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snímače a měřicí technika

je také k dispozici speciální tzv. procesní pří-
ruba se směrovým kloubem, která se montuje 
přímo na střechu sila.

SLB 300 

Pro zákazníky požadující větší měřicí roz-
sah je k dispozici poměrně robustní elektro-
mechanický hladinoměr SLB 300 v pásko-
vém provedení s měřicím rozsahem do 70 m.

Závěr

Elektromechanické hladinoměry k mě-
ření polohy hladiny kapalin a sypkých látek 
i rozhraní mezi nimi uvedené v tomto článku 
a další sortiment snímačů v nejrůznějších ver-
zích pro velmi široké spektrum použití dodá-
vá společnost Level Instruments CZ – Level 

Expert s. r. o., která je výhradním zástupcem 
německé společnosti UWT GmbH pro Čes-
kou republiku a Slovensko. Všechny dodáva-
né přístroje vyhovují příslušným českým i ev-
ropským normám. Další technické informace 
lze nalézt na webových stránkách společnosti 
(viz inzerát na str. 35).

Zákazníkům, kteří řeší speciální měři-
cí úlohy, jsou k dispozici pracovníci s dlou-
holetými zkušenostmi a široká nabídka mě-
řicích přístrojů založených na nejrůznějších 
principech. Společnost Level Instruments CZ 
– Level Expert poskytuje bezplatné technic-
ké poradenství, její pracovníci vypracují ná-
vrh řešení, zapůjčí příslušné snímače nebo je 
přímo u zákazníka vyzkouší.

(Level Instruments CZ – 
Level Expert, s. r. o.)

Pořádáme jednodenní semináře:
Profi Safe a bezpečnost 

v automatizaci (safety)
PROFINET
PROFIenergy – profil pro úsporu energie
Diagnostika a údržba sítě PROFIBUS

Pořádáme jednodenní i vícedenní kurzy:
kurzy s mezinárodními certifi káty 

PROFIBUS Certifi ed Engineer a PROFIBUS 
Certifi ed Installer

PROFINET, PROFIBUS –
principy, diagnostika, 
použití

Poskytujeme:
měření sítí PROFIBUS DP i PA, PROFINET
podporu při vývoji zařízení PROFIBUS 

a PROFINET
podporu při certifi kaci 

zařízení PROFIBUS 
a PROFINET

ZDARMA 
pro členy

15 % SLEVA
pro členy

15 % SLEVA
pro členy

Profi bus CZ
organizace se silným zázemím

Zástupce mezinárodní organizace 
PROFIBUS & PROFINET International 
pro Českou republiku

WWW.PROFIBUS.CZ
WWW.PROFIBUS.C0M

20 let v oblasti průmyslové a procesní automatizace

ČVUT v Praze,
Fakulta 
elektrotechnická
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krátké zprávy 

  Novinky roku 2010 
od společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. představila 
na tiskové konferenci dne 28. dubna 2010 
letošní novinky z oblasti softwaru i hardwa-
ru z vlastní produkce a od firem, které v ČR 
a na Slovensku zastupuje.

Nové vydání výpočetního, vývojového 
a simulačního prostředí Matlab s označe-
ním Matlab Release 2010a od firmy The 
MathWorks přináší rozšířenou podporu ně-
kolika jader u matematických funkcí, zdo-
konalené grafické rozhraní Matlab desktop 
atd. V oblasti zpracování signálu a obrazu 
jsou významné nové objekty typu System, 
umožňující v prostředí Matlab zpracová-
vat souvislé toky dat (stream processing). 
Sady Signal Processing Blockset a Video 
and Image Processing Blockset obsahu-
jí celkem více než 140 algoritmů k použití 
např. při průběžné filtraci signálu nebo zvu-
kových či obrazových dat apod.

Spolu se zajímavými novinkami v pro-
středí Simulink (laditelné struktury parametrů 
v modelech, spouštěné bloky modelu, větvení 
function call atd.) je součástí Matlab Relea-
se 2010 a produkt Simulink PLC Coder. Zce-
la nový produkt přímo generuje z algoritmů 
vytvořených v prostředích Simulink a Sta-
teflow a v jazyce Embedded Matlab program 
pro PLC ve tvaru strukturovaného textu pod-
le normy IEC 61131 (viz článek na str. 18).

Nová verze programu pro modelování a si-
mulaci fyzikálních procesů popsaných par-
ciálními diferenciálními rovnicemi Comsol 
Multiphysics 4.0 od švédské firmy Comsol 
přináší zejména nové grafické rozhraní Com-
sol Desktop a zdokonalenou podporu využití 
počítačových klastrů. Připravovány jsou nové 
nadstavbové moduly CFD Module, Plasma 
Module a Batteries & Fuel Cells Module.

Dále společnost nabízí multiprocesorové 
pracovní stanice HeavyHorse modelové řady 
2010. Jde o výkonné a současně cenově pří-
stupné paralelní výpočetní systémy založené 
na 64bitových čtyř-, šesti-, osmi nebo dva-
náctijádrových procesorech AMD Opteron 
v různých kombinacích.

Úplné informace o nabídce společnos-
ti Humusoft lze nalézt na http://www.hu-
musoft.cz.
[Tisková informace Humusoft, 28. dubna 2010.]
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  Monitorování a řízení 
technologických procesů již 
podeváté

Přibližně 120 odborníků se sešlo 11. květ-
na 2010 na konferenci Monitorování a ří-
zení technologických procesů na Univerzi-
tě Hradec Králové. Pořadatelem byla spo-
lečnost Coral, která se více než sedmnáct 
let věnuje vizualizaci a řízení procesů po-
mocí svého systému TIRS kategorie SCA-
DA. Účastníci se seznámili s příklady po-
užití tohoto systému, především ve vodá-
renství a energetice, a také s vývojem nové 
platformy TIRS.NET založené na systému 
Microsoft Silverlight. Mezi pozvanými 
partnery byla firma Kybertec, která uved-
la, jaký význam mají simulace pro říze-
ní technologií i pro projektování doprav-
ních tunelů nebo navrhování systému pro 
navádění padáku. Zástupci Comet System 
s. r. o. na konferenci předvedli své systé-
my monitorování teploty, vlhkosti a tlaku 
s možností záznamu a alarmování. Účast-
níci konference se mohli seznámit také 
s tím, jak lze systém TIRS.NET používat 
s řídicími systémy AMiT a rovněž s nabíd-
kou snímačů pro průmyslovou automatiza-
ci firmy Sensit. (ev)


