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METTLER TOLEDO lancerer sensormonteret transmitter til stationære 
biocontrollere 

METTLER TOLEDO’s M80 SM er en digital, sensormonteret transmitter designet til R&D 
stationære biocontroller- og bioreaktorsystemer. Den har et Modbus RTU-interface, og den 
er fuldt kompatibel med digitale METTLER TOLEDO sensorer til pH/ORP og målinger af 
opløst O2 og CO2. 

M80 SM er en digital, enkeltkanals multiparametertransmitter til METTLER 
TOLEDO's ISM® sonder (Intelligent Sensor Management). Med et fuldt 
programmerbart Modbus RTU-interface giver den mulighed for digital 
integration af sensormålinger og andre data i stationære biocontrollere.  

ISM er en teknologiplatform, der anvender mikroelektronik indbygget i 
sensorer for at få en række egenskaber, der ikke er mulige med analoge 
sonder. Disse omfatter diagnoseværktøjer, der indikerer, om der er behov 
for sensorvedligeholdelse før installation af en sensor i en bioreaktor. 
Dette giver sikkerhed for, at sensoren fungerer pålideligt under den næste 
batchkørsel. Via Modbus kan disse prædiktive diagnoseværktøjer ses på 
biocontrollerens displays. 

M80 SM's kompakte design og ringe vægt tillader direkte montering 
på ISM-sensorer, der bruges i bioreaktorer med volumener fra 1-20 
liter. Kompatibilitet med ISM-sensorer for måling af pH/ORP, opløst 
ilt og opløst kuldioxid betyder, at de samme sensormodeller kan 
bruges fra R&D over procesudvikling til GMP-produktion i fuld 
skala.  

Da sensor og transmitter er separate enheder, reduceres det 
elektroniske spild med op til 60 %, når sensorerne bortskaffes. 

"Kombinationen af ISM-teknologi og Modbus i M80 SM sammen 
med ISM-sensorer forenkler installation og drift af sensoren 
betydeligt,” siger Stefan Bardeck, der er forretningsudviklingschef 
hos METTLER TOLEDO Process Analytics. “Dette gør det muligt 
for producenter af biocontrollere at udnytte ISM-egenskaberne på  
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deres SCADA-system og for slutbrugerne i biofarmaindustrien at koncentrere sig om 
batchkørsler uden at skulle bekymre sig om, at sensorerne sætter ud helt uforudset.” 

For mere information om M80 SM kan du besøge www.mt.com/m80 

 

For spørgsmål, kontakt venligst: 
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METTLER TOLEDOs Process Analytics-afdeling udvikler og fremstiller instrumentering og sensorer til proces-
måling og -styring og tilbyder måling af pH, opløst ilt og luftformig ilt, opløst ozon, turbiditet, ltreduktions-
potentiale, resitivitet/konduktivitet, total organisk carbon og flow. METTLER TOLEDO Process Analysis består af 
to forretningsenheder, Ingold og Thornton, hvis produkter almindeligvis anvendes inden for blandt andet 
følgende brancher: • Lægemiddelindustrien og bioteknologi • Industrien for kemisk behandling og raffinering  
• Bryggeri, føde- og drikkevareproduktion • Energi- og dampproduktionsanlæg • Fremstilling af 
mikroelektronik For yderligere oplysninger henvises til www.mt.com/pro 
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