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32 Deltapilot S 
– unikatowa, 
sprawdzona 
technologia 
w hydrostatycznych 
pomiarach poziomu
Współcześnie połowa wszystkich technologicznych 
i magazynowych pomiarów poziomu cieczy jest 
realizowana za pomocą metody hydrostatycznej. 
Ten sposób pomiaru jest znany od wielu lat i ceniony 
za prostą i zrozumiałą zasadę fizyczną, odporność na 
parowanie, zapienienie i pracę mieszadeł w zbiorniku, 
wywołującą szereg niekorzystnych zjawisk na powierzchni 
cieczy. Indywidualne cechy procesów technologicznych 
wymuszają na dostawcach przetworników pomiarowych 
poszukiwanie rozwiązań dopasowanych, gwarantujących 
długotrwałą i pewną pracę przyrządów przy zachowaniu 
racjonalnych kosztów inwestycji w urządzenia pomiarowe. 

Krytycznym elementem hydrostatycznego przetwornika po-
ziomu cieczy jest czujnik, stykający się bezpośrednio z pro-

cesem technologicznym. Wieloletnia analiza czynników pro-
cesowych w różnych gałęziach przemysłu pozwoliła firmie 
Endress+Hauser na wypracowanie technologii unikatowego 
czujnika ciśnienia o cechach gwarantujących ciągłość i powta-
rzalność pomiaru poziomu w środowiskach agresywnych che-
micznie, w warunkach obfitej wilgotności oraz częstych wa-
hań temperatury i ciśnienia statycznego w instalacji. Od prawie 

10 lat hermetyczna cela pomiarowa Contite ze szklanym prze-
pustem gazoszczelnym, chroniąca element pomiarowy i jego 
elektronikę, ze spawaną membraną wykonaną z Alloyu C276 
sprawdza się w mleczarstwie, browarnictwie, przy produkcji 
soków, napojów, leków i płynów infuzyjnych oraz w trudnych 
aplikacjach przemysłu chemicznego jako pewny czujnik do po-
miaru poziomu cieczy, stosowany w przetwornikach Deltapi-
lot S.

Z początkiem 2007 roku Endress+Hauser wprowadza do 
sprzedaży nowy przyrząd, oznaczony jako Deltapilot S Evo-
lution FMB70. Wykorzystuje on bezkonkurencyjną i jeszcze 
bardziej udoskonaloną celę pomiarową Contite, jak również 
najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu obsługi urzą-
dzeń i komunikacji obiektowej. W pełni cyfrowy czujnik ciś-          
nienia wykonano w technologii krzemowej ze zintegrowanym             
w bezpośrednim sąsiedztwie procesu pomiarem kompensacyj-
nym temperatury. W aplikacjach higienicznych i aseptycznych 
przemysłu spożywczego i farmacji nowy przyrząd zapewnia 
doskonałą powtarzalność i dokładność pomiaru oraz kluczo-
wą dla branż odporność na szoki temperaturowe, ciśnieniowe 
i dużą, wszechobecną wilgotność. Brak stref trudno dostępnych 
do czyszczenia CIP/SIP, sterylizowalność i wysoka gładkość 
powierzchni membrany czujnika oraz szeroki wybór branżo-
wych przyłączy technologicznych pozwalają sprostać wysokim 
wymaganiom przemysłu spożywczego i farmacji. FMB70 jest 
również gotowy do pracy z mediami agresywnymi chemicz-
nie dzięki sztywnej, odpornej mechanicznie i na korozję mem-
branie czołowej sensora. Pełna zgodność konstrukcji urządze-
nia z wytycznymi SIL2 jest niezbędna w instalacjach technolo-
gicznych chemii ciężkiej o wysokim ryzyku awarii. Gotowość 
FMB70 do pracy w typowych sieciach komunikacji obiektowej 
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HART, PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus z pewno-
ścią znajdzie uznanie w nowych i modernizowanych obiektach 
przemysłowych. Nieulotna pamięć wewnętrzna przetwornika 
daje możliwość wglądu w parametry procesu technologicznego 
z ostatniego okresu, nawet gdy rejestracja danych w systemie 
nadrzędnym zawiodła. Pozwala ona również na  ograniczenie 
kosztów uruchomienia kilku przetworników o podobnych 
nastawach – wystarczy skopiować nastawy jednego i przenieść 
je w pamięci HistoROM do pozostałych przetworników.

Zharmonizowana konstrukcja przetwornika, od czujnika po-
miarowego, przez przyłącze technologiczne, a na korpusie obu-
dowy przetwornika kończąc, została dokładnie przemyślana 
pod kątem bezpieczeństwa procesu. FMB70 jest wyposażo-
ny w dwukomorową, szczelną obudowę ze stali kwasoodpor-
nej, z wygrawerowaną laserowo tabliczką znamionową. Duży 
wyświetlacz lokalny, tworzywowy (nietłukący się) wziernik 
i osłonięty panel przycisków lokalnych gwarantują najwyższą 
funkcjonalność, która jest standardem w przyrządach pomiaro-
wych Endress+Hauser. Graficzny wyświetlacz z 3 przyciskami 
pozwala na pełną obsługę lokalną przyrządu – nawet strefach 
Ex – bez dodatkowych kosztów związanych z zakupem 

programatora ręcznego lub oprogramowania diagnostycznego. 
Przyjazne menu użytkownika z funkcją szybkiego uruchomienia 
przetwornika, z łatwym wyborem i ustawieniem aplikacji 
pomiarowej (poziom, ciśnienie), z wszelkimi komunikatami 
pomocy i ostrzeżeń otwartym teksem (bez kodowanych 
komunikatów) oraz z wyświetlaniem wartości mierzonej 
uzupełniają pakiet cech przyrządu, przydatnych użytkownikowi 
w jego codziennej eksploatacji.

Endress+Hauser jest czołowym światowym dostawcą apara-
tury do obiektowych pomiarów poziomu cieczy i materiałów 
sypkich z ponad 50-letnim doświadczeniem aplikacyjnym. Pro-
dukty Endress+Hauser są znane na całym świecie i cenione za 
niezmiennie najwyższą jakość, innowacyjność rozwiązań tech-
nicznych i pewność działania.



www.pl.endress.com/poziom

Wydarzenia

 Japończycy znowu postawili na wynalazki. Jedna z firm 
zaprezentowała ostatnio robota o nazwie HRP-2 „Promet”, 
który będzie służył odbiorcom jako „elektroniczna pomoc 
domowa”. Ta zmechanizowana gosposia, wyglądem trochę 
przypominająca bohaterów japońskich filmów animowa-
nych, doskonale rozumie komendy głosowe wydawane przez 
właściciela i posłusznie stosuje się do poleceń. Może na żą-
danie włączyć lub wyłączyć telewizor czy też przynieść sok 
z lodówki. Taka pomoc może już w przyszłości zastąpić trady-
cyjne sposoby opieki nad osobami starszymi i niedołężnymi, 
wyręczając z niektórych czynności pielęgniarki czy opiekunki. 

 Japońscy naukowcy opracowali nową technologię o na-
zwie TextileNet. Wynalazek ten pozwala na wyeliminowanie 
zbędnych kabli z ubrań produkowanych szczególnie pod ką-
tem przenośnych urządzeń multimedialnych. Według na-
ukowców prezentowane dotychczas rozwiązania były uza-

leżnione od posiadanych kabli, co często było kłopotliwe 
zarówno dla projektantów ubioru, jak i dla odbiorców. 
Dlatego też na rynku było stosunkowo mało „multime-
dialnych ubrań”, zaprojektowanych często w sposób nie-
zbyt wyrafinowany. Nic więc dziwnego, iż Japończycy 
wynaleźli nową technologię, w całości opartą na wyko-
rzystaniu maleńkich, płaskich elektrod wszytych w pod-
szewkę ubrania.

 Nowy przenośny odtwarzacz DVD Panasonic DVD-
-LX97, wyposażony w cyfrowy tuner telewizyjny oraz 9-
-calowy kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wejdzie 
do sprzedaży w połowie marca. Wbudowany tuner umoż-
liwia odbiór naziemnych stacji telewizyjnych oraz radio-
wych. Urządzenie współpracuje również z samochodowym 
systemem audio, dzięki czemu można korzystać z nagłoś- 
nienia zamontowanego wewnątrz pojazdu. Żywotność ba-
terii wystarcza na 6 godzin nieustannego odtwarzania płyty 
DVD lub 9 godzin oglądania telewizji.                              


