
Litronic-FMS
Spolehlivý systém měření vlhkosti



Liebherr-Mischtechnik GmbH je jedna z více než 130 společností mezinárodní skupiny Liebherr.

Produktové portfolio měřicích systémů bylo vyvinuto na základě zkušeností s technologií míchání.

K zajištění stálé vysoké kvality a nejlepších výsledků vyráběného betonu je nejdůležitější spolehlivé 
měření vlhkosti. Tento inovativní a konstrukčně jedinečný systém je celosvětově používán pro 
širokou škálu materiálů.

60 LET ZKUŠENOSTÍ

Horizontální míchací stanice betonu typu Mobilmix Měření vlhkosti písku v betonárně
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Od roku 1985 Liebherr 
vyvíjí, vyrábí a distribuje 
účinné systémy měření 
vlhkosti pro průmyslovou 
automatizaci po celém 
světě.
V továrně Liebherr v Bad 
Schussenried jsou senzory 
vyráběny a kalibrovány v 
ESD ochráněné výrobní 
lince.
Každý snímač je před 
opuštěním z továrny samo-
statně testován během 
několikahodinového pro-
cesu, při kterém se 
dosahuje úplné škály 
pracovních teplot. 

Vývoj senzorů ve společnosti 
Liebherr zahrnuje kompletní 
výzkum a vývoj od fyzického 
nápadu po finální řešení, od 
prvního konceptu po hotový 
produkt.

Vysoká spolehlivost a dlouhá 
životnost senzorů je zaručena 
díky zkušenostem a rozsáhlému 
vývoji elektroniky pro stavební 
stroje pracující v náročných pod-
mínkách. 

Výroba senzorů

Vývoj

FEM simulace umožňují během vývojové fáze přesně stanovit 
budoucí vlastnosti senzorů. 

Výrobní linka senzorů
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Paramterizace a vizualizace 
přes počítačový software 
Litronic-FMS.

Parametrizace a 
vizualizace přes 
Litronic-FMS 
identifikační a 
parametrizační 
modul

Autonomní samostatný systém s téměř neomezenými 
možnostmi. Nejvyšší kvalita a nejlepší výsledky jsou 
zaručeny přesným měřením vlhkosti materiálu během 
procesu.
Litronic-FMS splní veškeré Vaše požadavky. Snadno 
ovladatelný počítačový software umožňuje rychlou a 
přesnou kalibraci.

Vlastnosti:

• Modulární rozšiřitelná konstrukce
• Plně reprodukovatelné senzory
• Nastavitelný měřící rozsah
• Přepínání materiálových křivek
• Teplotní kompenzace materiálu
• Vhodný pro velký tok materiálu
• Digitální přenos signálu bez rušení
• Elektrické komponenty instalované na DIN lištu (TS-35)
• Vhodný pro dávkovací a kontinuální procesy

WLAN-AP





Přehled systému

Litronic-FMS 
rovinný senzor 
P78 s upínací 

přírubou
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Litronic-FMS
vyhodnocovací jednotka

Až 16 senzorů

Digitální vstupy pro
řízení a nastavování 
materiálových křivek

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

Bluetooth

RS-232 / Ethernet

Sběrnice

RS-485

modulárně
rozšířitelná






Digitální výstup 
pro limitní signál

Senzor P30

PROFIBUS DP

RS-232





Ethernet

Přenos naměřené hodnoty
Změna materiálových křivek

= standardní           = volitelné

Up to 16 sensorsUp to 16 sensorsUp to 16 sensors
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S DN 80 
přírubou pro
naftu, olej
a jiné
emulze

Potravinářství
napříkla 
výroba 
margarínu

Sensor P30 pro 
malé a místem 
omezené 
použití např. 
pro práškové a 
jemně sypké 
hmoty 

Pro štěpky a 
piliny 

Pohled na 
trychtýř s 
instalovaným 
senzorem

Recyklace skla

Sensor 
nainstalovaný
pod výstupem 
materiálu
ze sila

Pro papír a 
lepenku

Pro písek a 
jiné sypké 
hmoty

Flísové, 
filmové a 
plstěné pásy

Příklady aplikací
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Senzor s ochranou proti vzniku 
výbuchu - ATEX zóna 22

Možnosti a příslušenství 

Násypka pro rychlé měření 
vlhkosti v laboratořích

Weitere Lösungen

Materiály

- Písek, křemičitý písek
- Drcené sklo
- Spalovní a popel
- Ruda, minerály
- Prach, struska
- Různé agregáty
- Slévárenský písek
- Suroviny
- Keramický prášek
- Uhlí, koks, dřevěné uhlí
- Sádrovec a mastek
- Vápno, hlína, jíl
- Minerální-hliníkové granule 
- Hnojivo

- Diesel, bionafta
- Olej, ropa, kalicí olej 
- Vosk, pryskyřice
- Margarín

- Kartonové a papírové psy
- Fleece, umělá hmota, plsť
- Plastové granule
- Skartovan plast
- Různé pelety
- Barviva
- Prací prášek, čistící prostředky
- Dřevěná vláka, štěpky, desky
- Směsi do záchodu pro domácí 
mazlíčky
- Siláž
- Biomasa
- Oxid křemičitý

- Chladicí kapalina, mazivo 
- Kal
- Metyl, etanol, aceton 
- Mazací tuk

- Krmivo pro zvířata 
  (suché + tekuté)
- Hrubé zrno, obiloviny, kaše 
- Jídla
- Ovoce
- Semínka, granule z 
cukrové řepy 
- Kukuřice, slad
- Rýže
- Cukr, sůl
- Marcipán
- Káva, kakao
- Želatina
- Tabák
- Laktóza, celulóza
- Barva a barviva
- Rozpouštědla
- Keramická licí hmota 
- ...

Místa instalace
Sila, skluzy, přepážky, dopravní pásy, šnekové dopravníky, sušičky, potrubí, tanky ...
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Nerezový box pro měřící modul



Senzor / Elektronický modul 
Rozsah měření
Fyzikální princip
Frekvence pole
Rozlišení kapacity
Doba cyklu měření
Vzorkovací frekvence
Přesnost
Max. přenos hodnoty digitální 
Max. počet senzorů
Max. délka kabelu
Pracovní teplota senzoru
Pracovní teplota elektroniky 
Třída ochrany
Ochrana opotřebení
Materiál pláště / příruby

0% - 100% F
Vysokofrekvenční stanovení kapacity
20 MHz
10-15 F
32,64 ms
16 × 106 - 25 × 106

± 0,05% F 1.)

RS-485, multiprocessor protocol
16 at bus 
1,2 km
0°C - 80°C (volitelně: 100°C)
-20°C - 80°C
IP68
ZrO2 Al2O3 / PEEK
V4A (1.4404)

1.) Reprezentativní podle dávky nebo doby nepřetržitého provozu s 

příslušným vyhodnocovacím zařízením Litronic-FMS, v závislosti 
na ideálním materiálu, plynulosti a kalibraci podle předpisů.

Technická data

Pro emulze, prášek a sypké látky v oblastech s nebezpečím výbuchu do zóny 0 nebo 20 jsou k 
dispozici speciální senzory pro měření obsahu vody WMS.
Další měřicí produkty, jako náš měřicí systém pro kontrolu povlaků, naleznete na 
www.liebherr.com kategorie komponenty / měřicí technika.

Sensor P78 s upínací přírubou

Sensor P30




