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– prostory skupiny 2, kde dochází k intra-
kardiálnímu použití příložných částí (např. 
v operačních sálech nebo jednotkách in-
tenzivní péče) a jakákoliv chyba napáje-
ní může ohrozit pacienta a ošetření není 
možné opakovat.
Z uvedených důvodů je nutné použít 

oddělenou síť IT-M, kde jsou přes oddě-
lovací transformátor napájeny lékařské 
přístroje a zařízení v prostorách skupi-
ny 1 a 2. Při použití oddělené sítě je nut-
né měřit izolační stav monitorem izolač-
ního stavu. 

ABB vyrábí pro použití ve zdravotnic-
tví nejen oddělovací transformátory od 3 do 
10 kV·A (tab. 1), ale i monitory izolační-
ho stavu sítě a rovněž kompletní rozváděče, 
kde na vstupu je rozvodná síť a na výstupu je 
bezpečnostní IT-M pro použití v prostorách 
skupiny 1 a 2.

Elektronické rozváděče pro zdravotnické 
prostory

Rozváděče QSO (obr. 4) pro operační sály 
jsou ideálním řešením pro distribuci energie 
ve zdravotnických prostorách skupiny 2 v sou-
ladu s normami IEC 64-8/7-710. Jsou dostupné 
ve čtyřech velikostech: S, M, L a XL. Každá 
z těchto velikostí je dodávána ve dvou prove-
deních. Verze Classic obsahuje přístroje ne-
zbytné pro ochranu při přímém doteku, zatím-
co verze Premium obsahuje tyto přístroje zvy-
šující užitnou hodnotu rozváděče:
– nouzové napájení vybraných obvodů, jako 

např. radiologické přístroje, osvětlení atd.,
– napájení 24 V DC svítidel na operačním sále,
– ochrana proti přepětí,
– systém Unifix pro rychlé spojování,
– modul pro přenos a zpracování alarmu pro-

střednictvím protokolu KNX.

Rozváděče QSO XL jsou vybaveny dvojicí 
oddělovacích transformátorů k zajištění redun-
dantního napájení. ABB poskytuje pro své roz-
váděče do operačních sálů potvrzení o shodě po-
žadované při uvádění do provozu, potvrzení, že 
rozváděče plně vyhovují technickým normám. 
Jako ujištění o nejlepší účinnosti QSO je tento 
rozváděč dodáván v novém, dřevěném obalu.

Společnost ABB věnuje velkou pozornost 
oboru zdravotnické techniky a pružně reaguje 
na změnu požadavků a norem, tak, aby vyho-
věla rostoucím požadavkům trhu. Další infor-
mace o uvedených výrobcích poskytne produk-
tový manažer Ing. Pavel Žák.

(ABB s. r. o.)
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Společnost Level Instruments CZ – 
Level Expert, s. r. o., nabízí široký sorti-
ment kontaktních i bezkontaktních hladino-
měrů, limitních hladinových spínačů a sní-
mačů tlaku pro měření v různých oborech: 
v chemickém a petrochemickém průmys-
lu, ve stavebnictví, ve farmaceutickém prů-
myslu, v energetice, hutnictví, papírenství 
i vodním hospodářství. Přístroje vyhovují 
také požadavkům potravinářského průmys-
lu, kde poskytují spolehlivé údaje o množ-
ství, výšce hladiny a tlaku téměř jakéhoko-
liv měřeného média.

Správné rozhodnutí při volbě snímače 
tlaku je velmi důležité pro náležitou čin-
nost mnoha technických zařízení a pro říze-
ní průběhu technologických procesů. Jestli-
že je nutné měřit velký tlak, podtlak a nebo 
přetlak až 100 MPa při teplotách až +400 °C 
nebo rozdíl tlaků pro měření výšky hladi-
ny či průtoku, jsou k dispozici snímače tla-
ku Vegabar a Vegadif. Tyto snímače vychá-
zejí z modulárního koncepce plics®. Plics 
je koncepce snímačů, která sjednocuje pří-
stroje pracující na různých fyzikálních prin-
cipech určené k měření výšky hladiny a tla-
ku, popř. plnící funkci hladinových spínačů. 
Technická konstrukce je založena na univer-
zální modulární koncepci a práci se snímači 
výrazně ulehčuje jednotné ovládání a nasta-
vování jejich parametrů. Snímače se skládají 
z unifikovaných komponent, jako jsou elek-

Spolehlivé snímače tlaku a výšky hladiny  
pro potravinářský průmysl a farmacii

tronické moduly, pouzdra snímačů, mecha-
nické připojení k technologickému zaříze-
ní i jednotný displej Plicscom. Díky tomuto 

konceptu jsou sníženy požadavky na skla-
dové zásoby náhradních dílů a komponent 
pro výrobu a také se zkracují dodací termí-
ny. Systém Plics umožňuje zvolit pro kaž-
dou měřicí úlohu individuální variantu sní-
mače. Proto přístroje značky Vega vyhovují 
technickým a fyzikálním požadavkům všech 
průmyslových odvětví.

Snímače tlaku Vegabar

Kompaktní snímače tlaku Vegabar tvoří 
ucelenou řadu přístrojů vhodných pro mě-
ření výšky hladiny v otevřených zásobní-
cích i pro běžné měření provozních tlaků. 
Dodávány jsou s různými variantami pro-
cesních připojení podle požadavků zákaz-
níka. Výstupem je analogový signál s digi-
tálním protokolem HART. Je možné dodat 
také snímače s výstupem pro průmyslové 
sběrnice Profibus-PA nebo Foundation Fi-
eldbus. Snímače jsou vhodné pro použití 
v různých odvětvích: k dispozici jsou ver-
ze do prostředí se zvýšenými požadavky 
na hygienu (potravinářství, farmaceutic-
ká výroba), s velkou odolností proti koro-
zi a dalším nepříznivým vlivům (chemie, 
petrochemie) nebo běžná provedení pro 
technologická zařízení bez speciálních po-
žadavků. Snímače lze pořídit i ve variantě 
určené do prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Pro potravinářský a farmaceutický průmysl 

Obr. 1. Snímač tlaku Vegabar 52 s krytem 
z elektrolyticky leštěné korozivzdorné oceli 
s potravinářským šroubením



22 AUTOMA  10/2013

téma
p

ot
ra

vi
ná

řs
tv

í a
 f

ar
m

ac
ie

jsou určeny přístroje z korozivzdorné oce-
li a s krytím IP68 (obr. 1). V těchto provo-
zech jsou požadovány snímače tlaku s čel-
ním provedením měřicí membrány, které 
usnadňuje jejich čištění metodou CIP. Sní-
mače tlaku Vegabar lze použít i v úlohách, 
kde je požadována úroveň funkční bezpeč-
nosti SIL 2 nebo SIL 3.

Předností popisovaných snímačů je použi-
tí speciálních keramických kapacitních sen-
zorů tlaku patentovaných společností Vega. 
Keramická měřicí buňka CERTEC® (obr. 2) 
umožňuje konstruovat robustní a chemicky 
velmi odolné senzory tlaku s přetížitelností až 
150násobku maximálního tlaku měřicího roz-
sahu. Vzhledem k použití speciální keramiky 
s drsností povrchu 0,5 µm jsou tyto snímače 
vhodné pro potravinářství a farmaceutickou 
výrobu. Buňky Certec skvěle odolávají abra-
zi, jež patří v potravinářství k častým jevům 
zkracujícím životnost snímačů. K měření mé-
dií o teplotě až +200 °C a s velkými požadav-
ky na chemickou a mechanickou odolnost 
jsou určeny snímače s integrovanou oddělo-
vací membránou ze slitiny Hasteloy a s uni-
kátním systémem teplotní kompenzace.

Monitoring tepelného výměníku snímači 
tlaku

V mlékárenství je používáno mnoho tepel-
ných výměníků. Jsou důležitou součástí pro-
cesů ohřívání a ochlazování mléka. Provoz 
teplotních výměníků zabezpečuje oddělení 

okruhů výroby mléčných produktů od okruhů 
ohřevu nebo chlazení. Pro dodržení této sepa-
race pracuje okruh výroby mléčných výrob-
ků pod vyšším tlakem než okruh ohřevu nebo 
chlazení. Tímto se vyloučí riziko kontamina-
ce chladicím (ohřívacím) médiem.

Okruhy deskového výměníku jsou proto 
vybaveny dvěma snímači tlaku Vegabar 55: 

jeden měří tlak v okruhu výroby mléka, dru-
hý v okruhu ohřevu nebo chlazení. V přípa-
dě, že rozdíl tlaků mezi okruhy klesne pod 
hranici 30 kPa, je aktivován proces pro pod-
statné zvýšení bezpečnosti dodržení hygie-
nických standardů během ohřevu či chlaze-
ní. Procesní připojení snímačů tlaku plně 
vyhovuje hygienickým požadavkům potra-
vinářského průmyslu. Snímače jsou koncipo-
vány tak, aby byly vhodné pro procesy CIP 
a SIP, s krytím, které je chrání proti nepříz-
nivým vlivům vyskytujícím se v mlékáren-
ském průmyslu. Snímače jsou rovněž odol-
né proti kondenzaci.

Rozdíl tlaků by bylo možné měřit také 
jedním snímačem rozdílu tlaků. Uspořádá-
ní se dvěma snímači je však výhodné ze-
jména pro jednoduchou instalaci a proto, 
že je možné sledovat tlak v každém okru-
hu zvlášť. 

Měření polohy hladiny jogurtu

Při výrobě jogurtu se do mléka přidají 
bakteriální kultury a mléko se potom zahřívá 
po dobu asi tří hodin na teplotu 42 až 45 °C.

V tomto případě se pro spolehlivé měření 
polohy hladiny používá hladinoměr Vegapuls 
63 (obr. 3). Bezkontaktní měření není ovliv-
ňováno změnou hustoty jogurtu a abrazivní-
mi vlastnostmi přísad, jako jsou ovoce, oříš-
ky apod. Čelní anténa umožňuje optimální 
sterilizaci nádrže postupy CIP a SIP, protože 
je dokonale odolná proti proudu vody o vy-
sokém tlaku a není ovlivňována teplotními 
šoky. Spolehlivou ochranou proti přeplnění 
jsou limitní vibrační spínače.

Závěr

Hladinoměry a snímače tlaku značky Vega 
uvedené v článku dodává společnost Level In-
struments CZ – Level Expert, s. r. o., v nej-
různějších verzích pro široký rozsah použití. 
Všechny dodávané přístroje vyhovují přísluš-
ným českým, slovenský i evropským normám 

a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým 
provozem u nás i v zahraničí. Zkušení pra-
covníci společnosti rozumějí specifickým po-
žadavkům daných odvětví.

Společnost Level Instruments CZ – Level 
Expert je připravena dodat měřicí techniku 
pro jakékoliv průmyslové odvětví, a to včet-
ně bezplatného technického poradenství, vy-
pracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů 
a jejich vyzkoušení u zákazníka.

(Level Instruments CZ – 
Level Expert, s. r. o.)

Obr. 2. Keramická měřicí buňka CERTEC

Obr. 3. Kontinuální radarový hladinoměr 
Vegapuls 63 pro potravinářské provozy


