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Jistě to zná každý pracovník údržby a kaž-
dý se s tím setkal. Řeč je o kondenzátu, se
kterým souvisí olej ve stlačeném vzduchu
a následné poškození prvku automatiza-
ce. Prevence před kondenzátem zname-
ná mít neustálý přehled o kvalitě stlačené-
ho vzduchu a vlhkosti v něm co nejblíže
za kompresorovou stanicí.

Kondenzát v trubkách d

Příčiny mohou být různé, ale během dlou-
holeté praxe jsme se mnohokrát setkali
s tím, že používáním dojde k poškození
sušičky stlačeného vzduchu nebo přesta-
ne pracovat její odvaděč kondenzátu. Pak
se dostává do potrubí stlačeného vzdu-
chu značné množství kondenzátu a logic-
ky s ním i oleje. Problém je v tom, že to
většina provozovatelů zjistí až v případě,
kdy se kondenzát objeví na konci systému
– např. u stříkací pistole nebo stroje. To-
mu lze zabránit.

Hledá se varování d

Neblahými zkušenostmi s průnikem kon-
denzátu do potrubí až k systému průmy-
slové automatizace byla motivována sna-
ha o vývoj zařízení, které by dokázalo
včas varovat uživatele před poruchou su-
šičky stlačeného vzduchu. Tedy ihned,
když situace nastane. Ne až tehdy, kdy to
zjistí koncový uživatel stlačeného vzdu-
chu. Není nic horšího než mít kontamino-
vané potrubí kondenzátem, zničené vlož-
ky filtrů i celý výrobek. To s sebou nese
nejen značné náklady, ale také dlouhodo-
bý problém s vyčištěním potrubí a celého
systému.

Zařízení TPK hlídá d

Jde o jednoduché zařízení, které se velmi
snadno instaluje do potrubí za sušičku stla-
čeného vzduchu, například v kompresoro-
vé stanici. Zařízení pak stále měří hod-
notu rosného bodu, kterou vyhodnocuje

a zobrazuje. Pokud máme nastavenou
hranici rosného bodu na alarmu, spustí se
po jejím dosažení požadovaný předalarm.
Pokud hodnota dále stoupá, zapne se

Kvalitní stlačený vzduch 
pro průmyslovou automatizaci

Jak zjistit nevyhovující kvalitu vzduchu dříve, než 
zanese potrubí a poškodí kvalitu finálních výrobků? 
Řešení se nazývá TPK.
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Alarmové světlo se zvukovou
signalizací lze díky desetimetrovému 

kabelu umístit na místo častého pohybu pracovníků.



alarm. Ten se zobrazí na displeji dole s ča-
sem, kdy k němu došlo. Předalarm i alarm
fungují na základě mezní hodnoty, kterou
lze individuálně nastavit.

Co nejblíže sušičce d

Zařízení TPK je ideální instalovat za sušič-
ku tak, aby v případě její poruchy nedošlo
kvůli kondenzátu k poškození filtrů a za-
nesení dalších částí systému. Víme, že po-
kud se zvyšuje hodnota tlakového rosné-
ho bodu nad 7 °C, výrazně se tím snižuje
schopnost filtrace. Tím se ještě více zvyšu-
je množství olejových částic ve stlačeném
vzduchu. Jak se však dozvědět o překro-
čení hodnoty a spuštěném alarmu, když
do kompresorové stanice nikdo nechodí
celý den? Zajistíme to například tím, že
k zařízení pomocí konektoru a kabelu se
standardní délkou 10m připojíme alarmo-
vé světlo se zvukovou signalizací. To lze
díky desetimetrovému kabelu umístit

například na vnější stranu kompresorové
stanice do prostoru provozu či dílny.

Další vychytávky přístroje d

Systém má mnoho dalších funkcí, z nichž
popíšeme jen některé. Data z měření se
ukládají na vloženou SD kartu. Ve větších
provozech je možno zařízení připojit
pomocí výstupu Modbus nebo 4–20 mA
k dalšímu zařízení, které již uživatel využí-
vá. Vývoj zařízení však směřoval mnohem
dále. Protože jsou alarmové kontakty níz-
konapěťové, což využije většina uživatelů,
lze k nim také připojit reléový box se čtyř-
mi dalšími kontakty. Pomocí nich můžete
ovládat jakýkoliv napěťový obvod do ma-
ximálního proudu 8 A. Díky tomu lze zaji-
stit, že v případě zvýšení rosného bodu
nad povolenou hranici a vyhlášení alarmu
nastane automatické uzavření přívodu
stlačeného vzduchu do vybraných části,
ve kterých by kvůli kondenzátu hrozilo

poškození zařízení. Samotné uzavření pří-
vodů se může uskutečnit pomocí elektric-
kého kulového kohoutu.

Snadná instalace d

Vše je velmi jednoduše uspořádáno, při-
praveno k okamžitému použití a se snad-
nou instalací. Po vsunutí do rychlospojky a
připojení do elektrické zásuvky začne za-
řízení samo měřit. Případné alarmy je pak
nutno samozřejmě nastavit. Vlastní prin-
cip měření se zakládá na fyzikálním princi-
pu a nikoliv na měření teploty. Měří vždy
správně a bez větší odchylky. S ohledem
na tuto skutečnost je zařízení za velmi
příznivou cenu. Toto jedinečné zařízení se
vyrábí v několika modifikacích. Důležitá je
spolehlivost, jednoduchost a bezpečnost.
Praxí se ukázalo, že zařízení dokáže spo-
lehlivě zabránit škodám kvůli vniknutí kon-
denzátu do jakéhokoliv systému. p
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Zařízení pro měření 
tlakového rosného 
bodu dokáže zachytit
sníženou kvalitu 
stlačeného vzduchu 
dříve, než připutuje 
trubkami do lakovací 
komory.

Reléový box pro ovládání proudových 
obvodů umožňuje v případě zapnutí 

alarmu automaticky zavřít některé obvody 
se stlačeným vzduchem. Děje se to díky sepnutí 

obvodu a elektricky ovládaným kulovým ventilům.
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