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Spínače pro detekci limitních poloh hla-
diny v různých úlohách nabízí společnost 
Endress+Hauser od svého založení v roce 
1953. Velkým krokem kupředu byl vynález 
vibračních spínačů v roce 1968. Jejich mě-
řicí princip, poprvé v praxi použitý právě 
firmou Endress+Hauser, je dodnes uznáván 
jako nejuniverzálnější měřicí princip pro li-
mitní hladinové spínače. Vibrační spínače 
pro detekci polohy hladiny kapalin Liqui-
phant se osvědčily ve více než čtyřech mi-
lionech instalací. Ale omezení jejich použi-
tí stále trvá: jakmile se zablokuje vidlička 
spínače např. kouskem ovoce nebo velmi 
silným nánosem, může docházet k falešné-
mu spínání.

Vodivostní hladinový spínač Liquipoint 
FTW33

V kompletním sortimentu přístrojů En-
dress+Hauser pro potravinářský průmysl 
jsou snímače založené na různých fyzikál-
ních principech a vhodné pro každou úlohu. 
Nejmladším zástupcem v široké nabídce je 
nový vodivostní hladinový spínač Liquipoint 
FTW33 (obr. 1), který jednoduše a spolehli-
vě detekuje limitní polohy hladiny v podsta-
tě ve všech kapalinách, i v těch s minimální 
vodivostí (1 až 100 µS/cm). Limitní polohy 
hladiny je přitom možné detekovat ve všech 
zásobnících typických pro potravinářství, 
míchaných nebo skladovacích, a také v úz-
kých potrubích.

Princip činnosti spínače Liquipoint FTW33 
je jednoduchý: na provozní elektrodu je při-
váděno střídavé napětí. Jakmile vodivá kapa-
lina elektrodu zaplaví, začne protékat proud 
a Liquipoint FTW33 sepne. Vliv vodivých ná-
nosů je aktivně kompenzován, takže snímač 
spolehlivě detekuje i lepivá vodivá média, 
např. hořčici, majonézu, marmeládu, ovoc-
né dřeně, jogurty nebo různé nápoje. Výstup 
spínače Liquipoint FTW33 (tranzistorový 
3 V DC, PNP) lze přímo připojit do řídicí 
jednotky (např. PLC). Další vyhodnocovací 
zařízení nejsou třeba.

Podobně jako přítomnost kapaliny dete-
kuje spínač i kompaktní vodivou pěnu. Při 
montáži je pouze třeba dát pozor na to, aby 

Liquipoint FTW33 pro detekci polohy hladiny 
v potravinářství

byl spínač do nádrže nebo potrubí namon-
tován vodorovně a nebo šikmo, protože při 
svislé montáži může být měření narušováno 
neúplným zakrytím senzoru či vzduchový-
mi bublinami.

Čelní lícování senzoru splňuje vyso-
ké požadavky na hygienu a spolu s použi-
tím odolných materiálů vede k výraznému 
usnadnění čištění postupy CIP a SIP. Do-
konce je možné použít čisticí ježek (me-
chanický nástroj protahovaný potrubím). 
V potrubí pak nezůstávají zbytky produktu 
a čištění je výrazně jednodušší a rychlejší. 
Také robustní pouzdro z korozivzdorné oce-
li je navrženo speciálně pro potravinářský 
průmysl. Jedna z variant spínače s konekto-
rem M12 je i s krytím IP69K (vhodná pro 
mytí tlakovou vodou). Spínač má certifiká-
ty EHEDG a 3-A.

Další velkou výhodou oproti jiným me-
todám měření je to, že snímač pracuje spo-
lehlivě i při měnících se vlastnostech mé-
dia a není třeba žádné nastavování. Myšlen-
ka plug & play, u snímačů vyjádřená heslem 
„zabuduj ho a zapomeň na něj“, je zde reali-
zována automatickým nastavením měření na 
aktuální médium.

Liquipoint FTW33 je už ve standardní 
verzi vybaven přepínáním funkčních reži-
mů. Přepnout mezi režimy je možné pomo-
cí magnetu, jenž je součástí dodávky a který 
se přidrží na značce na štítku přístroje. Pří-
stroj tím lze optimálně přizpůsobit různým 
provozním podmínkám. Dále lze pomocí 
magnetu jednoduše a rychle spustit funkč-
ní test spínače. Tak je možné zvýšit funkč-
ní bezpečnost zařízení. Stav sepnutí je sig-
nalizován také přímo na spínači prostřed-
nictvím několikabarevné LED. Rozměrově 
malé provedení dovoluje zabudování do ob-
tížně přístupných nebo stísněných prostor. 
Při použití jako ochrana čerpadel čelní líco-
vání zajistí úplné vyprázdnění potrubí a tím 
i úsporu nákladů.

Pro jednoduché připojení do zařízení je na 
výběr několik typů mechanických připojení: 
trubkové závitové G ½", G ¾" a G 1", adap-
tér pro metrický závit M 24, clamp 1" nebo 
2" a mlékárenské šroubení DN 25 nebo DN 
40 podle DIN 11851.

Liquipoint FTW33 má možnost zpoždění 
sepnutí o 1,5 s (na přání 0,3 s a 5 s) a lze jej 
používat v rozsahu provozních teplot –20 až 
+100 °C (+150 °C po dobu 1 h).

Spínače Liquipoint FTW33 ve firmě 
Theo Müller

Výhody nového spínače Liquipoint 
FTW33 ocenili i ve firmě Theo Müller v Ně-
mecku. Jednou ze společností tohoto koncer-
nu je mlékárna Alois Müller, která tento sní-
mač již několik měsíců úspěšně používá ve 
svých tancích.

Alois Müller je moderní velkokapacitní 
mlékárna, která mléko zpracovává na různé 
produkty, z nichž mnohé jsou známy i v Čes-
ku: jogurty, mléčnou rýži nebo ochucené 
mléčné nápoje značky Müller lze najít v té-
měř každé prodejně potravin.

Jedním z technických požadavků, který 
všechny mlékárny znají, je spolehlivá detek-
ce vyprázdnění tanků, v nichž jsou míchá-
ny nebo skladovány různé produkty: jogur-
ty, jogurtové nápoje, dezerty, mléčná rýže, 
ochucené mléčné nápoje nebo nápoje ze sy-
rovátky. Dříve bylo často nutné spínače pra-

Silné nánosy, měnící se vlastnosti média nebo potrubí s malým průměrem – s pomocí 
zabudovaného, čelně lícovaného vodivostního hladinového spínače Liquipoint FTW33 
je bezpečná signalizace minimální nebo maximální polohy hladiny hračkou. Čištění sní-
mače je usnadněno použitím odolných materiálů a přesným čelním lícováním. Aktivní 
kompenzace nánosů umožňuje snímač použít v silně lepivých médiích. Detekce limitních 
poloh hladiny je bezpečná a spolehlivá ve všech zásobnících typických pro potravinář-
ství, míchaných nebo skladovacích, stejně jako v úzkých potrubích.

Obr.  1.  Liquipoint  FTW33  s  celosvařeným 
pouzdrem z korozivzdorné oceli
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cující zpravidla na kapacitním nebo mikro-
vlnném principu při každé změně produktu 
znovu nastavovat.

Typickým příkladem hlídání vyprázdnění 
s nutností spínače často nastavovat jsou tan-
ky s ovocnou složkou, která je přimíchává-
na do jogurtů. Pro přechod z jedné složky na 
druhou se kontejner vyprazdňuje pomocí du-
síku, aby po vyprázdnění mohlo být potrubí 
přepnuto na jiný, plný kontejner.

Pro optimální provoz je kromě měře-
ní průtoku a teploty sterilizace rozhodující 
také spolehlivé hlídání vyprázdnění tanku. 
Při špatné funkci tohoto hlídání zjistí řídi-
cí systém vyprázdnění kontejneru až při 
poklesu průtoku, což s sebou nese průnik 
dusíku do potrubí. Jelikož různá a obvyk-
le velmi viskózní média přimíchaný dusík 

obtížně uvolňují, může být měření průtoku 
chybné, a tudíž může být chybné i dávko-
vání. Takový jogurt potom nemůže být do-
dán spotřebitelům. Znamená to, že i pou-
há detekce minimální polohy hladiny má 
přímý vliv na správný podíl ovocné slož-
ky v jogurtu. Problémem je, že podle dru-
hu ovocné složky se mění také elektrická 
vodivost, dielektrická konstanta, viskozita 
i lepivost. Proto spínače pracující na jiných 
fyzikálních principech mají s tímto měře-
ním problémy. Ale Liquipoint zde pracuje 
zcela spolehlivě.

Závěr

Společnost Endress+Hauser již dlouhá 
léta vyrábí měřicí techniku, která splňuje 

nejvyšší požadavky na spolehlivost, bez-
pečnost a hygienu v potravinářském prů-
myslu. Výrobní program zahrnuje všechny 
odpovídající měřicí principy a mnoho běžně 
používaných mechanických připojení. Kon-
strukce, použité materiály a úprava povrchu 
odpovídají přísným mezinárodním požadav-
kům v potravinářství. Měřicí technika vyni-
kající svou spolehlivostí a vybavením a vy-
cházející z bohatých zkušeností je používá-
na i v biotechnologiích a farmacii. Snímače 
splňují požadavky EHEDG nebo 3-A a růz-
ných národních norem. Nejenže umožňují 
optimální provoz, ale bez omezení snesou 
i čištění CIP a SIP.

(Endress+Hauser)

Veletrh balení a balicí techniky FachPack 
začal v roce 1979 s 80 vystavovateli a zhru-
ba 2 000 návštěvníky. Loni se jej zúčastnilo 
již 1 439 vystavovatelů a 34 598 návštěvníků 
– FachPack je tak jednou z nejvýznamnějších 
evropských akcí ve svém obo-
ru. To je dobrý důvod, proč si 
letos veletrh nenechat ujít – 
bude se konat od 29. září do 
1. října 2015 v Norimberku.

Letošním ústředním té-
matem veletrhu bude ozna-
čování a etiketování. Ozna-
čování a etiketování umožňu-
jí řídit toky zboží v logistice, 
poskytují informace spotře-
bitelům, ale také lákají k ná-
kupu svou individuální kon-
cepcí a garantují pravost či 
původ produktů (obr. 1). Vele-
trhu FachPack 2015 poskytne 
souhrnný přehled označová-
ní všeho druhu, které funguje 
jako nosič informací (smart 
labelling) nebo má dekora-
tivní význam (nice labelling). 
Etiketovací stroje, identifikač-
ní, kódovací a zabezpečova-
cí systémy, systémy ke sle-
dování zboží track & trace, různé materiály 
nosičů, nejnovější tiskárny a tiskové postupy 
(označování inkoustem i laserem), automa-
tické identifikační systémy…, to vše bude na 
veletrhu k vidění.

Tématu označování a etiketování bude 
věnována také velká část doprovodného 
programu. V hale 3 A se uskuteční speci-
ální prezentace nazvaná Smart Labelling – 

FachPack 2015: označování a etiketování

pohled do budoucnosti Fraunhoferova in-
stitutu pro toky materiálu a logistiku IML 
z Dortmundu. Příklady nejlepší praxe bu-
dou dokumentovat trendy z oblasti výzku-
mu a vývoje identifikační techniky. Správ-

né označování a identifikace zboží hrají 
v logistice, vedle optimálního balení, svou 
důležitou roli a otevírají nové možnosti – 
např. pro automatickou inventuru pomocí 
dronů. Ve čtyřech tematických ostrůvcích 
budou představeny speciální ukázky zásad-
ních oborů logistiky: výroby, poskytovate-
lů logistických služeb, informačních systé-
mů a obchodu.

Prohlédnout a vyzkoušet si nejnovější tech-
niku, rozšířit odborné znalosti, diskutovat, vy-
měňovat si názory nebo vypít šálek kávy ve 
veletržním hemžení – pro to všechno bude 
prostor v oblíbeném fóru PackBox v hale 4. 

Také zde budou odborní-
ci na ústřední téma nahlížet 
z nejrůznějších perspektiv: 
např. dokladovatelnost výro-
by dávek v oblasti farmacie 
nebo smart labelling a nové 
problémy v oblasti logistiky, 
které by bez inteligentního 
označování byly sotva řeši-
telné. Kdo chce k tomuto té-
matu získat více informací, 
může si zde bezplatně a bez 
přihlášení najít místo a na-
slouchat přednáškám.

V hale 9 bude umístěn 
pavilon sdružení výrobců 
samolepicích etiket a pásků 
VskE Etiketten & mehr (eti-
kety a více), kde se budou 
prezentovat výrobci etiket 
určených pro potravinářství, 
farmacii či maloobchod. Eti-
kety jsou ve svém uplatnění 
velmi všestranné, proto na-

bídka obsahuje široké spektrum různých po-
dob, metod tisku a ochranných metod. V hale 
5 se bude v rámci speciální přehlídky Design 
obalů společnost Bayern Design věnovat ná-
vrhu obalů a trendu zvanému nice labelling.

Bližší informace návštěvníci najdou na 
webové stránce https://www.fachpack.de/en/.

(Nürnberg Messe)

Obr. 1. Moderní etikety nejsou jen zdrojem informací pro spotřebitele, ale také 
spolehlivým dokladem o původu zboží (foto: Nürnberg Messe)


