
Litronic-FMS
Spolehlivý systém měření vlhkosti
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Od roku 1985 Liebherr vyvíjí, vyrábí a distribuuje efektivní systémy měření vlhkosti pro průmyslovou automa-
tizaci po celém světě. V továrně Liebherr v Bad Schussenried jsou senzory vyráběny a kalibrovány na výrobní
lince chráněné ESD. Každý senzor bude před opuštěním továrny testován samostatně v několikahodinovém
procesu v celém rozsahu pracovních teplot.

Vývoj senzorů ve společnosti Liebherr zahrnuje celkový
hodnotový řetězec výzkumu a vývoje od fyzické myšlenky až po
konečné řešení, od prvního konceptu až po hotový produkt.

Kompetentní elektronický vývoj a zkušenosti z oblasti stavebních
strojů za extrémních podmínek zaručují velmi vysokou
spolehlivost a dlouhou životnost senzorů.

Během vývojové fáze umožňují simulace FEM přesné vyjádření o budoucích
charakteristikách senzorů 

Hightech senzory „Made in Germany“

Vývoj
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Sensor P78 with clamping flange 

1.) V závislosti na ideálním materiálu, tekutosti a kalibraci podle pravidel.
 2.) Teplota míchání - střední, pracovní prostředí

Sensor P30

Technická data

Senzor / elektronický modul
Měřící rozsah             0–100 % moisture content

Fyzikální princip             Stanovení kapacity s vysokofrekvenčním polem       

Frekvence pole             20 MHz

Rozlišení kapacity             1*10 -15 F

Perioda měření             32.64 ms

Vzorkovací frekvence            16 × 10⁶ – 25 × 10⁶

Přesnost měření max.            ± 0.05 % obsahu vlhkosti 1.)

Přenos měřené hodnoty            digital EIA485, RS485

Max.počet senzorů na sběrnici           16

Max. délka kabelu sběrnice                 1.2 km

Senzor okolní teploty           -20–80 °C (100 °C optional)

Pracovní teplota            -20–80 °C

Třída ochrany              IP68

Ochrana proti opotřebení            ZrO₂ Al₂O₃ / PEEK

Materiál pouzdra             V4A (1.4404)

Teplotní měření             NTC 10 k plus / minus 1 %, R / T 8016 2.)
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Přehled systému

Parametrizace 
a vizualizace
Litronic-FMS
PC software

Měřená hodnota 
vlhkost / teplota

Litronic-FMS
planární senzor P78 
s měřením teploty a 
upínací přírubou

Autonomní samostatný systém s téměř
neomezenými možnostmi. Nejvyšší kvali-
ta a nejlepší výsledky během procesu jsou
zaručeny přesným měřením vlhkosti ma-
teriálu.

Litronic-FMS v každém případě splní vaše
požadavky. Snadno použitelný počítačový
software umožňuje rychlou a přesnou ka-
libraci.

Funkce
• Modulární rozšiřitelná konstrukce
• Plně reprodukovatelné senzory
• Nastavitelný rozsah měření
• Křivky materiálu se mění
• Teplotní kompenzace materiálu
• Vhodný pro vysoký tok materiálu
• Digitální signál bez rušení
přenos
• Instalace elektronických součástek
na DIN montážní lištu (TS-35)
• Vhodné pro dávkové a kontinuální
procesy
• Vysoká konektivita
• Volitelné:
- Zobrazení procesu
- Měření teploty 2.)
  (pouze senzor P78)
- Senzor s výbuchem ATEX
  kategorie ochrany 3D

WLAN-AP
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Možné vyhodnocení 
přes Profinet nebo
Profibus DP

Až 16 senzorů

Profinet nebo 
Profibus DP

Analogový výstup
0-10 V 12 bit
nebo 0/4-20 mA 12 bit

Digitální výstupy 
pro limitní signály

Digitální vstupy pro ovládání 
start / stop a přepínání křivek 
materiálu 

modulárně 
rozšiřitelné

Ethernet

Senzor P30

= Standard
 
= Option
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Příklady instalace

Senzor instalován ve skluzu materiálu pod 
vývodem sila

Pro písek a jiné kamenivo

V posuvné botě pro střep (recyklační sklo)

Senzor P30 pro malé a prostorově ome-
zené umístění, např. pro prášek a jemné 
kamenivo

Na dřevěné třísky, piliny atd.

Provádění v souladu s potravinami, např. pro 
margarín

Pohled do násypyky s nainstalovaným 
senzorem

Fleece-, film- and felt webs 

V papírenském a lepenkovém průmyslu

S přírubou DN 80 pro naftu, olej a další 
emulze

Použití v sušárně s fluidním ložem při 
výrobě osiva

V kluzné botě pro křemenný písek (sklářský, 
stavební materiál a keramický průmysl)
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• Písek, křemenný písek
• Rozbité sklo, soda
• Spalování a spaliny
• Ruda, minerály, sintr
• Prach, struska
• Agregáty
• Písek na prádlo
• Suroviny
• Keramický prášek
• Uhlí, koks, dřevěné uhlí
• Sádra, mastek
• Vápno, hlína, hlína
• Granuláty
• Hnojivo
• Země, půdy
• Recyklované materiály

• Kartonové a papírové pásy
• Fleece, plastová fólie, plstěné pásy 
• Plastové granule
• Skartovaný plast
• Různé pelety
• Barevné pigmenty
• Prací prášek, prací prostředek
• Korek
• Dřevěné vlákno, - deska, - štěpky
• Piliny
• Stelivo pro kočky
• Podestýlka pro domácí mazlíčky
• Siláž, píce
• Biomasa, digestáty, sláma
• Oxid křemičitý
• Krmivo pro domácí zvířata (suché + te-
kuté)

• Hrubé zrno, obiloviny, kaše 
• Jídlo a luxusní jídlo
• Ovocné hobliny, výlisky
• Osivo, dužina cukrové řepy
• Klíčky
• Kukuřice, kukuřice, slad
• Rýže
• Cukr, sůl
• Mouka
• Marcipán
• Káva, kakao
• Čaj
• Želatina, kapsle
• Tabák
• Laktóza, celulóza
• ...

Sypké materiály

• Diesel, bionafta
• Olej, ropa, kalicí olej
• Vosk, pryskyřice
• Margarín
• Chladicí a mazací prostředky

• Kal
• Methyl, ethanol, aceton 
• Mastnota
• Lepidlo
• Barvy a barvy

• Rozpouštědla
• Keramická 
suspenze 
• ...

• Silo zásuvky
• Žlaby materiálu 
• Buffalo talíře

• Dopravní pásy 
• Přepravní body 
• Sušičky

• Šnekový dopravník 
• Trubky
• Tanky

Místa instalací

Posuvná bota  Senzor s ochranou ATEX proti vý-
buchu kategorie 3D

Navařovací tvarovka pro P30

Options and accessories 

Emulze
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Špičková technologie od Bad Schussenried

Další produkty měřicí techniky:
Pro použití ve výbušném prostředí nabízí Liebherr čidlo vlhkosti
sypkých materiálů s ochranou ATEX proti výbuchu kategorie za-
řízení 3D. U kapalin a prachů kategorií 1G a 1D čidlo obsahu vody
typu Litronic-WMS. Další produkty měřící techniky, jako je měření
tloušťky povlaku a stanovení hmotnosti na jednotku plochy, naj-
dete na naší domovské stránce na adrese www.liebherr.com v
části Komponenty / Měřicí technologie.

Zkušenosti po celém světě.
Liebherr-Mischtechnik GmbH je jednou z více než 130 společností ve skupině Liebherr. Zkušenosti získané při vývoji a výrobě betoná-
ren vedly k rozvoji divize měřících systémů. Pouze pro měření vlhkosti písku v těchto zařízeních se po celém světě úspěšně používají
tisíce snímačů vlhkosti.

Liebherr-Mischtechnik GmbH
Postfach 145, 88423 Bad Schussenried / Germany
 +49 7583 949-0, E-Mail: info.lmt@liebherr.com 
www.water-content-measurement.com


