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snímače a měřicí technika

náklady jsou sníženy obsáhlými možnostmi 
automatické kalibrace a automonitorovacími 
funkcemi pro plánování údržby. Analyzátory 
je možné použít také v prostředí s nebezpe-
čím výbuchu; jsou k tomu vybaveny jak tech-
nicky, tak odpovídajícími mezinárodními cer-
tifikáty. Nabízena je i verze SafetyConcept, 
umožňující měřit hořlavé plyny v zóně 2, ka-
tegorie 3G.

Centrální jednotka má komunikační roz-
hraní Ethernet TCP/IP a je vybavena funk-
cí OPC Server. Volitelná jsou rozhraní Pro-
fibus a Modbus.

EL3000 – chytrý a jednoduchý

Analyzátory řady EasyLine EL3000 
(obr. 3) jsou současně výkonné a cenově do-
stupné, vhodné pro množství různých měření 
koncentrace plynů. V nabídce je verze s pla-
menově ionizačním detektorem FID, UV fo-
tometrem, IR fotometrem, paramagnetickým 
analyzátorem kyslíku, elektrochemickým sen-
zorem kyslíku, teplotně vodivostním analyzá-
torem a analyzátorem stopových koncentrací 
kyslíku. Ač jde o jednoduchý analyzátor, k dis-
pozici jsou funkce autodiagnostiky a volitelně 
je možné využít i interní reporty podle QAL3 
(EN 14181) ke sledování driftu a změn přes-
nosti. Analyzátor má vestavěný webový server. 
Jde o první analyzátor na trhu, který splňuje 
požadavky normy EN 15267 (Kvalita ovzduší 
–Certifikace automatizovaných měřicích sys-
témů). Analyzátory EL3000 se buď montují do 
19" racku, nebo jsou umístěny v krytu (IP65) 
a určené k montáži na zeď. V jednom krytu je 
možné umístit dva analyzátory:
– IR fotometr a elektrochemický senzor kys-

líku,

– IR fotometr a paramagnetický analyzátor 
kyslíku,

– IR fotometr a teplotně vodivostní analyzátor,
– UV fotometr a paramagnetický analyzátor 

kyslíku,
– UV fotometr a elektrochemický senzor 

kyslíku.

LS4000 – vysoká přesnost v náročných 
provozních podmínkách

LS4000 (obr. 4) je in-situ jednopaprsko-
vý laserový analyzátor, který měří koncent-
raci plynu přímo v potrubí nebo komíně. Mě-

ření in-situ eliminuje nutnost odběru, přepra-
vy a přípravy vzorků a zrychluje reakci na 
změnu koncentrace. Používá vysoce selek-
tivní optický měřicí princip absorpční spek-
troskopie s laditelným diodovým laserem 
(TDL). LS4000 je samostatné zařízení. Po-
dobný jednopaprskový laserový analyzátor 
LS25 je jedním z modulů analyzátoru Advan-
ce Optima AO2000.

Laserový analyzátor LS4000 se skládá 
z vysílače a přijímače, které jsou připojené 
do propojovacího modulu. K význačným ry-

sům těchto analyzátorů patří velká přesnost, 
odolnost proti křížovým interferencím a mož-
nost měřit i malé koncentrace. Jsou vhodné 
i k měření v potrubích s velkým tlakem a tep-
lotou. Komponenty jsou umístěny v krytu 
s pevným závěrem (Ex-d), lze je proto pou-
žít i v prostředí s nebezpečím výbuchu, jsou 
kompaktní, lehké a odolné proti vibracím.

Závěr

„Každé průmyslové odvětví potřebuje zís-
kávat detailní informace o provozních pod-
mínkách panujících v jednotlivých proces-

ních zařízeních. Proto se provádějí nejrůzněj-
ší měření (např. teploty, tlaku, průtoku atd.) 
a sleduje se také složení různých látek. Tato 
analytická měření poskytují důležité údaje 
o koncentraci nebo složení jak použitých su-
rovin, meziproduktů a výsledných vyrobe-
ných produktů, tak i odpadů či exhalátů z vý-
roby,“ vysvětluje Marek Fiala, Sales Manager 
ABB Průmyslová automatizace.

Marek Fiala, 
ABB s. r. o.

Obr. 4. Jednopaprskový laserový analyzátor LS4000 pro měření in-situ
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y   Projekty úspor ve firmách 
zpracovali účastníci kurzu 
ČNOPK

Zajímavé projekty úspor byly zpraco-
vány v rámci třetího ročníku vzdělávacího 
kurzu pro zaměstnance Young Energy Eu-
rope (YEE), který pořádá Česko-německá 
obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). 
Mladí zaměstnanci se v kurzu učí objevo-
vat možné úspory energie a dalších zdro-
jů. V praktickém projektu pak pro své fir-
my vypracují konkrétní opatření vedoucí 
k jejich hospodárnějšímu využití. Projek-
ty se mnohdy podaří následně i realizovat. 
Celkem bylo vypracováno třináct projektů 
a ty nejlepší byly představeny a oceněny na 

slavnostním zakončení kurzu koncem června. 
První místo obsadil Jan Bílek s projektem na 
využití odpadního tepla kondenzátu pro ohřev 
v administrativní budově firmy Preol. „Z na-
šeho provozu máme hodně odpadního kon-
denzátu, který se prakticky nevyužívá. Navr-
hl jsem řešení, které spočívá v nahrazení te-
pelného výměníku a izolaci potrubí, a tedy 
zefektivnění konstrukce pro vedení konden-
zátu,“ objasnil Bílek. Porota ocenila hloubku 
a technickou vyspělost projektu.

O druhé místo se podělily týmy z firem 
Schaeffler Production CZ a Penny Market, 
které ve svých řešeních využily digitalizaci. 
Projekt ve firmě Penny Market se zaměřil na 
plýtvání potravinami v prodejnách obchodní-
ho řetězce. Navržené kamerové senzory a ap-

likace s výstrahou pro zaměstnance pomohou 
včas rozpoznat zkažené potraviny a sledovat 
množství jednotlivých druhů zboží a tím op-
timalizovat dodávky. Záměrem projektu z fir-
my Schaeffler je bezdrátově regulovat vytá-
pění. Jako třetí se umístil tým Bosch Diesel, 
který zpracoval několik návrhů na úsporu 
energií v areálech firmy, např. instalací tepel-
ného čerpadla či LED svítidel.

Vzdělávací kurz YEE se koná paralelně 
ve čtyřech evropských zemích, kromě Česka 
také v Bulharsku, Řecku a v Maďarsku. Pro-
jekt podporuje Spolkové ministerstvo život-
ního prostředí, ochrany přírody a bezpečnos-
ti reaktorů a je součástí Evropské iniciativy 
k ochraně klimatu (EUKI).

(ČNOPK)
 


