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snímače a měřicí technika

prostředí s nebezpečím výbuchu, jsou vyvi-
nuty podle normy ČSN IEC 61508 a splňují 
požadavky pro úroveň integrity bezpečnosti 
SIL 2 a SIL 3 v homogenní redundanci, což 
je v tak široké nabídce přístrojů na trhu uni-
kátní, a uživatel má k dispozici přístrojovou 
techniku vyhovující nejvyšším požadavkům 
na bezpečnost a spolehlivost.

Diagnostika snímačů

Novinkou je také využití jedinečné dia-
gnostické metody Heartbeat, která je již 
používána u průtokoměrů Endress+Hau-
ser. Kombinace diagnostických, ověřova-
cích a sledovacích funkcí, které jsou zákla-
dem metody Heartbeat, umožňuje náklado-
vě efektivní a bezpečný provoz přístrojů po 
dobu jejich životnosti. Diagnostické funk-
ce běží na pozadí softwaru přístroje a sle-

dují necelých 100 diagnostických paramet-
rů (podle typu přístroje). Při výstraze nebo 
poruše přístroj vyšle hlášení pomocí prou-
dové smyčky nebo digitální komunikace. 
V případě potřeby je možné prostřednictvím 
funkce ověření výsledky diagnostiky doku-
mentovat, tj. bez přerušení provozu spustit 
test a vytvořit protokol s uvedením všech 
diagnostických parametrů a vyhodnocením 
„prošlo/neprošlo“ i s doporučením nápravy. 
Funkce ověření může také obsahovat tzv. 
SIL proof-test s grafickým průvodcem a ná-
povědou. Funkce sledování umožňuje zob-
razit k jednotlivým diagnostickým parame-
trům jejich skutečné hodnoty, přiřadit k nim 
např. limitní hodnoty a využívat je ke zlep-
šení řízení technologických procesů. Uveď-
me např. sledování napětí na svorkách pří-
stroje (jeho pokles může značit korozi nebo 
růst přechodového odporu), teplotu v pro-

storu elektroniky (hlídání překročení povo-
lené teploty okolí), indikaci výskytu tvorby 
pěny na hladině s následnými opatřeními 
v průběhu procesu nebo indikaci nánosů na 
anténě a automatické spuštění čištění anté-
ny spojené třeba i se současným provzduš-
něním nebo „oklepáním“ sila.

Závěr

Cílem tohoto článku nebylo uvádět do-
podrobna všechny parametry mikrovlnných 
hladinoměrů, ale seznámit čtenáře s nejšir-
ší nabídkou na trhu, nejen co se týče přístro-
jů samotných, ale hlavně přidané hodnoty 
v podobě vysoké bezpečnosti, spolehlivos-
ti a možnosti optimalizovat údržbu a výrob-
ní procesy.

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

Vysoký stupeň automatizace má za ná-
sledek zvýšenou produktivitu výroby. Avšak 
značicí systémy někdy nedokážou s touto 
rychlostí držet krok a celý proces zpomalují.

Proto firma Leonardo technology uved-
la na trh tiskárnu Leibinger JET3up RAPID 
(obr. 1). Je to jediná průmyslová inkoustová 

vysokorychlostní tiskárna na světě pracující 
na hranici fyzických možností: rychlost zna-
čení je až 1 000 m/min (60 km/h). To je víc, 
než kdybyste jeli v obci autem a tiskli přitom 
na obrubník souvislý text.

Značení mimořádnou rychlostí 1 000 m/min

Tato mimořádná rychlost je důležitá pře-
devším při značení kabelů, hadiček, trubek 

Nejrychlejší značení na světě pomocí  
JET3up RAPID

apod. Tisk je přitom jasně čitelný na různých 
površích materiálů (obr. 2). 

JET3up RAPID dokáže zvýšit efektivitu 
produkce o až 40 % ve srovnání s jinými vy-

sokorychlostními inkoustovými tiskárnami 
dostupnými na světovém trhu a zvýšit tak zis-
ky výrobním společnostem – o to přece jde.

Proč je tisk s JET3up RAPID na hranici 
fyzických možností

Tisk s JET3up RAPID je na hranici fyzic-
kých možností jak v oblasti mechaniky teku-
tin, tak v oblasti elektroniky. Musí se vypo-
řádat s vlivem elektrostatického pole i turbu-
lencí vzduchu. Nabíjecí matrice pro kapičky 
inkoustu totiž nejenže generuje napětí odpo-
vídající poloze kapičky, ale za pomoci vyso-
korychlostní kamery snímající průlet kapičky 

vzduchem toto napětí ještě i dolaďuje. Kom-
penzuje totiž turbulence vznikající průletem 
kapičky vzduchem, které ovlivňují pohyb ka-
pičky letící za ní. Je to, jako když jede cyk-

lista z kopce za druhým cyklistou: vzhledem 
k menšímu odporu vzduchu ve vzduchovém 
úplavu jej dojíždí, až jej předjede. Proto se 
kompenzuje let kapiček správným načaso-
váním a nabíjením.

JET3up RAPID pracuje na limitu ne tech-
nických možností, ale fyzických vlastností 
omezujících maximální rychlost tisku, proto 
je tak výjimečná a světově jedinečná.

Zájemci se o tom mohou přesvědčit na 
vlastní oči. Tiskárna bude značit na veletrhu 
Amper 2017 ve stánku firmy Leonardo tech-
nology č. 7.12 v hale V. Kontakt na firmu je 
v inzerátu na str. 1. 

(Leonardo technology s. r. o.)

Obr. 2. Ukázky značení tiskárnou Leibinger JET3up RAPID

Obr. 1. Vysokorychlostní inkoustová tiskárna 
Leibinger JET3up RAPID


