, grenswaarde van het meetbereik, lineariteit van het 

uitgangssignaal (6 punten), HART en TAG adres

OPTieS 2 x PNP of NPN 30 Vdc 1000 mA 
Specifieke elektrische uitgangen (kabel, Hirchmann, Deutsch, bajonet, Mil, super seal)

BijBehOrende PrOdUCTen

Connectors
GS M12 

hart-Tool software
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De drukmeting bestaat erin de door een vloeistof uitgeoefende kracht om te zetten in een bruikbare meeteenheid. 
De capacitieve technologie wordt gebruikt door de transmitters van de ProcessX familie. 

Een siliciummembraan wordt vervormd onder invloed van de druk. De platen van de condensator detecteren deze 
verplaatsing en zetten het capaciteitsverschil tussen het detectiemembraan en de condensatorplaten om in een signaal van
4-20 mA. Deze sensoren profiteren van de ontwikkeling van een microsensor die werd ontworpen op basis van een 
siliciumchip, die zwevend in de hals van de cel is geassembleerd. Dankzij deze microsensor kunnen fouten die zijn toe te 
schrijven aan verschillen in temperatuur, statische druk en overdruk, en die vaak voorkomen in de procesindustrieën, tot 
een minimum worden beperkt.

Principe van het capacitieve element

Procestransmitters

Keramisch

Druk LD

Buis

Voetstuk in 
roestvrij staal

Druk HD

Metallisering

Vast deel van de 
condensator

Siliciummembraan
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Gas- of  
stofzones

Constructie in 
aluminiumlegering met 
polyesterbekleding of 
roestvrijstalen behuizing

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

Nauwkeurigheid tot 
0,04 % en een stabiliteit 
van ± 0,1 % van de max.
schaal over 10 jaar

BijBehOrende PrOdUCTen

Flensgemonteerde manifolds  
met 2, 3, 5 kranen

A3300 serie 

Afscheiders met genormaliseerde flens
S680 - S660 series 

ProcessX serie
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FkP Fkh FkC

Type meting Relatieve druk Absolute druk Verschildruk

Meetbereik Tot 100 bar Tot 30 bar absolute druk
Tot 200 bar onder een statische 

druk van 300 bar 

Nauwkeurigheid 0,1 % 0,2 % 0,065 %

Meetbereik 16 :1 100 :1

Uitgangssignaal 4...20 mA + HART®

Voeding
10,5 tot 45 Vdc

10,5 tot 32 Vdc voor ATEX

Elektrische aansluiting M20 x 1.5, Pg13.5, 1/2’’ NPTF

Beschermingsgraad IP66 - IP67

Procesaansluiting 1/2’’ NPTF standaard 1/2’’ NPTF standaard
Flensgemonteerd type - 1/4’’ NPTF 

volgens DIN 19213

Materialen in aanraking  
met de vloeistof

Roestvrij staal 316

OPTieS

Behuizing
Behuizing met display aan de voorzijde

Roestvrijstalen behuizing

Display Analoog of digitaal

Materialen in aanraking  
met de vloeistof

- Hastelloy-C of PVDF

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS

ATEX- en IECEx-certificeringen
II 1 G (voor ATEX) Ex ia IIC T4 / T5 Ga

II 1 D (voor ATEX) Ex ia IIIC T100°C / T135°C Da 
Ex ia IIC T5 / T6 Gb

SIL-capaciteit SIL 2

Procestransmitters
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FkG FkA Fke

Type meting Relatieve druk Absolute druk Niveau

Meetbereik Tot 500 bar Tot 100 bar absolute druk Tot 300 mH2O

Nauwkeurigheid 0,065 % 0,2 % 0,165 %

Meetbereik 100 :1

Uitgangssignaal 4...20 mA + HART®

Voeding
10,5 tot 45 Vdc

10,5 tot 32 Vdc voor ATEX

Elektrische aansluiting M20 x 1.5 , Pg13.5, 1/2’’ NPTF

Beschermingsgraad IP66 - IP67

Procesaansluiting Flensgemonteerd type - 1/4’’ NPTF volgens DIN 19213
Op (een) genormaliseerde 

flen(s)(zen) bij vaste montage 
of capillairmontage

Materialen in aanraking  
met de vloeistof

Roestvrij staal 316

OPTieS

Behuizing
Behuizing met display aan de voorzijde 

Roestvrijstalen behuizing

Display Analoog of digitaal

Materialen in aanraking  
met de vloeistof

Hastelloy-C of PVDF

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS

ATEX- en IECEx-certificeringen
II 1 G (voor ATEX) Ex ia IIC T4 / T5 Ga

II 1 D (voor ATEX) Ex ia IIIC T100°C / T135°C Da 
Ex ia IIC T5 / T6 Gb

SIL-capaciteit SIL 2

ProcessX serie
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Montage en 
demontage zonder 

gereedschap

Oriënteerbaar 
over 360°

Montage 
op veer

Bestand tegen 
trillingen

 de thermokoppelsondes
Het voordeel van het thermokoppel is een zeer korte reactietijd en de buitenafmetingen en stevigheid ervan. 
Twee verschillende soorten metalen worden met elkaar verbonden door middel van twee verbindingen met 
temperaturen T1 en T2. Door het Seebeck-effect genereert het thermokoppel een potentiaalverschil dat 
afhangt van het temperatuurverschil tussen de verbindingen. Er bestaan meerdere types thermokoppels naar-
gelang het temperatuurbereik, bv.: het thermokoppel type K (legering nikkelchroom/alumel die een bereik 
van -200 °C tot 1100 °C biedt). De door deze sondes uitgezonden elektrische signalen zijn in de orde van 
grootte van millivolt en niet lineair. De kwaliteit van de meting hangt dus voornamelijk af van de gebruikte 
omvormer. GeOrGin raadt aan de Tixo 2 of 3 te gebruiken, die de linearisering mogelijk maakt en voor 
een galvanische scheiding zorgt die het signaal beschermt tegen eventuele elektromagnetische storingen.

 de weerstandssondes
Het meetprincipe van de weerstandssondes is het verschil in weerstand naargelang de temperatuur. 
Het meetelement Pt100 is een weerstand in platina van 100 ohm bij 0 °C. De meetstroom mag niet hoger zijn 
dan 1 mA om het risico van zelfverwarming van de sonde te beperken. De Pt100 montage met 3 draden wordt 
het meest gebruikt. Deze montage is voordelig en nauwkeurig. Het meetprincipe maakt het mogelijk om een 
deel van de fouten die verband houden met de lijnweerstand te vermijden. De weerstand van de drie lijnen 
R1, R2 en R3 moet identiek zijn. r Pt100 = [v1- (2 x v2)] / i

De aanbevolen maximumlengte van de verbindingsdraden bedraagt 500 meter voor de montage met 3 draden. 
Om aan nauwkeurigheid te winnen en fouten te beperken, maakt het gebruik van een temperatuuromvormer 
(TiXo of Tia) het mogelijk om het gebruik van het signaal aanzienlijk te vereenvoudigen. Er bestaan andere 
montages, met name met 2 draden en 4 draden.

Pt
10

0

V2

Rouge

Rouge

Blanc

R1

R2

R3

V1 i (mA)

V
T2 - Koude las

Voltmeter

T1 - Warme las

+

Principe van een Pt100 Principe van een thermokoppel

"SSC" snelkoppeling
"Speed Sensor Coupling"

Temperatuursensoren

Rood

Rood

Wit
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S Process serie

Display als optieATEX Uitvoeringen 
Ex d, Ex e of Ex ia

Ruim assortiment  
aansluitkoppen

SSC snelkoppeling 
onder GEORGIN 
licentie als optie

BijBehOrende PrOdUCTen

displays 
GSI 40 / 48

Temperatuurtransmitters
TiXo & Tia

Omvormers
en drempelrelais

MA

KNS

KNP

KNE

SEG

DINB

BUSH

NA
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* = 1(standaard), 3(Ex e), 4(Ex d), 5(Ex i)

Temperatuursensoren

S*vF S*vi S*dF S*di S*lF S*li S*Mi S*Ui

Procesmontage Vast te schroeven Vast te schroeven met extensie Procesmontage Flush (zonder koppeling)
Vast te schroeven 

met huls

Vast te schroeven 
met huls 

en unionkoppeling

Koptype
NA, DAN, DAN-V, B, KNA, MA, SEG, BUSH, BBK, NORYL, ABS, DIN B, BUSH met glas +  

lcd-display 4 cijfers 12 mm, DAN, ADF (*=4), ADF met glas + display (*=4)
Koptype

NA, DAN, DAN-V, B, KNA, MA, SEG, BUSH, BBK, NORYL, ABS, DIN B, BUSH met glas +  
lcd-display 4 cijfers 12 mm, DAN, ADF (*=4), ADF met glas + display (*=4)

Montage van het meetelement Vast Verwisselbaar Vast Verwisselbaar Montage van het meetelement Vast Verwisselbaar

Type meetelement
Weerstandselementen : Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 ... 

Thermokoppelelementen : Tc K  (-180 +1372 °C); Tc J  (-100 +1200 °C);
Tc E (-100 +1000 °C); Tc L  (-100 +900 °C)...

Type meetelement
Weerstandselementen : Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 ... 

Thermokoppelelementen : Tc K (-180 +1372 °C); Tc J (-100 + 1200 °C); 
Tc E (-100 +1000 °C); Tc L (-100 +900 °C) ...

Montage
Pt100 : 2, 3 of 4 draden, klasse A, B, 1/3DIN, 1/5DIN, 1/10DIN ... 
Thermokoppel : enkel, tweevoudig, dubbel …, klasse 1 of 2 …

Montage
Pt100 : 2, 3 of 4 draden, klasse A, B, 1/3DIN, 1/5DIN, 1/10DIN ... 
Thermokoppel : enkel, tweevoudig, dubbel …, klasse 1 of 2 …

Gebruikstemperatuur -50 °C / +400 °C ; -200 °C /+600 °C ; -200 °C / +1200 °C … Gebruikstemperatuur -50 °C / +400 °C ; -200 °C / +600 °C ; -200 °C / +1200 °C …

Materiaal van de mantel Roestvrij staal 304, 316L, inconel 600 … andere op aanvraag Materiaal van de mantel Roestvrij staal 304, 316L, inconel 600 … andere op aanvraag

Procesaansluiting 1/2" - 3/8" - 1/4" - 3/4 - 1" GM of NPTM of SSC (GEORGIN licentie) Procesaansluiting - 1/2" GM of NPTM

Diameters Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Diameters Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Ø 6, 8 mm

Lengte Alle lengtes Lengte Alle lengtes

Extensie Zonder 50, 100, 200 mm Extensie Zonder 100, 150, 200 mm staal of roestvrij staal 316L

Wartels
M20 x 1,5 vernikkeld messing, connector M12, socket SAIB 251-103-401, 

ATEX Exd ADE1F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex d ADE4F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex i M20 x 1,5 Blauw (*=5)
Wartels

M20 x 1,5 vernikkeld messing, connector M12, socket SAIB 251-103-401, 
ATEX Ex d ADE1F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex d ADE4F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex i M20 x 1,5 Blauw (*=5)

Omvormers TiXo1A, 2A of 3A (* = 1 of 4) ; TiXo1B, 2B of 3B (* = 5) Omvormers TiXo1A, 2A of 3A (* = 1 of 4) ; TiXo1B, 2B of 3B (* = 5)

Bijzondere ontwerpen op aanvraag Bijzondere ontwerpen op aanvraag

OPTieS IJkingscertificaat 1, 2, 3, 5 punten
Certificaat 3.1B / Stressberekening / NACE-certificaat OPTieS IJkingscertificaat 1, 2, 3, 5 punten

Certificaat 3.1B / Stressberekening / NACE-certificaat

ATex-CerTiFiCerinGen
II 2 G Ex e II T6 (S3)

II 2 G Ex d IIC T6 (S4)
II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (S5)

ATex-CerTiFiCerinGen
II 2 G Ex e II T6 (S3)

II 2 G Ex d IIC T6 (S4)
II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (S5)
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S Process serie

S*vF S*vi S*dF S*di S*lF S*li S*Mi S*Ui

Procesmontage Vast te schroeven Vast te schroeven met extensie Procesmontage Flush (zonder koppeling)
Vast te schroeven 

met huls

Vast te schroeven 
met huls 

en unionkoppeling

Koptype
NA, DAN, DAN-V, B, KNA, MA, SEG, BUSH, BBK, NORYL, ABS, DIN B, BUSH met glas +  

lcd-display 4 cijfers 12 mm, DAN, ADF (*=4), ADF met glas + display (*=4)
Koptype

NA, DAN, DAN-V, B, KNA, MA, SEG, BUSH, BBK, NORYL, ABS, DIN B, BUSH met glas +  
lcd-display 4 cijfers 12 mm, DAN, ADF (*=4), ADF met glas + display (*=4)

Montage van het meetelement Vast Verwisselbaar Vast Verwisselbaar Montage van het meetelement Vast Verwisselbaar

Type meetelement
Weerstandselementen : Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 ... 

Thermokoppelelementen : Tc K  (-180 +1372 °C); Tc J  (-100 +1200 °C);
Tc E (-100 +1000 °C); Tc L  (-100 +900 °C)...

Type meetelement
Weerstandselementen : Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 ... 

Thermokoppelelementen : Tc K (-180 +1372 °C); Tc J (-100 + 1200 °C); 
Tc E (-100 +1000 °C); Tc L (-100 +900 °C) ...

Montage
Pt100 : 2, 3 of 4 draden, klasse A, B, 1/3DIN, 1/5DIN, 1/10DIN ... 
Thermokoppel : enkel, tweevoudig, dubbel …, klasse 1 of 2 …

Montage
Pt100 : 2, 3 of 4 draden, klasse A, B, 1/3DIN, 1/5DIN, 1/10DIN ... 
Thermokoppel : enkel, tweevoudig, dubbel …, klasse 1 of 2 …

Gebruikstemperatuur -50 °C / +400 °C ; -200 °C /+600 °C ; -200 °C / +1200 °C … Gebruikstemperatuur -50 °C / +400 °C ; -200 °C / +600 °C ; -200 °C / +1200 °C …

Materiaal van de mantel Roestvrij staal 304, 316L, inconel 600 … andere op aanvraag Materiaal van de mantel Roestvrij staal 304, 316L, inconel 600 … andere op aanvraag

Procesaansluiting 1/2" - 3/8" - 1/4" - 3/4 - 1" GM of NPTM of SSC (GEORGIN licentie) Procesaansluiting - 1/2" GM of NPTM

Diameters Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Diameters Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø 6, 8, 9, 10 mm Ø 6, 8 mm

Lengte Alle lengtes Lengte Alle lengtes

Extensie Zonder 50, 100, 200 mm Extensie Zonder 100, 150, 200 mm staal of roestvrij staal 316L

Wartels
M20 x 1,5 vernikkeld messing, connector M12, socket SAIB 251-103-401, 

ATEX Exd ADE1F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex d ADE4F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex i M20 x 1,5 Blauw (*=5)
Wartels

M20 x 1,5 vernikkeld messing, connector M12, socket SAIB 251-103-401, 
ATEX Ex d ADE1F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex d ADE4F 1/2"NPT (*=4), ATEX Ex i M20 x 1,5 Blauw (*=5)

Omvormers TiXo1A, 2A of 3A (* = 1 of 4) ; TiXo1B, 2B of 3B (* = 5) Omvormers TiXo1A, 2A of 3A (* = 1 of 4) ; TiXo1B, 2B of 3B (* = 5)

Bijzondere ontwerpen op aanvraag Bijzondere ontwerpen op aanvraag

OPTieS IJkingscertificaat 1, 2, 3, 5 punten
Certificaat 3.1B / Stressberekening / NACE-certificaat OPTieS IJkingscertificaat 1, 2, 3, 5 punten

Certificaat 3.1B / Stressberekening / NACE-certificaat

ATex-CerTiFiCerinGen
II 2 G Ex e II T6 (S3)

II 2 G Ex d IIC T6 (S4)
II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (S5)

ATex-CerTiFiCerinGen
II 2 G Ex e II T6 (S3)

II 2 G Ex d IIC T6 (S4)
II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (S5)

* = 1(standaard), 3(Ex e), 4(Ex d), 5(Ex i)
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S*AA S*Ai S*Ae S*CF

Type
Omgevingsomstandigheden 

met display
Industriële 

omgevingsomstandigheden
Economische 

omgevingsomstandigheden
Clamp met vast element

S*PB S*Pl S*MU S*BA
Type Pyrometrisch met flens Pyrometrisch vlak Met meerpuntsflens Bajonetsonde

S*CO S*CC S*Cv S*vA
Type Contact met oog Contact met beugel Aluminium V-contact met kop V-contact aluminium

* = 1(standaard), 4(Ex d), 5(Ex i) naargelang het model

Temperatuursensoren
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S*Ci S*SF S*Si S*Pd S*PC

Type
Clamp met 

verwisselbaar 
element

SMS met vast element
SMS met 

verwisselbaar 
element

Om recht te steken Om gebogen te steken

S*PA S*vT S*vd S*ve S*vM

Type Lagersonde
Vast te schroeven met 

transmitter van 4/20 mA 
en DIN43650-connector

Vast te schroeven 
en met DIN43650-

connector

Vast te schroeven met 
HART transmitter en 

M12-connector

Vast te schroeven en met 
M12-connector

S*CM S*FC S*lC S*vC S*CM

Type Magnetisch contact Tankbodem Flush met kabel 
Vast te schroeven 

met kabel
Uitgebalanceerde 

miniconnector

Speciale S serie

* = 1(standaard), 4(Ex d), 5(Ex i) naargelang het model
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Universele ingang

Ex ia / Ex Na

Nauwkeurigheid 0,1 %

De temperatuurtransmitters van de TiXo familie maken het mogelijk om het gebruik van de Pt100 of 
thermokoppelsensoren te vergemakkelijken, en worden in een sondekop geïntegreerd.
De belangrijkste functie van deze transmitters bestaat erin de temperatuursignalen om te zetten in een 
proportioneel signaal van 4/20 mA, dat lange afstanden kan afleggen zonder verlies.
Het gebruik van de TiXo omvormers maakt ook een diagnose van de bedrijfstoestand van het meetelement 
mogelijk, door voor een signaalverandering te zorgen in geval van een onderbreking.

Deze apparaten zijn ontworpen om zo dicht mogelijk bij het proces in moeilijke omgevingen te worden 
geïnstalleerd, terwijl ze toch een hoog veiligheidsniveau garanderen.
TiXo beschikt zo over een Sil 2 capaciteit en kan worden geïnstalleerd tot in zone 0 (ATEX II 1 G) of stofzone 
20 in zijn intrinsiek veilige uitvoering B ex ia.
De installatie in zone 2 kan worden vergemakkelijkt dankzij de ex nA-certificering.

Tenslotte biedt de programmeereenvoud met Progressxmanager in een Windows omgeving of via de FDT/
DTM technologie een ruime waaier aan oplossingen voor de instelling van het type ingang, de schaal, de 
eenheid of de online uitlezing van de meting of de uitgangssimulatie.

De meest geavanceerde TiXo3 uitvoering beschikt over het nieuwste hArT 7 communicatieprotocol.

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

Temperatuurtransmitters



www.georgin.com www.georgin.com

drUk TeMPerATUUr

meting

29

TiXo serie

Tixo1 A / B Tixo2 A / B Tixo3 A / B

Montage Kop type B of groter

Ingang Pt100 2 of 3 draden
Weerstandssensoren

Thermokoppels

Uitgang 4...20 mA
4...20 mA

Met HART® protocol

Voeding
Standaarduitvoering A 8 tot 30 Vdc 10 tot 30 Vdc

ATEX-uitvoering B 8 tot 28 Vdc 10 tot 28 Vdc

Isolatie - 1500 Vac

Reactietijd < 2 seconden (t63 < 0,8 seconden)

Nauwkeurigheid < 0,1% FS of < basisnauwkeurigheid

Programmering

ProgressXmanager 

FDT-DTM

TiXlink 1 HART® modem

OPTieS
Fabrieksconfiguratie van de omvormers ...,  

bevestiging voor DIN-rail ACCDIVTIX01

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS

ATEX-certificeringen
Gas/Stof

Ex II 1 GD Ex ia II C

Ex II 1 GD Ex iaD 20

Gas Ex II 3 G Ex ic IIC Ex II 3 G Ex nA II

SIL-capaciteit SIL 2

EAC-kwalificatie 

BijBehOrende PrOdUCTen

Sondes met kop 
S serie

Progressxmanager  
of dTM

intrinsiek veilige  
voedingen

hArT modem  
TiXlink 4

ACCdivTix01
DIN-bevestiging voor TiXo
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WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

De temperatuurtransmitters van de Tia familie maken het mogelijk om het gebruik van de Pt100 of 
thermokoppelsensoren te vergemakkelijken, en worden in een kast of een behuizing op een DIN-rail 
geïntegreerd. De belangrijkste functie van deze transmitters bestaat erin de temperatuursignalen om te 
zetten in een proportioneel signaal van 4/20 mA, dat lange afstanden kan afleggen zonder verlies. 
Het gebruik van de Tia omvormers maakt ook een diagnose van de bedrijfstoestand van het meetelement 
mogelijk, door voor een signaalverandering te zorgen in geval van een onderbreking.

Deze apparaten zijn ontworpen om zo dicht mogelijk bij het proces in moeilijke omgevingen te worden 
geïnstalleerd, terwijl ze toch een hoog veiligheidsniveau garanderen.
Tia beschikt zo over een Sil 2 capaciteit en kan worden geïnstalleerd tot in zone 0 (ATEX II 1 G) of stofzone 
20 in zijn intrinsiek veilige uitvoering B ex ia.
De installatie in zone 2 kan worden vergemakkelijkt dankzij de ex nA-certificering.

Tenslotte biedt het programmeergemak met Progressxmanager in een Windows omgeving een eenvoudige 
oplossing voor de instelling van het type ingang, de schaal, de eenheid of de online uitlezing van de meting 
of de uitgangssimulatie.

De meest geavanceerde Tia 3 uitvoering beschikt over het nieuwste hArT 7 communicatieprotocol. 

Universele ingang

Verwijderbare aansluitklem

Nauwkeurigheid 0.1%

Behuizing in polycarbonaat

Ex ia / Ex Na

Temperatuurtransmitters
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Tia serie

Tia1 A / B Tia2 A / B Tia3 A / B
Montage DIN-rail

Ingang Pt100 2 of 3 draden
Weerstandssensoren

Thermokoppels

Uitgang 4...20 mA 4...20 mA
4...20 mA

Met HART® protocol

Voeding
Standaarduitvoering A  8 tot 30 Vdc  10 tot 30 Vdc

ATEX-uitvoering B  8 tot 28 Vdc  10 tot 28 Vdc

Isolatie - 1500 Vac

Reactietijd < 2 seconden (t63 < 0,8)

Nauwkeurigheid < 0,1% FS of < basisnauwkeurigheid

Programmering

ProgressXmanager 

 FDT-DTM

TiXlink X 1 Modem HART®  TiXlink 5

OPTieS Fabrieksconfiguratie van de omvormers ... 

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS

ATEX- 
certificeringen Gas/Stof

Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da

Gas II 3 G Ex nA IIC T6 Gc

SIL-capaciteit SIL 2

EAC-kwalificatie 

BijBehOrende PrOdUCTen

Montagebehuizingen
ATEX

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL

intrinsiek veilige  
voedingen

Progressxmanager
of dTM

hArT modem  
TiXlink 4

voedingskabels  
TiXlink 5
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Ter aanvulling van deze oplossingen voor drukmeting en -controle biedt Georgin een ruim assortiment 
industriële manometers aan.

De kern van deze mechanische constructies is over het algemeen de manometrische buis. Die laatste bestaat 
uit een gebogen buis met een ovale doorsnede. De gemeten vloeistof werkt in op de buis. Als gevolg daarvan 
wordt die laatste vervormd en deze vervorming wordt overgebracht naar de mechanische constructie via een 
kleine stang. De naald draait evenredig met de waarde van de druk.
De "C"-vormige buizen kunnen worden gebruikt voor drukken tot 60 bar. Voor hogere drukken worden 
helicoïdale buizen of spiraalvormige buizen gebruikt.

Een roestvrijstalen membraan kan ook worden gebruikt voor lage druk, voor aan trillingen onderhevige 
processen en voor differentiaalconstructies. Het membraan heeft ook het voordeel dat het kan worden gecoat 
(met PTFE, bijvoorbeeld), om redenen van compatibiliteit met de vloeistof.

De manometer kan worden gebruikt volgens en worden aangepast aan de eisen van het proces rond het 
meetelement.
Deze eisen kunnen verband houden met de installatie (positie van de procesaansluiting, montagedragers 
of dempingsvloeistof voor de trillingsprocessen), de veiligheid ter plaatse (ontluchtingsopening voor de 
veiligheid als standaard, uitwerpbare achterplaat als optie) of de omgeving (behuizing in roestvrij staal 316 of 
fenolbehuizing, ATEX-constructies ...).

Principe van een Georgin manometer

Manometers
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BijBehOrende PrOdUCTen

naaldafsluiters 
A3200 serie

drukbegrenzers
A3400

vast te schroeven 
afscheiders uit één stuk  

S131 serie

Constructie in roestvrij 
staal 304, roestvrij 
staal 316 of fenol

Gas- of  
stofzones

Micrometrische 
regelschroef

Flexibele 
procesaansluiting

M serie

Wijzerplaat
op maat
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M5000 M5010
OeM TYPe

M5050
OFFShOre TYPe

Meetelement Roestvrijstalen manometrische buis 316L

Schaalbereik -1...0...0,6 bar tot 1000 bar -1...0...0,6 bar tot 0...1000 bar -1...0...0,6 bar tot 1600 bar

Materiaal van het mechanisme Roestvrij staal 304 Messing Roestvrij staal 304

Standaard procesaansluiting
1/4’’ (Ø 63) of 1/2’’ (Ø 100/150)

Roestvrij staal 316L
1/4’’ (Ø 63) of 1/2’’ (Ø 100)

Roestvrij staal 316L
1/2’’

Roestvrij staal 316L

Nauwkeurigheidsklasse 1 % 1,6 % 0,5 % (Grade 2A)

Behuizing
Ø 63/100/150 mm
Roestvrij staal 304

Ø 63/100 mm
Roestvrij staal 304

Ø 4’’ 1/2
Polypropeen

Materiaal venster Veiligheidsglas Polycarbonaat Plexiglas

Beschermingsgraad IP65

Vulling Als optie Glycerine Als optie

OPTieS

ATEX-markering II 2 GDc T(*) IP65 T(*) -

Behuizing Roestvrij staal 316L -

Aandrijfmechanisme Monel 400 - Monel 400

Elektrisch contact 1 of 2 magnetische contacten -

Andere

Externe aanpassing van de nul
Klasse 0.5

Flens of beugel 
O2-ontvetting

IP66 of IP67
Logo klant

Montage afscheider
Rvs identificatieplaatje

Speciale aansluiting 
Solid Front

Speciale eenheid
Dempingsschroef

Droge behuizing
Flens of beugel
O2-ontvetting

Logo klant
Rvs identificatieplaatje

Speciale aansluiting
Speciale eenheid
Dempingsschroef

Flens of beugel 
NACE-conformiteit

O2-ontvetting
Logo klant

Montage afscheider
Rvs identificatieplaatje

Speciale aansluiting
Solid Front

Speciale eenheid
Dempingsschroef

ATex-CerTiFiCerinGen II 2 GDc T(*) IP65 T(*) -

Manometers
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M5100 M5200 M7000

Meetelement Capsule in roestvrij staal 316L Rvs 316L membraan

Schaalbereik -600..0...600 mbar -1...0...40 mbar tot 0...16 bar
0...0,06 bar - 0...40 bar

Statische druk van 100 bar

Materiaal van het mechanisme Roestvrij staal 304

Standaard procesaansluiting
1/2’’

Roestvrij staal 316L
2x 1/4’’NPTF verticaal

Roestvrij staal 316L

Nauwkeurigheidsklasse 1.6

Behuizing
Ø 100 / 150 mm

Roestvrij staal 304

Materiaal venster Veiligheidsglas

Beschermingsgraad IP54

Vulling Als optie

OPTieS

ATEX-markering - II 2 GDc T(*) IP65 T(*)

Behuizing Roestvrij staal 316L

Aandrijfmechanisme -
Monel, PTFE, Hastelloy ...
Rechtstreekse aansluiting 

op flens
Monel, Hastelloy ...

Elektrisch contact - 1 of 2 magnetische contacten

Andere

Flens of beugel 
O2-ontvetting

Logo klant
Rvs identificatieplaatje

Speciale aansluiting
Solid Front

Speciale eenheid

Flens of beugel 
O2-ontvetting

IP67
Logo klant

Rvs identificatieplaatje
Speciale aansluiting

Speciale eenheid

O2-ontvetting 
Achterbeugel

 IP67
Logo klant

Montage capillair-afscheider
Rvs identificatieplaatje

Statische druk tot 250 bar
Speciale aansluiting

Solid front 
Speciale eenheid

ATex-CerTiFiCerinGen - II 2 G Dc T(*) IP65 T(*)

M serie
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Het Georgin thermometeraanbod is verkrijgbaar op basis van twee hoofdmeetelementen, namelijk bimetaal 
en gasuitzetting.

 Bimetaal is een strook van gelaagde en ineengedraaide plaatjes uit metalen met verschillende 
uitzettingscoëfficiënten. Het bimetaal zal in verhouding tot de temperatuurverschillen worden verdraaid en 
de draaiing van de as van de naald van de thermometer veroorzaken.

 Een constructie met gasuitzetting berust op een met vloeistof gevulde sensoreenheid die hermetisch is 
gesloten en onder druk wordt gehouden. Deze bestaat uit een sonde, een capillair en een manometrische buis 
waarvan de verplaatsing van het uiteinde de draaiing van de as van de naald van de thermometer zal veroorzaken. 
Deze constructie zal het voornamelijk mogelijk maken om het indicatiepunt af te zonderen t.o.v. het meetpunt.

Naast de keuze van het meetelement kan de thermometer worden gebruikt volgens en aangepast aan de 
eisen van het proces (rechte of afgezonderde sonde, behuizing met flens of beugel voor montage op buis van 
2’’ …) of de omgeving (behuizing in roestvrij staal 316L, ATEX-gecertificeerde apparaten …)
Alle thermometers kunnen worden verbonden met een thermowell voor de installatie ervan op het proces.

Thermometer die uit twee metalen bestaat, type T7000

Thermometers



www.georgin.com www.georgin.com

drUk TeMPerATUUr

meting

37

BijBehOrende PrOdUCTen

Thermowells
GT - GM 

T7000 Serie T7100 Serie

Meetelement
Helicoïdaal element dat uit twee 

metalen bestaat
Gasuitzetting

Type voeler
Recht

Onderaan, achteraan of richtbaar
Recht of met capillair

Onderaan of achteraan

Diameter van voeler 6 of 8 mm

Schaalbereik -50 tot 400 °C -200 tot 600 °C

Materiaal van het mechanisme Roestvrij staal 304

Procesaansluiting
1/2’’ draaiend-verschuifbaar 

of 1/2’’ vast

Nauwkeurigheidsklasse 1

Behuizing Roestvrij staal 304 Ø 100 / 150 mm

Materiaal venster Veiligheidsglas

Beschermingsgraad IP65

OPTieS
Behuizing IP66 of IP67 of hermetisch

Vulling Glycerine of silicone als optie

Diameter van voeler 6,35 / 9,5 / 10 of 12 mm

Montage Flens of beugel

Elektrisch contact - 1 of 2 magnetische contacten

Andere

Externe aanpassing van de nul
Speciale aansluiting 1/4’’, 3/4’’, 3/8’’ ...

Logo klant
Speciale eenheid

Rvs plaatje

Externe aanpassing van de nul
Capillair tot 25 m

Mantel in roestvrij staal 304 of 316
Speciale aansluiting 1/4’’, 3/4’’, 3/8’’ ...

Logo klant
Speciale eenheid

Rvs plaatje

ATex-CerTiFiCerinGen II 2 G Dc T(*) IP65 T(*)

T serie

warmtegeleidende pas-
ta’s type rhodorsil
ACCDIVGNPC7
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De analyse van de processpecificaties heeft zeer regelmatig tot gevolg dat er bijbehorende producten worden 
aangeboden.

Het is immers belangrijk om rekening te houden met elke overdruk of pulserende druk die het apparaat kan 
beschadigen. Begrenzers, dempers of capillairen zijn de accessoires waarmee deze verschijnselen kunnen 
worden beperkt.

Ook uitzonderlijk hoge temperaturen kunnen de werking van het bijbehorende materiaal aantasten. In dat geval 
wordt er gebruik gemaakt van een capillair (koeling van 50 tot 70 °C / meter naargelang de omstandigheden) of 
een geribbelde koelplaat (koeling van 20 tot 30 °C naargelang de omstandigheden). Op de stoomcircuits wordt 
gewoonlijk de sifon gebruikt.

Het haaks of gewoon gebogen deel van de sifon maakt condensaatvorming mogelijk, die het meetinstrument 
beschermt. Het is ook mogelijk om vóór de inbedrijfstelling koelvloeistof in de bocht toe te voegen.
Bij oververhit water zal de sifon uitsluitend dienen om de temperatuur te verlagen. De sifons kunnen ook 
bescherming bieden tegen pulserende druk. Het ontwerp van dit product voldoet aan de DIN16282-norm.

Wat de temperatuurmeting betreft, hebben de thermowells het voordeel dat ze het onderhoud, de ijking of 
de vervanging van de sensoren vergemakkelijken, zonder het proces te onderbreken.
Er kunnen verschillende types procesaansluitingen worden gebruikt: schroefaansluitingen, lasaansluitingen of 
flensaansluitingen.
Naargelang de toepassingen bestaan er twee productieprincipes: de mantels kunnen mechanisch 
worden gelast voor standaardtoepassingen zonder grote belasting of worden geboord voor moeilijkere 
procesomstandigheden zoals hoge temperaturen, hoge druk of een hoog debiet.
Ze kunnen in verschillende materialen worden bewerkt : AISI316L, AISI304L, AISI446, AISI310, 316TI, 321, 
incoloy, alloy, hastelloy, inconel, nikkel, monel, pvc, PTFE ...
Voor bepaalde toepassingen in corrosieve omgevingen kunnen deze thermowells worden uitgevoerd met een 
bekleding van het type teflon, PTFE, HALAR, tantaal of stelliet voor schuurtoepassingen.

Hydraulische test tot 100 bar

Boring tot 1400 mm

PMI-test  
(PMI = Primary Material 

Identification)
lassing en materiaal

Stressberekening 
op aanvraag

kranen
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A3 serie

A3200 A3200 A3200 A3300-1
Kranen DIN16270 Kranen DIN16271 Kranen DIN16272 1 - Weg manifold

A3000 A3000 A3010
Sifons met jachthoornvorm Sifons met U-vorm Sifons uit één stuk

A3400 A3100 A3030 A3020
Drukbegrenzers Dempers Capillairen Geribbelde koelplaten

A3700 A3500 CFi
Draaikoppelingen Laskoppelingen Adapterkoppelingen Draai-schuifkoppeling

GM GT ACCdivSSC
Mechanisch gelaste 

thermowells
Geboorde 

thermowells
Thermowells 

met flens
SSC adapter 

Speed Sensor Coupling
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In samenwerking met het in Duitsland gevestigde familiebedrijf AS-Schneider verkoopt Georgin een ruim 
assortiment manifolds.
Kiezen tussen een manifold met 2, 3 of 5 afsluiters moet met name op basis van twee essentiële criteria gebeuren:

 Het ontwerp van het afsluiterlichaam om de installatie te vergemakkelijken, en door de ergonomie ervan de 
toegang tot het proces tijdens de onderhoudsfasen te optimaliseren.

 Rekening houden met de aard van de vloeistof, zowel bij de keuze van het materiaal van het lichaam 
(carbonstaal, roestvrije of duplexmaterialen, legeringen, titaan ...) als bij het materiaal van de pakkingen van 
de kranen (standaard PTFE).

Zoals hieronder te zien is, maken de gekleurde ringen het mogelijk om de afsluiting, de aftapping en de egalisatie 
te identificeren. Een optionele tweede markering maakt de identificatie mogelijk van de grafietpakking, een 
PCTFE-opzetstuk, oplossingen met versterkte dichtheid of een materiaal dat geschikt is voor zuurstofgebruik.

De modulariteit van het assortiment maakt ook een ruime keuze aan kranen mogelijk die voldoen aan zowel 
normatieve eisen (vluchtige emissies) als eisen op het gebied van procesveiligheid (staande OS&Y draaistang) 
en veiligheid ter plaatse (vandalismewerende systemen).

Elke eenheid wordt getest bij 1,5 keer de maximale bedrijfsdruk volgens EN 12266-1.

Aftapafsluiter
PTFE-pakking 
(Standaard)

Vaste naald
voor een 

minimale slijtage

Afsluiter
Optie grafietpakking

Afsluiter

Egalisatieafsluiter
ISO-FE-pakking
met hoge dichtheid

Aftapafsluiter
TA-pakking met 

versterkte dichtheid

Manifolds
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A3301-2 A3302-2 A3303-2
Manifolds voor montage in één lijn

A3304-2 A3304-2 A3304-5
Manifolds voor montage in één lijn of op afstand

A33F1-2 A33F2-3 A33F4-3
Flensgemonteerde manifolds

A33F2-5 A33F4-5 A33F6-5
Flensgemonteerde manifolds

A33P1-2 A33P1-3 A33P1-5
Flensgemonteerde manifolds, traditioneel type

A3300-M A3300-dBB
Enkele procesflens Blok met dubbele afsluiting en aftapping

A3300 serie



www.georgin.com www.georgin.com

inTrinSieke veiliGheid

Intrinsieke veiligheid

42

De zenerbarrière is een intrinsiek veilig [Ex i] bijbehorend materiaal dat in veilige zones wordt geïnstalleerd. De 
functie van deze barrière bestaat erin het energieniveau te beperken dat zich kan voordoen in een elektrisch 
circuit dat in een explosieve zone loopt, ongeacht de aansluiting die vóór de barrière werd uitgevoerd. 
Een barrière bestaat uit : 

weerstanden die de stroom beperken
zenerdioden die de spanning beperken
zekeringen die zijn bedoeld om deze componenten te beschermen

Ex ia / Ex Na

Led-optie

Tot SIL 3
zonder redundantie

Verwijderbare aansluitklemmen

Verwijderbare etikethouder

Meer dan 80 
referenties verkrijgbaar

Behuizing in polycarbonaat
Breedte 13 mm

Zenerbarrière

Zenerbarrières

Wanneer een foutspanning wordt toegepast tussen de ingangsaansluitklemmen 
van de barrière, wordt de spanning die zich kan voordoen in een explosieve zone 
beperkt door een zenerdiode (die zelf wordt beschermd door een zekering). 
De stroom wordt door de weerstand beperkt tot een aanvaardbare waarde.
Montage mogelijk in zone 2 dankzij de Ex nA-certificering in een IP 54-behuizing.
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BijBehOrende PrOdUCTen

Bzg serie

Montagekasten lus-berekeningen din-rail isolatiekits Aarding
aansluitkammen

bzg787+ bzg(2)728+/l+ bzg789+

Toepassing
Transmitters 4...20 mA 

Omvormers I/P 4...20 mA
Contact

Intrinsiek veilige parameters
Uo = 28 V, Io = 89,31 mA 

Po = 625,2 mW
Uo = 27,3 V, Io = 95,79 mA 

Po =6 53,76 mW
Uo = 28 V, Io = 47,54 mA  

Po = 332,77 mW

Metrologische parameters
U(e) = 24,90 V, Ifm = 50 mA 
RL = 341,3 en 0,9 V+11,3Ω 

U(e) = 24,90 V, Ifm = 50 mA 
RL = 311,3Ω 

U(e) = 24,90 V, Ifm = 50 mA 
RL = 658,3 en 0,9 V+11,3Ω 

bzg715+ bzg756AC bzg760AC
Toepassing Systeemvoeding 12 V Temperatuur Pt100 3 draads Temperatuur thermokoppel

Intrinsiek veilige parameters
Uo = 14,39 V, Io = 151,42 mA 

Po = 544,55 mW
Documentatie raadplegen

Uo = 5,64 V, Io = 63,1 mA  
Po = 88,89 mW

Metrologische parameters
U(e) = 12 V, Ifm = 100 mA

 RL =103,6
U(e) = 0,7 V, Ifm = 50 mA 

RL = 26,3Ω per lijn
U(e) =1,20 V, Ifm = 100 mA 

RL = 101,2Ω 

Montage DIN-rail

OPTie Led aan de voorzijde (naargelang het model)

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS
ATEX [Ex ia] gas / stof  II (1) GD [Ex ia Ga] IIC

ATEX Ex nA zone 2 gas II 3 (1) G  Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

SIL-capaciteit Tot SIL 3 (EN 61508) naargelang de toepassing en het model

EAC-kwalificatie 

Tal van andere referenties en onderzoeken op maat.
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De interface met galvanische scheiding is een intrinsiek veilig bijbehorend materiaal dat in een veilige zone 
of in een zone 2 in een iP 54-behuizing wordt geïnstalleerd dankzij de beschermingswijze ex nA. Deze 
interface zorgt ervoor dat de energie wordt beperkt die zich kan voordoen in een elektrisch circuit dat in een 
explosieve zone loopt, ongeacht de aansluiting die vóór de interface werd uitgevoerd.

Naast zijn energiebeperkingsfunctie maakt de interface het mogelijk om het gebruik van de signalen in een veilige 
zone te vergemakkelijken (bv.: relais), de signalen om te zetten (bv.: 4/20 mA in 0-10 V) of een signaal te kopiëren.

Er zijn ook andere functies beschikbaar, zoals het drempelrelais of de intrinsiek veilige voeding.

Verwijderbare aansluitklemmen

Optie
voeding 
via rail

Verwijderbare 
programmeerconsole

Ex ia / Ex Na

Diagnose-led

Verwijderbare
etikethouder

Signaalinterfaces



www.georgin.com www.georgin.com

inTrinSieke veiliGheid

Intrinsieke veiligheid

45

Drempelrelais

UITAX BPX100*-1*-1A BPX100*-1*-0B
FUNCTIE drempelrelais

Montage din-rail

Universele ingang mA: Transmitter 2, 3 en 4 draads (actief) / Stroom (-2,5 tot 23 mA) 
V: Spanning (-10 tot 105 mV) 

mV: Thermokoppel (J, K, B, R, S, E, N, W5) / Spanning (-1 tot 10,5 V) 
Ω: Pt100 2, 3 en 4 draads / potentiometer 0 tot 100 %

Aantal ingangskanalen 1

Analoge uitgang van 3,5 tot 23 mA actief of passief

HART overdragend Neen. Zie AITA Ja, als optie

Relais uitgangen 2 x RT of 1 SPDT 2 x SPDT (5 A 250 V 100 VA) 4 x relais (3 A 250 V 100 VA)

Voeding Universeel 98 tot 255 Vac (*=E) / 21 tot 53 Vdc  (*=2)

Isolatie 2500 Vac 50 Hz

Nauwkeurigheid 0,1 % (naargelang de ingang)

Programmering

ProgressXmanager met USB-
kabel

ProgressXmanager seriële verbindingskabel RS232

Type ingang, schaal, uitgang (rechtstreeks of omgekeerd), drempels (vertraging, hysteresis), 
online meting, simulatie van uitgangen ...

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS
ATEX [Ex ia] gas  II (1) G/D [Ex ia] IIC

ATEX [Ex ia] stof Ex nA nC IIC T4 Gc

SIL-capaciteit SIL 2 SIL 2 naargelang de toepassing

EAC-kwalificatie - 

Montagekasten voedingsconnectors 
achteraan

Standaard USB-kabel

Software 
Progressxmanager

lus-berekening

BijBehOrende PrOdUCTen
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Alles-of- 
niets-ingang

rdn1**, 2**  rdn310/410 rdn213v/w
FUnCTie Alles-of-nietsingangen Bistabiel relais Alles-of-niets afscheider

Ingangssignaal (zone) Contact of nabijheidsdetector (8,2 V) Contact (100 mA max.)

Aant. ingangskanalen 1 of 2 1(2) of 2(4) 2 of 4

Uitgangssignaal
SPDT of relais 5 A 250 V / 10 Hz max. -

Transistor 100 mA 65 V / 
5 kHz max.

- Transistor 30 V 100 mW max. 5 kHz

Aant. uitgangskanalen 1 of 2 (duplicator) 1 of 2 2 of 4

Reactietijd ≤ 20 ms (relais);100 µs (transistor) ≤ 20 ms -

Verbruiksvermogen van 2,3 W tot 4,5 W (2 kanalen) 3,5 W -

Voeding 230 Vac of 110 Vac of 12 Vdc of 24 tot 48 Vdc 5 Vdc, 12 Vdc of 24 Vdc

Isolatie 2500 Vac 50 Hz

Montage DIN-rail / verkrijgbaar op een plaat of een kaart

OPTieS Schroefaansluitklemmen, alarmen ...

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS
ATEX [Ex ia] gas

II (1) G/D [Ex ia] IIC / bestaat in niet-ATEX-uitvoering
ATEX [Ex ia] stof

ATEX Ex nA zone 2 gas  Ex nA IIC T4 Gc (naargelang het model)

SIL-capaciteit  SIL 2

EAC-kwalificatie 

Analoge
ingang Bxl/M/n/T (i)  BPx100*-1*-10  Bxn r,rv,C,P,T(i)
FUnCTie Transmittervoeding Universele ingang Omvormer

Ingangssignaal (zone)
Actief of passief 

(keuze op de aansluitklemmen) 
4...20 mA

Universeel: 
4...20 mA, mA,V, mV, Pt, TC, R

Pt; Rlin.; mV; pot.; 
Actief of passief 4/20 mA; 0/10 V; 

0/5 V …

Aant. ingangskanalen 1 of 2 1

Uitgangssignaal
Actief of passief 

(keuze op de aansluitklemmen) 
4...20 mA

Actief of passief (auto) Actief of passief (bij de bestelling) 
4...20 mA; 0/10 V; 0/5 V …

Aant. uitgangskanalen 1 of 2 (duplicator) 1

HART overdragend Ja, als optie

Nauwkeurigheid / reactietijd < 0,2 % / 100 ms T99 < 0,1 % / 1s T99 < 0,1 tot 0,2 % / 350 ms T99

Verbruiksvermogen van 2,3 W tot 4,5 W (2 kanalen) 3,5 W 2,7 W

Voeding 99 – 253 Vac of 22,6 – 53 Vdc 98 – 255 Vac of 21 – 53 Vdc 230 Vac; 110 Vac; 24 Vdc; 48 Vdc

Isolatie 2500 Vac 50 Hz

Configuratie 0 en helling via potentiometer Pc (ProgressXmanager) 0 en helling via potentiometer





intrinsiek veilige interfaces
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Alles-of- 
niets-uitgang Bxne0  Bxne 1 en 2  rdn21*v/w

FUnCTie intrinsiek veilige voeding
intrinsiek veilige, 

gestuurde voeding
Alles-of-niets afscheider

Ingangssignaal - 24 Vdc of contact
Transistor: 24,12 of 5 Vdc 

relais: 24,48 Vdc,110,230 Vac

Aant. ingangskanalen 1 of 2 2 of 4

Uitgangssignaal (zone)
Uitgangsspanning naargelang het model 

31 modellen
Transistor 30 V 100 mW max. 5 kHz 

SPDT of relais 5A 250 V / 10 Hz max.

Aant. uitgangskanalen 1 of 2 2 of 4

Reactietijd ≤ 20 ms Relais F < 12 ms, O < 5 ms

Verbruiksvermogen 3 W -

Voeding 110 / 230 Vac of 21,6 – 53 Vdc -

Isolatie 2500 Vac 50 Hz

Montage DIN-rail / verkrijgbaar op een plaat of een kaart

OPTieS Schroefaansluitklemmen

22 mm serie

Analoge 
uitgang BxnA (i)  Bxni*A
FUnCTie Analoge uitgang Stroomlusisolator

Ingangssignaal
Passief 4...20 mA (50 ohm); 

0/10 V; 0/5 V …
4...20 mA

Aant. ingangskanalen 1 1, 2 of 4

Uitgangssignaal (zone) Actief 4...20 mA 4...20 mA

Aant. uitgangskanalen 1 1, 2 of 4

HART overdragend Ja, als optie Neen

Nauwkeurigheid / reactietijd < 0,1 tot 0,2 % / 350 ms T99 < 0,2 % / < 100 ms T99

Verbruiksvermogen 2,7 W -

Voeding 230 Vac; 110 Vac; 24 Vdc; 48 Vdc Zonder

Isolatie 2500 Vac 50 Hz

Configuratie 0 en helling via potentiometer 0 via potentiometer





BijBehOrende PrOdUCTen
voorbedradingskabels

ACCDIVBX ...
Montage op plaat kaartmontage

europees formaat
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De GeXi aanduiders met eigen voeding maken het mogelijk om in alle eenvoud in een zone in een intrinsiek veilige 
lus van 4/20 mA te worden geplaatst, om de proceswaarde van de aangesloten apparatuur te kunnen lezen.

Dankzij hun nieuwe elektronica is de spanningsdaling die deze aanduiders op de lus veroorzaken, beperkt tot 1,2 V.

Het ontwerp van de ondiepe behuizing, de verwijderbare aansluitklemmen en de nieuwe bevestigingen 
maken het mogelijk om de montage in een behuizing of een kast te vereenvoudigen, en een perfecte 
verwisselbaarheid met de apparaten van de oude generatie of andere merken te garanderen.

De aanduiders voldoen aan een grote behoefte, of het nu gaat om de montagewijze, de afmetingen van het 
scherm of de talrijke beschikbare opties zoals de achtergrondverlichting of de alarmfuncties.

De instelling van de apparaten wordt in hoge mate vereenvoudigd dankzij een intuïtieve interface die wordt 
bediend aan de hand van de drukknoppen aan de voorzijde.

Georgin is in Frankrijk de officiële vertegenwoordiger van de firma BEKA die een ruim assortiment producten 
aanbiedt, met name autonome intrinsiek veilige klokken, temperatuurtransmitters met display, meters, 
snelheidsmeters, aanduiders van Modbus-/Fieldbus-/Profibus-gegevens, ATEX-sirenes en -controlelampen ...

Beperkte diepte
65 mm

Verwijderbare
aansluitklemmen

Alarmoptie

Eenvoudige 
programmering 

via knoppen

Verwijderbare
etikethouder

Groot scherm met 
staafdiagram 4 of 5 cijfers 
en achtergrondverlichting

Ex ia

intrinsiek veilige displays
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GeXi serie

Gexi07 Gexi08 Gexi04
FUnCTie ATex-aanduider ex i met eigen voeding via de lus van 4...20 mA
Montage Paneel 96 x 48 mm Paneel 144 x 72 mm Lokaal 141 x 212 mm
Ingang 4...20 mA

display
20 000 punten (4 cijfers) lcd 

hoogte = 15 mm
20 000 punten (4 cijfers) lcd 

hoogte = 34 mm
20 000 punten (4 cijfers) lcd 

hoogte = 34 mm
Configuratie Via knoppen aan de voorzijde
Behuizing / bescherming IP66 (vooraan), IP20 (achteraan) Glasvezelversterkt polyester / IP66

OPTieS Achtergrondverlichting, 2 alarmen (transistors)

Achtergrondverlichting,  
2 alarmen (transistors) 

Knoppen aan de voorzijde, 
roestvrijstalen id.plaatje

Gexi27 Gexi28 Gexi24
FUnCTie ATex-aanduider ex i met eigen voeding via de lus van 4...20 mA
Montage Paneel 96 x 48 mm Paneel 144 x 72 mm Lokaal 141 x 212 mm
Ingang 4...20 mA

display
200 000 punten (5 cijfers) lcd 

hoogte = 11 mm + 
staafdiagram

200 000 punten (5 cijfers) lcd 
hoogte = 29 mm + 

staafdiagram

200 000 punten (5 cijfers) lcd 
hoogte = 29 mm + staafdiagram

Configuratie Via knoppen aan de voorzijde
Behuizing / bescherming IP66 (vooraan), IP20 (achteraan) Glasvezelversterkt polyester / IP66

OPTieS Achtergrondverlichting, 2 alarmen (transistors)

Achtergrondverlichting,  
2 alarmen (transistors) 

Knoppen aan de voorzijde, 
roestvrijstalen id.plaatje

CerTiFiCerinGen en kwAliFiCATieS
ATEX [Ex ia] gas II (1) G Ex ia IIC T5 Ga

ATEX [Ex ia] stof II (1) D Ex ia IIIC T80°C Da IP20
II (1) D Ex ia IIIC T80°C Da IP66 

(als optie)

BijBehOrende PrOdUCTen

Montagekit 2" Controlelampen 
vSi

volledig BekA
assortiment

etiketten en identificatie-
plaatjes in roestvrij staal
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GEORGIN biedt een ruim assortiment explosieveilige Ex d behuizingen in aluminium of in roestvrij staal, of 
Ex e behuizingen met verhoogde veiligheid in roestvrij staal of in glasvezelversterkt polyester aan.

Wij bieden de mogelijkheid om onze intrinsiek veilige barrières met galvanische scheiding, onze zenerbarrières 
of onze meetomvormers gebruiksklaar en zo dicht mogelijk bij het proces in deze behuizingen in gas- of 
stofzones te integreren.

Wij kunnen de locatie van uiteenlopend elektrisch materiaal voor uw specificaties onderzoeken.

ATEX-certificeringen  
Ex d of e

Tal van 
formaten

Speciale verven 
op aanvraag

Ontwerp 
op maat

Ruime keuze aan 
elektrische ingangen

Kijkglas en  
tal van opties

explosieveilige behuizingen
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CCF en CuBo X serie

CCF CUBO x
Type Explosieveilige behuizing Aansluitdozen met verhoogde veiligheid

Toepassing Integratie van intrinsiek veilige barrières en uiteenlopend elektrisch materiaal

Gasmarkering II 2 GD Ex d IIB + H² / Ex tD A21 II 2 G Ex e IIC Gb

Stofmarkering II 2 GD Ex d [ia] IIB+H² / Ex tD [ia D] A21 II 2 D Ex t IIIC Db

Temperatuurklasse T6 / T5 / T4 / T3 -

Installatiezone Zone 1/2 gas of 21/22 stof

Materiaal

Lichte legering, stalen hoekijzers, 
schroeven in roestvrij staal

"AX" aluminox-optie met corrosiebestendige 
zilverhoudende offshorecoating

Roestvrij staal of gemetalliseerd polyester

Bekleding
Epoxy RAL7000 buitenzijde /  

RAL2004 binnenzijde
-

Bescherming IP65 / 66 IP66 of 67

Omgevingstemperatuur -20…+40 °C (-50…+60 °C op aanvraag) -55 °C…+40 °C (+55 °C / +65 °C op aanvraag)

Beschikbare binnen-  
afmetingen h x l x d (cm)

93 x 93 x 96 tot 356 x 356 x 405 
34 combinaties

150 x 150 x 90 tot 500 x 500 x 200 
10 combinaties

OPTieS

Wartel, kijkvenster, speciale verf, corrosiewerende behandeling voor zoutnevel, binnenplaat, scharnieren, ventielen, aftapping, 
afvoer, aansluitklemmen, relais, schakelaars, controlelampen, keuzeschakelaars, drukknoppen, transformatoren, condensators, PLC, 

andere elektrische apparaten.

CerTiFiCerinGen ATEX, TRCU

BijBehOrende PrOdUCTen

Transmitters 
Tia

kijkvensters Omvormers, drempelrelais
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De signaalconditioners van de SG familie werden ontwikkeld om de gebruikers een grote betrouwbaarheid, 
plaatsbesparing en aanzienlijke besparingen op het gebied van de installatie en het onderhoud te garanderen.

Scheidingsversterker, afscheider, signaalversterker, transmittervoeding, temperatuurtransmitter ... allemaal 
beschikbare functionaliteiten die een eenvoudig gebruik en opmerkelijke prestaties garanderen.

Dankzij onze fabrieksijkmethode, die uniek is op de markt, kunnen wij een uitzonderlijke reactietijd en 
nauwkeurigheid aanbieden.

Reactietijd 7 ms

Grote nauwkeurigheid < 0,1 %

Optie
Voeding via rail

Isolatie > 3KV E/S/A

Programmering via DIP switch
of software GEORGINSet (USB)

Ex nA-certificering

6 mm per kanaal

5 jaar garantie

omvormers

Galvanische scheidingen
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GB64000 GC52100 GC 52500 Gh 110*0

FUNCTIE Bipolaire 
scheidingsversterker

Transmittervoeding 
voeding 

hArT transmitter 
isolator met voeding 

via lus 

Ingangssignaal
±0/4...20 mA (passief) 
±0/2…10 V; ±0/1…5 V

Tx. 2, 3,4 draads  
(17V@20 mA) 

0/4…20 mA; 0/2…10 V

Tx. 2 draads  
(16 V@20 mA) 
0/4…20 mA

0/4…20 mA (actief) 
spanningsdaling 

2,3 V@20 mA

Aant. ingangskanalen 1 1 of 2 (GH11020*)

Uitgangssignaal
 ±0/4…20 mA (actief) 
±0/2…10 V; ±0/1…5 V

0/4…20 mA (actief) 
0/2…10 V

0/4…20 mA (actief)
0/4…20 mA  

(passief 600 Ω)

Aant. uitgangskanalen 1 1 of 2 (GH11020*)

HART overdragend Neen  Neen

Nauwkeurigheid / 
reactietijd

< 0,1% / 7 ms T90

Voeding 16,8 tot 31,2 Vdc / 0,8 W 16,8 tot 31,2 Vdc / 1,3 W Neen

Isolatie 3000 Vac 50 Hz

Configuratie DIP-schakelaars Neen

Gn21000 Gn25000 GS75000 GT 45000

FUNCTIE Afscheider / 
signaalversterker

Scheidingsversterker 
Scheidingsversterker 
met shuntweerstand / 

spanningen in mv 

Universele
temperatuurtransmitter 

*  Omschakelbaar 
ingangssignaal

Tx. 2 draden 16 V@20 mA 
(actief)* 

0/4…20 mA; 0/2…10 V

0/4…20 mA (passief) 
0/2…10 V 

± 60 mV  tot ± 500 mV 
0...60 mV tot 
0…500 mV

TC: E,J,K,L,N,R,S,T, 
U/B,C,D 

Pt; Ni; KTY; mV; 
pot.stroom 50 kΩ  
weerstand 5000Ω

Aant. ingangskanalen 1

Uitgangssignaal
0/4…20 mA (actief) 
0/2…10 V; 0/1…5 V

0/4…20 mA (actief) 
0/2…10 V

± 0/4…20 mA (actief) 
± 0/2…10 V; ±0/1…5 V

0/4…20 mA (actief) 
0/2…10 V; 0/1…5 V

Aant. uitgangskanalen 2 1

HART overdragend Neen -

Nauwkeurigheid / 
reactietijd

< 0,1 % / 150 µsT99 < 0,1 % / 7 msT99 < 0,1 %

Voeding / verbruik 16,8 tot 31,2 Vdc / 1,4 W 16,8 tot 31,2 Vdc / 0,7 W 16,8 tot 31,2  Vdc / 0,8 W

Isolatie 3000 Vac 50 Hz

Configuratie DIP-schakelaars DIP/PC-schakelaars

CerTiFiCerinGen Ex nA IIC T4 Gc

BijBehOrende PrOdUCTen

GeOrGinSet 
programmeringskits

Accessoires 
voor montage 
van rail met 
voeding

Modules 22 mm BPx, Bv*
voor specifieke toepassingen

GS serie

omvormers
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De universele displays, voor paneelmontage van de GSI familie, zijn ontworpen voor installatie buiten ATEX-
zones.
De universele ingang vergemakkelijkt in hoge mate het gebruik van de apparaten en de opties ervan (alarm of 
kopie van 4/20 mA) bezorgen de gebruiker grote flexibiliteit.

De ingang of de alarmdrempels (drempel, vertraging, hysteresis ...) worden geprogrammeerd door middel van 
de toetsen aan de voorzijde.

Verwijderbare aansluitklemmen Driekleurenscherm 4,5 cijfers

Geleverd met 
100 eenheidsetiketten

Tarrafunctie, 
min. en max.

Eenvoudige programmering 
via knoppen

displays

Conventionele displays
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GSI serie

GSi40 GSi48
FUnCTie display met universele ingang

Montage Paneel 48 x 96 x 90 mm

Ingang Universeel, 4…20 mA, ±20 mA, ±10 V, potentiometer, Pt100, Pt1000, thermokoppel

Display
20 000 punten (4 cijfers) lcd 

hoogte = 14 mm
40 000 punten (4,5 cijfers) lcd 

hoogte = 14 mm

Displaykleur Rood Rood, amber of groen

Vernieuwingstijd 50 ms 50 ms (proces), 100 ms (TC), 250 ms (Pt100)

Resolutie 16 bits 

Slagfrequentie 20 slagen per seconde

Nauwkeurigheid ± 0,1 % + 1 cijfer

Configuratie Via knoppen aan de voorzijde

Behuizing / bescherming IP65 (vooraan) IP20 (achteraan)

Gebruikstemperatuur -10 °C tot +60 °C

Voedingen Universeel: 12 tot 265 Vdc en 20 tot 265 Vac
AC: 85 - 260 Vac / 100 - 300 Vdc

DC: 10 - 70 Vdc / 21 - 53 Vac

Verbruik 3 W 5 tot 8 W naargelang van de uitgang

OPTieS

2 relaisuitgangen met SPDT als optie 
260 Vac / 1 A / 150 VA

Uitgang 4…20 mA
Fabrieksijking met testrapport

Relaisuitgangen met SPDT  
(2x) 260 Vac / 1 A / 150 VA

Relaisuitgangen met droog contact  
(4x) 260 Vac / 0,1 A / 50 VA

displays
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Zuivering van het drinkwater
OTV

industriële compressoren
MPR

reFerenTielijST

Klanttoepassingen

verwerking van signalen in een 
chemische fabriek
Borealis



www.georgin.com www.georgin.com

57

www.georgin.com www.georgin.com

Stadsverwarming
Soclis / Dalkia

Gasopslag
Storengy

ruimtevaartindustrie
Kourou / Lanceerplatform Ariane 5

reFerenTielijST

Klanttoepassingen
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reFerenTielijST

Klanttoepassingen

Zuivering van het drinkwater
Recirculatiepompen

drukcontrole
Waterkrachtcentrale

Brandstofopslag
ADP Aéroport de Paris
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ATex-bedrijfscertificering

iSO 9001 v2008 engie-electrabel certificering

edF-certificering

certificeringen

WE'VE GOT

ABILITY

HART
FIELD COMMUNICATIONS PROTOCOL
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www.georgin.com

Régulateurs GEORGIN

Frankrijk
14-16, rue Pierre Sémard - BP 107 - 92320 CHATILLON Cedex France

Tel.: +33 (0)1 46 12 60 00 - Fax: +33 (0)1 47 35 93 98 - E-mail : regulateurs@georgin.com

Belgium
Temselaan 5 - 1853 STROMBEEK-BEVER

Tel.: + 32 (0)2 735 54 75 - Fax: + 32 (0)2 735 16 79  - E-mail : info@georgin.be

duitsland
CIAG Instruments GmbH - Schultenhofstraße 22a - 45475 Mülheim Ruhr

Tel.: +49 (0)208 88 27 89-0 - Fax: +49 (0)208 88 27 89 - E-mail : sales@ciag-instruments.de

Azië
Rooms 1101A-4 on 11/F China Evergrande Centre/Mass Mutual Tower - 38 Gloucester Road - Hong Kong

Tel.: +86 (021) 6352 6216 - Fax: +86 (021) 6352 6217  - E-mail : china@georgin.com

"Uitgevonden, ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk."


