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snímače a měřicí technika

Obr. 5. Obrazovka měřicí aplikace 

ního úchytu, který zabezpečuje jeho kolmost 
vzhledem ke kameře v každém okamžiku mě-
ření (obr. 4). 

Počítač dodaný s kontrolním zařízením 
je typu all-in-one-PC, tedy je přímo integro-
ván s dotykovou obrazovkou LCD (obr. 5). 
Jde o velmi kompaktní zařízení nevyžadující 
nadmíru kabeláže a další periferie pro ovládá-
ní měřicí aplikace. Počítač je stejně jako pří-
davná klávesnice za pomoci stavitelné kon-
zoly VESA namontován přímo na konstrukci 
kontrolního zařízení.

Automatizace výstupní kontroly většinou 
vede k významným úsporám, a tak je tomu 
i v tomto případě. Ušetřený čas pracovníků 
kontroly a špičková výstupní kvalita produk-
tů uspoří minimálně více než sto tisíc korun 
měsíčně, čímž se společnosti Metrie vrátí vy-
naložená investice za méně než pět měsíců.

Radek Štourač, Kinalisoft 
(info@kinalisoft.eu)

Již několik let využívají zákazníci společ-
nosti Endress+Hauser pro správu převodníků 
řady Liquiline, určených pro snímače chemic-
kých a fyzikálních vlastností kapalin, analyzá-
tory a vzorkovače, vestavěný webový server 
a ethernetovou komunikaci. Oceňují zejmé-
na pohodlnou obsluhu a nastavení převodní-
ků a možnost číst záznamy na dálku, z libo-
volného PC připojeného k ethernetové síti.

S novou verzí převodníků Liquiline 
1.05.02 přicházejí některá významná vy-
lepšení. Nová karta ETH s optimalizova-
nou spotřebou umožňuje nyní u převodní-
ku CM442 sledovat současně dva proudové 
výstupy a u převodníků CM444 a CM448 až 
šest. Totéž platí jak pro převodníky v kry-
tu do provozního prostředí, tak pro odpoví-
dající provedení převodníků CM44 určená 
pro montáž do rozváděče na lištu DIN. Tuto 
vlastnost ocení zejména ti zákazníci, kteří 
ve svém systému potřebují kontinuálně sle-
dovat analogové výstupy snímače. Současně 
to usnadní a urychlí konfiguraci převodníku 
prostřednictvím webového serveru.

Přístup prostřednictvím Ethernetu a roz-
hraní CDI (Common Data Interface) je od 
verze 1.05.02 možný také z prostředí soft-
waru FDM (Field Data Manager) od En-
dress+Hauser. Zde je potom možné snadno 
a rychle zobrazovat historii naměřených hod-
not a diagnostické události. Usnadní to rov-
něž zpracování programů pro zařízení na od-
běr vzorků – vzorkovačů.

Převodníky Liquiline – výkonnější 
a s jednodušším ovládáním

Současně se zjednodušují konfigurační 
protokoly převodníků, aby se zlepšila jejich 
srozumitelnost. Nová verze Liquiline např. 
umožňuje použít pro vzorkovače programo-
vatelný sekvenční řídicí systém pro čištění 
Chemoclean Plus. Nové jsou i některé funkce 

pro čištění senzorů: např. je 
možné současně na několik 
vstupů senzorů poslat signál 
k přerušení čištění (hold). 
Pro každý senzor může být 
naprogramováno několik 
procesů čištění: např. jeden 
proces pro periodické čiš-
tění kaž dých dvanáct hodin 
a druhý pro čištění určitý 
den v týdnu.

Přínosem verze Liquiline 
1.05.02 jsou i nové mož-
nosti nastavení pro optické 
senzory: např. nastavitelná 
frekvence záblesků zdro-
je světla, a nové možnosti 
nastavení pro senzor Vio-
max CAS51D s 10mm ky-
vetou při měření spektrální-
ho absorpčního koeficien tu 
SAC. U zákaloměru Turbi-
max CUS51D lze při kalib-
raci nastavit korekční faktor, 
což usnadňuje jeho údržbu.

Shrnuto: modernizace 
převodníků Liquiline roz-

šiřuje jejich funkce a možnosti, zvyšuje mě-
řicí výkon a usnadňuje jejich konfiguraci 
a obsluhu.

Oliver Durm, Product Management, 
Endress+Hauser

Obr. 1. Převodníky Liquiline jsou určeny pro snímače chemic-
kých a fyzikálních vlastností kapalin, analyzátory a vzorkovače

na telecentrickým objektivem, umožňujícím 
dokonalé měření bez zkreslení snímané scé-
ny. Vozík se pohybuje za použití řemenové-

ho pohonu a jeho aktuální poloha je určová-
na lineálním magnetickým snímačem délky 
(obr. 3). Skládací metr je ukotven do speciál-


