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snímače a měřicí technika

Díky. modulární. konstrukci. teploměru.
iTherm. TM411. je. pro. tento. přístroj. nabí-
zen. široký. výběr. ochranných. jímek. s. více.
než.50.variantami.provozního.mechanické-
ho.připojení..K.dispozici.jsou.jak.navařova-
cí.provedení,. tak.i. rozebíratelná.hygienická.
připojení,. jako. např..Varivent,. ISO. Clamp,.
DIN.11864.atd.

Nová.konstrukce.tenkostěnné.jímky.s.vnitř-
ním.průměrem.6.mm.a.zúženým.hrotem.(prů-
měr.4.mm).umožňuje.dosáhnout.velmi.krát-
ké.doby.odezvy.měřidla,.doposud.dosažitelné.
pouze.teploměry.bez.jímky..Tato.nová.jímka.
také.dovoluje.měnit.měřicí.vložku.bez.přeru-
šení.technologického.procesu.a.chrání.techno-
logické.zařízení.před.kontaminací.

Připojovací.hlavice.iTherm.TA30R,.vyro-
bená.z.korozivzdorné.oceli.třídy.316L,.byla.
navržena.s.ohledem.na.požadavky.na.hygienu.
a.ergonomii.použití..Její.konstrukce.usnadňu-
je,.díky.sníženému.okraji,.přístup.k.elektric-
kým.svorkám.a.přívodní.kabel.je.veden.tak,.
že.ho.lze.snadno.protáhnout.vývodkou.a.při-
pojit.na.svorky..Hlavice.iTherm.TA30R.může.
mít.víčko.s.průhledítkem.z.nárazuvzdorného.
plastu..Průhledítko.dovoluje.na.místě.sledo-
vat.údaj. teploty.na.dvoukanálovém.převod-
níku.teploty.iTemp.TMT82.s.nacvakávacím.
zobrazovačem.TID10.

iTherm QuickSens – formule 1 mezi 
senzory teploty

Senzory.QuickSens.použitá.ve.snímačích.
teploty. iTherm. umožňují. dosáhnout. doby.
odezvy.t90.kratší.než.2.s..V.porovnání.s.tra-
dičními. senzory. Pt100. o. průměru. 6.mm. je.
tak.čidlo.značky.Endress+Hauser.asi.šestkrát.
rychlejší.(obr. 2)..Na.jeho.základě.lze.zhoto-
vit.průmyslové.provozní.teploměry.vyznaču-
jící.se.velkou.přesností.a.mimořádně.rychlou.
reakcí.na.změny.teploty.provozního.média..
Tím.se.nabízí.možnost.optimalizovat.techno-
logické.procesy.zkrácením.doby.ohřevu.mé-
dia.nebo.zmenšením.množství.tepelné.ener-
gie.potřebného.k.dosažení.odpovídající.tep-
loty.produktu,.např..při.pasteraci.

Lepší. přenos. tepla. z. provozního. média.
do.senzoru.dovoluje.zmenšit.minimální.po-

třebnou.hloubku.ponoru.teploměru,.čímž.je.
zmenšena.překážka.v.potrubí.a.minimalizo-
ván.vliv.Kármánovy.vírové.stezky.na.dobu.
provozního.života.teploměru..Tímto.dosaže-

ný.vyšší.stupeň.ochrany.produktu.i.odolnosti.
teploměru.znamená.úsporu.výdajů.spjatých.
s.neplánovanými.odstávkami.technologické-
ho.zařízení.

Rychlospoj iTherm QuickNeck

Dlouholeté. zkušenosti. servisních. tech-
niků. Endress+Hauser. kalibrujících. a. kon-

trolujících. snímače. teploty. přispěly. ke.
koncepčnímu. návrhu. a. realizaci. snad-
no. rozebíratelného. spojení. mezi. jím-
kou.teploměru.s.provozním.připojením.
a.hlavicí.teploměru.s.převodníkem.tep-
loty..Bajonetová.spojka.iTherm.Quick-
Neck.vytváří.na.krčku.teploměru.těsné.
propojení.se.stupněm.krytí.IP69K,.kte-
ré.je.možné.rozebrat.bez.použití.nástro-
jů..Stačí.vzít.do.dlaně.hlavici.teplomě-
ru,. otočit. s. ní. doleva. o. 90°a. teploměr.
lze.oddělit,.tzn..vytáhnout.teploměrnou.
vložku.z.jímky.(obr. 2)..Toto.uspořádání.
umožňuje.již.během.několika.sekund.po.
příchodu.na.místo.zahájit.kalibraci.měři-
cí.vložky.nebo.celého.měřicího.obvodu.
včetně.převodníku..Během.celého.proce-
su.kalibrace,.který.zahrnuje.i.demontáž.
a. následnou. montáž. senzoru,. zůstávají.
signálové.vodiče.zapojeny,.čímž.je.vy-
loučena.možnost.chyby.při.jejich.opět-
ném.připojování.

Souhrn

Hygienické.teploměry.Endress+Hau-
ser.iTherm.TM411jsou.vybaveny.senzo-
ry.dvakrát.přesnějšími.a.šestkrát.rychlej-
šími,.než.je.standard.v.oboru:
–. společnost.Endress+Hauser.standard-

ně.používá.dvakrát.přesnější.senzory.
teploty.Pt100.třídy.A,

–. doba. odezvy. t90. senzorů. teploty.
iTherm.QuickSens.je.kratší.než.2.s,

–. teploměry.se.spojkou.iTherm.Quick-
Neck.lze.rozebrat.bez.použití.nástrojů.
Nejnovější.technika.použitá.v.hygie-

nických.teploměrech.řady.iTherm.umož-
ňuje. zkrátit. dobu.potřebnou.na.kalibra-
ci. teploměru,. snižuje. spotřebu. energie.
ve. výrobních. procesech. a. zajišťuje. vy-

sokou.kvalitu.a.bezpečnost.potravinářských.
produktů.

(Endress+Hauser Czech, s. r. o.).

Obr.  2.  Odlišujícími  prvky  teploměru  iTherm 
TM411 jsou zejména velmi přesný senzor iTherm 
QuickSens  s  mimořádně  krátkou  dobou  odezvy 
a rychlospoj iTherm QuickNeck mezi jímkou a mě-
řicí vložkou s hlavicí

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   GE Aviation Czech 
podporuje mladé zájemce 
o technické obory

Společnost.GE.Aviation.Czech.zahájila.
spolupráci.se.Střední.školou.letecké.a.vý-
početní. techniky. (SŠLVT). Odolena.Voda.
s.cílem.přispět.k.lepší.kvalitě.výuky.a.tím.
pomoci.zvyšovat.zájem.o.technické.obory.
a. v. konečném. důsledku. přivést. více. mla-
dých.odborníků.do.technických.profesí.

GE.Aviation.Czech.(GEAC).patří.do.sku-
piny.GE.Aviation,.což.je.významný.výrobce.
proudových.a. turbovrtulových.motorů,.dílů.
a. integrovaných. systémů. pro. letectví.. Spo-
lečnost. již. několik. let. úspěšně. spolupracu-
je.s.ČVUT.v.Praze.a.nyní.chce.podporovat.
také. vzdělávání. na. školách. středního. stup-
ně.. Střední. škole. letecké. a. výpočetní. tech-
niky. Odolena.Voda. nyní. zapůjčila. unikátní.
výukovou.pomůcku.–.pohyblivý.řez.motoru.
M601. doplněný. sadou. komponent. pro. vý-
ukové.programy.

Spolupráce. GEAC. se. SŠLVT. Odolena.
Voda.bude.pokračovat.zajišťováním.praxí.pro.
studenty.i.učitele.odborného.výcviku.a.zapo-
jením.lektorů.GE.do.výuky..Úspěšní.studenti.
mohou.po.absolvování.školy.získat.ve.firmě.
stálé. zaměstnání..Studenti.SŠLVT.Odolena.
Voda.by.měli.mít.v.budoucnu.možnost.vy-
užívat.během.výuky.celé.motory.M601.za-
půjčené.z.GE.Aviation.Czech..Na.nich.si.bu-
dou.moci.vyzkoušet.montáž.a.demontáž.nebo.
cvičnou.zástavbu.do.draku.letounu.Ae.270,.
kterým.škola.disponuje.. (ed)


