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snímače a měřicí technika

Úvod

Měřicí přístroje a analyzátory Fuji Electric 
v Evropě zastřešuje francouzská pobočka, 
tedy Fuji Electric France (www.fujielectric.
fr/en). V České republice je za odbyt zodpo-
vědná, stejně jako u jiných prů-
myslových přístrojů Fuji Elect-
ric, společnost Amtek, známý 
distributor etablovaný v průmy-
slu dodávkami elektronických 
součástek, snímačů, elektrome-
chanických prvků, konstrukč-
ních prvků z hliníkových pro-
filů, přístrojů pro automatizaci 
a bezpečnostních zařízení.

Měřicí technika Fuji Elec-
tric zahrnuje přístroje pro měře-
ní absolutního a relativního tla-
ku a měření rozdílu tlaků a pro 
měření průtoku kapalin a plynů. 
Analyzátory plynů jsou k dispo-
zici jak typu in-situ, tak extrak-
tivní. Ve všech těchto třech produktových 
skupinách jsou přístroje, které se vymykají 
běžnému standardu a stávají se pro zákazní-
ky jedinečnou volbou.

Měření tlaku

Na celém světě je instalováno více než mi-
lion snímačů tlaku FCX Fuji Electric s mikro-
kapacitním křemíkovým senzorem (obr. 1). Na 
základě požadavků zákazníků byla vyvinuta 
nová generace přístrojů s označením FCX-AII, 
v níž jsou doplněny především nové funkce 
vyhodnocovací elektroniky a výrazně rozší-
řena nabídka mechanických připojení oddě-
lovacích adaptérů. Základní princip, založený 
na „plovoucím“ křemíkovém čipu, na nějž se 
tlak média přenáší přes kapiláry naplněné si-
likonovým olejem, zůstává zachován a posky-
tuje přesnost měření statického tlaku, odolnost 
proti přetlaku a teplotní stabilitu. Stejně tak zů-
stává zachován princip oddělovacích adaptérů 
se třemi membránami – dvěma pracovními na 
straně nízkého a vysokého tlaku a jednou pro 
ochranu proti přetlaku (obr. 2).

Vzhledem k uvedenému principu přístroj 
zvládá rozsahy měření od 0 až 100 Pa do  
0 až 20 MPa v diferenciálním provedení, popř.  
0 až 50 MPa v provedení pro měření rela-
tivního tlaku. V provedení pro měření abso-
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lutního tlaku je dosahováno rozsahů od 0 až 
160 Pa do 0 až 10 MPa. Standardní přesnost 
je 0,065 % (na kalibrovaném rozsahu 0,04 %) 
a dlouhodobá stabilita ±0,1 % z měřicího 
rozsahu po dobu deseti let. Části, které jsou 
v kontaktu s médiem, jsou standardně vyro-

beny z korozivzdorné oceli AISI 316, voli-
telně z materiálů Hastelloy C, Monel, tantal 
a dalších. Standardní provedení odolává sta-
tickému tlaku do 16 MPa, na vyžádání jsou 
snímače zkoušeny do 103,5 MPa.

Pro různé obory i pro konkrétní zákazní-
ky jsou v nabídce typizované i zákazníkem 
specifikované příruby, vzdálené připojovací 
adaptéry a kapilární trubičky plněné siliko-
novým olejem nebo i jiným médiem podle 
potřeb zákazníka a požadavků dané úlohy. 
Typické použití vzdálených připojovacích 
adaptérů je v energetice, těžké chemii a pe-
trochemii; specifické provozní adaptéry své 

použití nacházejí především v potravinářství, 
lehké chemii a farmacii.

Snímače tlaku mají na výstupu tradič-
ní proudovou smyčku 4 až 20 mA, protokol 
HART a univerzální Fuji-protokol, jenž je 
proprietární obdobou protokolu HART.

Měření průtoku

Hlavní předností ultrazvukových průtoko-
měrů Fuji Electric je neinvazivní metoda mě-
ření. Potrubí se pouze zvenku opatří dvěma 
senzory, tudíž nevzniká tlaková ztráta, nehro-
zí nebezpečí úniku média či koroze senzorů. 
Metoda je založena na měření doby průcho-
du ultrazvukového signálu nebo variantně na 
měření pomocí Dopplerova jevu. U metody 

měření doby průchodu signálu se používá 
velmi pokročilý algoritmus k potlačení vlivu 
bublin v kapalině a nepřetržité měření rych-
losti šíření ultrazvuku pro kompenzaci vlivu 
tlaku a teploty média. V nabídce nechybí ani 
kompaktní snímač k měření průtoku vzduchu.

Pro jednorázová měření je určen přenosný 
přístroj Portaflow-C. Pro pevná měřicí mís-
ta je k dispozici řada Time Delta-C (obr. 3) 
v jednokanálové nebo dvoukanálové verzi, 
která umožňuje přímo ve snímači vypočítat 
např. energetickou bilanci v topných systé-

V minulém čísle časopisu Automa byl zveřejněn přehled měničů frekvence Fuji. Fuji Elect-
ric je však gigant s velmi širokou nabídkou, která je na evropském trhu reprezentována 
minimálně ještě přístroji pro měření průtoků, polohy hladiny, tlaku a analyzátory ply-
nů. K tomu jsou v nabídce i autonomní regulátory a zapisovače. V tomto krátkém člán-
ku budou z celého sortimentu zdůrazněny přístroje, které jsou v nějakém ohledu jedi-
nečné či zajímavé.

Obr.  1.  Snímač  pro  měření  rozdílu  tlaků  se  vzdálenými 
adaptéry

Obr.  3.  Převodník  ultrazvukového  průtoko-
měru Time Delta-C

Obr.  2.  Princip  snímače  tlaku  s  kapacitním 
senzorem
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Obr. 4. Extraktivní analyzátor k měření kon-
centrace až pěti plynů
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mech. Pro cenově úsporné měření je navržen 
jednoduchý jednokanálový systém M-Flow 
PW s přesností měření 1,5 % až do minimál-
ního průtoku 1 % z měřicího rozsahu.

K vyhodnocovacím elektronickým jed-
notkám jsou vždy zapotřebí senzorové son-
dy. Pro různé průměry potrubí jsou vyvinuta 
různá mechanická provedení úchytů pro mon-

táž vysílačů a přijímačů. K měření v rozsa-
hu teplot +120 až +200 °C jsou určeny spe-
ciální vysílače a přijímače s tepelně odizolo-
vanou elektronikou. Trasa průchodu signálu 
mé diem může být tvaru V (dvojí průchod 
s odrazem od stěny potrubí, senzory na jed-
né straně potrubí) nebo ve tvaru Z (jeden prů-
chod, senzory montované šikmo na protilehlé 
strany potrubí).

Analyzátory plynů a spalin

Vývoj metod a přístrojů pro analýzu ply-
nů má ve Fuji Electric tradici přes šedesát 
let. Na domácím japonském trhu Fuji při-
spěla i k tvorbě souvisejících průmyslových 

tank o průměru 
0,5 až 10 m

Obr. 5. Laserový snímač k měření obsahu plynů in-situ pro řízení spalování
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a environmentálních norem. Pro evropský trh 
jsou zajímavé přístroje pro extraktivní analý-
zu plynů v průmyslu a pro měření in-situ (ty-
picky obsah plynů ve spalinách měřený pří-
mo v komíně).

Extraktivní snímač koncentrace několi-
ka plynů umožňuje v jednom přístroji analy-
zovat až pět plynů (obr. 4). Plyny CO, CO2, 

NOx, SO2, CH4 a N2O jsou měřeny metodou 
nedisperzní infračervené spektrometrie NDIR 
(Nondispersive Infrared) v jednopaprs kovém 
či dvoupaprskovém provedení. Obsah O2 lze 
měřit jednou ze tří metod – s paramagne-
tickým článkem, se zirkoniovým senzorem 
a elektrochemickou metodou. Přístroje jsou 
vybaveny automatickou kalibrací a autodia-
gnostikou a na základě dlouholetých zkuše-
ností s měřicími metodami se podařilo na-
vrhnout je tak, aby měly velkou přesnost 
a dlouhodobou stabilitu. Servisní interval na 
výměnu sond je přibližně pět let.

K řízení spalovacího procesu se použí-
vají tzv. analyzátory in-situ. V nabídce Fuji 
Electric jsou analyzátory obsahu O2 a CO 

současně, a to laserovou metodou – pří-
stroj ZSS (obr. 5). Hlavní předností zaruču-
jící nízké počáteční náklady, ale také nízké 
náklady na údržbu a malou spotřebu ener-
gie je možnost realizovat v jednom přístroji 
dvě měření jen jednou dvojicí sond. Není ani 
třeba žádné vzorkování referenčních plynů. 
Alternativou pro měření obsahu O2 je ana-
lyzátor se zirkoniovou sondou – ZFK, urče-
ný stejně jako předchozí analyzátor k insta-
laci přímo do komína. Zkušenosti z vývoje 
těchto sond se zúročují v mechanickém pro-
vedení, snadné výměně senzorů, automatic-
ké kalibraci apod.

Závěr

Předností nabídky Fuji Electric v oblasti 
provozního přístrojového vybavení a měřicí 
techniky jsou především vynikající parame-
try ve vybrané části sortimentu, tedy v sorti-
mentu snímačů tlaku a průtoku a analyzáto-
rů plynů a spalin.

Pro měření tlaku je díky pružnosti výroby 
ve francouzském výrobním závodě k dispozi-
ci množství zákaznických provedení oddělo-
vacích adaptérů, možnost rozsáhlých provoz-
ních zkoušek a spolupráce se zákazníkem při 
navrhování řešení pro danou úlohu.

Neinvazivní měření průtoku až do velkých 
průměrů potrubí je pro zákazníky vhodným 
doplňkem k současné měřicí technice i tehdy, 
používají-li standardně techniku jiného doda-
vatele. Přitom je možné jednorázové měření 
přenosným přístrojem i instalace sond do pev-
ného měřicího místa.

Analyzátory Fuji Electric jsou svou ce-
nou i parametry vhodnou volbou jak pro do-
vybavení komínů technikou k měření nežá-
doucích složek spalin, tak pro průmyslové 
analýzy plynů.

Ing. Petr Boček, 
Amtek, spol. s r. o.
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y   Distribuční proces v praxi – 
aneb od výrobce k zákazníkovi

Logistická konference Eulog, která se 
uskutečnila 16. září v pavilonu A2 při ve-
letrhu Transport a Logistika, představila 
distribuční proces z různých pohledů: od 
výroby přes balení, používanou informač-
ní techniku, manipulaci a skladování až ke 
konečné přepravě k zákazníkovi. Konferen-
ce přilákala četné návštěvníky, takže židle 
v sále byly stále obsazené a před stánkem 
se tvořil hlouček dalších zájemců. Pro zá-
jemce o představovanou techniku byl ve ve-
dlejším stánku připraven prostor, Business 
Lounge, s malým občerstvením a kávou, 

kde byli zástupci přednášejících firem k dis-
pozici během celého dne. Dopolední blok 
zahájil Jaroslav Bazala z Logistické akade-
mie. Jeho přednáška odpověděla na otázku, 
proč je důležité plánování a audit ve výrobní 
firmě. V sekci balení byl představen projekt 
Packaging live. O správně nastavené infor-
mační technice v logistickém procesu hovo-
řil Pavel Rumplík ze společnosti ABIA group. 
Jeho případová studie popisovala zavedení 
informačního systému ve firmě Petr Hobža 
– Strážnické brambůrky.

O manipulaci ve stále užších uličkách pro-
mluvil Josef Zeman ze společnosti Linde Ma-
terial Handling. Přepravu zboží ze skladu až 
k zákazníkovi popsal Jan Polter ze společ-
nosti Dachser a ukázal přitom, jak je mož-

né zkrátit dobu od objednávky po doručení.
O tom, zda se zaváděním štíhlé výroby 

a postupů just in time vždy ušetří čas a pení-
ze, přednášel v odpoledním bloku prof. Ivan 
Gros z Vysoké školy logistiky. Jaké nástrahy 
čekají firmy při balení na zakázku, popsal Ta-
deáš Kos z břeclavské pobočky společnosti 
Dachser. Na balení navázala sekce IT v logis-
tice. Jan Mlejnský ze společnosti Asseco Solu-
tions se ve své přednášce zabýval identifikací 
zboží prostřednictvím IT. O skladování a vý-
hodách různých typů regálů přednášel Martin 
Hynčica ze společnosti BITO. Poslední před-
náška celé konference upozorňovala na kom-
binovanou dopravu jako možné distribuční ře-
šení. O tom mluvil Ondřej Jašek ze společnosti 
DB Schenker. (ev)


