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ní technické parametry jsou v přehledu trhu na 
str. 28, podrobnější informace jsou obsaženy 
v prospektu tohoto zajímavého hladinového 
spínače, který zájemcům rádi zašlou pracov-
níci českého zastoupení společnosti Kobold 
(viz inzerát na předchozí straně).

 

Vodivostní hladinový spínač NES 
s pevnými sondami

Vodivostní hladinový spínač NES (obr. 2) 
je mnohem větší než již popsaný NEK. 
Vzhledem k jeho konstrukci lze hlídat až 
šest různých poloh hladiny. Sondy přicháze-
jící do styku s médiem jsou vyrobeny z koro-

zivzdorné oceli, slitiny Hasteloy nebo titanu. 
Volba materiálu závisí na požadavku zákazní-
ka. Sondy jsou od svého okolí izolovány po-
vlakem z polyolefinu nebo z PTFE. Vhodná 
kombinace materiálu sondy a izolačního po-
vlaku umožňuje hladinový spínač NES po-
užít jak v neagresivních, tak i v silně agre-
sivních médiích.

Délka sond je volitelná, a to až do 3 m. 
Nicméně konečnou délku si zákazník může 
upravit sám podle svých potřeb jednoduše tím, 
že sondu zkrátí nebo ořeže její izolační povlak.

Nedílnou součástí tohoto zařízení je spí-
nací relé. Zde společnost Kobold doporučuje 
své dva typy relé NE: první typ (NE-10.) je 
určen buď ke hlídání jednoho limitního signá-
lu, nebo ke kontrole rozsahu (minima a ma-
xima) a je vybaven jedním přepínacím kon-
taktem; druhý typ (NE-30.) má dva přepína-
cí kontakty a je schopen hlídat dva rozsahy 
nebo čtyři limitní polohy hladiny.

 

Vodivostní hladinový spínač NEH 
s kabelovými sondami

Vodivostní hladinový spínač NEH (obr. 3) 
je vybaven sondami umístěnými na kabelu. 
To má několik výhod:
– délka kabelu je až 30 m, což dovoluje hlí-

dat hladinu i v hlubokých nádržích,
– flexibilní kabel dovoluje umístit sondu do 

míst, kde nevede přímá cesta (např. kde 
překáží vnitřní vestavěné prvky),

– délka sondy je velmi snadno upravitelná.
I tento typ spínače potřebuje pro svou 

správnou funkci spínací relé typu NE.
 

Vodivostní limitní spínač LNK pro 
potravinářství

Vodivostní limitní spínač LNK (obr. 4) 
splňuje hygienické standardy (má certifikát 
EHEDG). Je vhodný pro čištění postupy CIP 
a SIP. Vyrábí se s jednou, dvěma nebo čtyřmi 
sondami. Je k dispozici i s povlakem E-CTFE 

s vynikající chemickou odolností, vhodným 
i do velmi silně korozivního prostředí. Spí-
nač lze použít i pro pěnivá média.

Výstupní signál z přístroje s vestavěným 
převodníkem lze přímo napojit na PLC. To 
znamená nízké náklady na instalaci, minimál-

ní požadavky na propojovací kabeláž a vel-
kou odolnost proti rušení.

Sondy jsou vyráběny z korozivzdorné oce-
li, délka je volitelná v rozmezí 4 až 1 500 mm. 
Izolační část je zhotovena z plastu PEEK, 
jenž je rovněž chemicky velmi odolný. Citli-
vost přístroje je nastavitelná ve čtyřech kro-
cích: 0,1, 1, 10 nebo 100 kΩ.

(KOBOLD Messring GmbH)

Obr. 3. Vodivostní hladinový spínač NEH

Obr. 4. Vodivostní limitní spínač LNK
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České vysoké učení technické v Praze 

uspořádalo na Fakultě strojní v Dejvicích 
10. června 2015 setkání a prezentaci prací 
studentů středních škol s názvem StreTech 
2015 – již devátý ročník (www1.fs.cvut.cz/
stretech). Mediálním partnerem byl odborný 
časopis Automa. Cílem akce je vždy setkání 
a prezentace prací studentek a studentů střed-
ních škol na univerzitní půdě, příležitost před-
vést výsledky své odborné práce a možnost 

prodiskutovat svá řešení. Letos bylo předsta-
veno 167 příspěvků od 279 autorů z 89 škol, 
a to z elektrotechniky, elektroniky a infor-
matiky, strojírenství, stavebnictví a architek-
tury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie 
a společenských věd. Práce představené na 
StreTechu mohou být individuální nebo ko-
lektivní a jsou prezentovány na posteru, v po-
době modelu nebo na notebooku. Témata ne-
jsou nijak omezena, přihlášení a výběr prací 
jsou ponechány na uvážení vedení středních 
škol. Mohou to být práce studentů jak matu-

ritního ročníku, tak i ročníků nižších. Ka-
ždému příspěvku je na setkání k dispozici 
prostor k vystavení a k zodpovězení dotazů 
návštěvníků. Setkání je otevřené a přístup-
né veřejnosti. Z témat příspěvků prezento-
vaných na akci StreTech je tradičně sesta-
ven sborník uložený na CD, které obdrží 
jak prezentující studenti, tak jejich škola. 
Pro širokou veřejnost jsou sborníky z letoš-
ního i z předcházejících ročníků dostupné 
na webových stránkách akce nebo si je lze 
vyžádat na (Radek.Sulc@fs.cvut.cz). (šm)


