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Snadné ovládání

Vírový průtokoměr Prowirl F 200 využívá 
jednotný koncept ovládání a struktury menu. 
To, díky průvodci nastavením základních pa-
rametrů, urychluje uvedení do provozu. Pří-

stroje jsou dodávány se sedmnácti jazykový-
mi verzemi včetně češtiny, a jejich uvedení do 
provozu je tudíž velmi snadné po celém světě. 
Optimální přehled o sledovaném procesu po-
skytuje přehledný displej, kde lze zobrazit až 
čtyři měřené hodnoty, např. hmotnostní průtok, 
objemový průtok, teplotu, tlak nebo energii.

Maximální bezpečnost a Heartbeat 
Technology

Průtokoměr je od začátku konstruován tak, 
aby plnil požadavky bezpečnosti v souladu se 
SIL 2 nebo SIL 3. Díky Heartbeat Technolo-
gy™ probíhá v přístroji neustálá diagnosti-
ka jeho hlavních funkcí. Bez nutnosti přeru-
šení provozu lze přístroj nejen diagnostiko-
vat, ale také vygenerovat zprávu o výsledcích 
diagnostiky, kde je přehledně zobrazeno, zda 
jsou všechny základní parametry v pořádku.

Prověřený a patentovaný senzor DSC, 
nyní ještě vylepšený

Společnost Endress+Hauser již instalova-
la více než 400 000 vírových průtokoměrů po 
celém světě. Tyto průtokoměry využívají pro 
snímání vírů kapacitní senzor DSC (obr. 1) 
a díky němu se vyznačují velkou odolnos-
tí proti vibracím, teplotním šokům a mecha-

Multiparametrový průtokoměr Prowirl F 200
Kvalita páry už nebude předmětem dohadů

nickým vlivům. Senzor DSC se vyznačuje 
též dlouhodobou stabilitou a opakovatelnos-
tí ±0,1 %. Kvalitu každého vyrobeného kusu 
zajišťuje testování na akreditované kalibrač-
ní trati (ISO/IEC 17025). V nové generaci C 
byly senzor i celé těleso výrazně optimalizo-
vány, a proto průtokoměr dosa-
huje lepší linearity i přesnosti.

Multiparametrový Prowirl 
F 200 – mnoho otázek, 
jediná odpověď

Multiparametrový víro-
vý průtokoměr Prowirl F 200 
(obr. 2) představuje řešení „all-
-in-one“; v jednom měřicím 
bodě dokáže změřit hmotnostní 
průtok, množství energie, teplo-
tu, tlak a také kvalitu páry. Není 
důležité, jak provozní paramet-
ry kolísají, Prowirl F 200 vždy 
zajistí přesné měření a výpočty 
v širokém spektru úloh:
– mokrá pára, pára na mezi sy-

tosti, přehřátá pára,
– stlačený vzduch, dusík, kys-

lík, argon, zemní plyn,
– voda, teplonosné oleje, uh-

lovodíky.

V mnoha úlohách výrazně kolísá tlak 
a teplota média, a nejsou-li tyto vlivy kom-
penzovány, vznikají velké chyby měření, ztrá-
ty energie a peněz. Multiparametrový Prowi-

rl F 200 zajišťuje i v těch-
to případech výbornou 
přesnost měření. Instalace 
jednotlivých snímačů pro 
kompletní měření (průto-
koměr, tlakoměr, teplo-
měr, přepočítávací jednot-
ka) jsou již minulostí.

Flexibilní instalace

Díky modulární kon-
cepci je možné přístroj in-
stalovat do libovolné pozi-
ce. V případě páry je vždy 
výhodná instalace hlavi-
cí dolů tak, aby nedochá-
zelo k přehřívání elektro-
niky (obr. 3). V ostatních 
případech použití může být 
potrubí vedeno v různých 
směrech, a je tedy třeba re-
agovat na konkrétní mož-
nosti. Vznikne-li jakáko-
liv porucha senzorů, není 

nutné měnit celý přístroj. Ať už jde o sen-
zor DSC s integrovaným teploměrem, nebo 
o senzor tlaku, jednotlivé části lze snadno vy-
jmout a vyměnit.

Prowirl F 200 plně vyhovuje standardi-
zovanému připojení tlakoměru (ISO 2186), 

Společnost Endress+Hauser představuje zcela nový multiparametrový vírový průtoko-
měr Prowirl 200, generace C. Tento přístroj se řadí do rodiny průtokoměrů Proline 3 
a doplňuje ji o další okruh možností použití, především pro měření průtoku páry, plynů 
a kapalin s nízkou vodivostí.

Obr. 2. Vírový průtokoměr Prowirl F 200Obr. 1. Senzor DSC

Obr. 3. Flexibilita montáže
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Obr. 4. Měření mokré páry – pohled do potrubí

Mokrá pára vzniká kondenzací. Nejdříve 
se kondenzát drží na dně potrubí, ale  
s rostoucím množstvím stoupá po 
obvodu stěn. Tento efekt přímo ovlivňuje 
signál průtokoměru Prowirl F 200 
a umožňuje tak rozpoznat kvalitu páry.

1: suchost 100 %
2: suchost 90 %
3: suchost 80 % (20 % kondenzátu)  

je vybaveno alarmové hlášení

kdy je doporučeno využívat trubku konden-
zační smyčky o průměru min. 6 mm, opti-
málně 10 mm.

Mokrá pára? Už ne

Nedostatečná izolace, vadné ventily nebo 
změny teploty a tlaku vedou ke kondenza-
ci páry v potrubí. Tím se snižuje suchost 
a vzniká mokrá pára, která je pro chod ce-
lého zařízení nejen neefektivní, ale dokon-
ce nebezpečná.

Mokrá pára znamená nižší efektivitu pře-
nosu energie, protože v mokré páře je obsa-
ženo méně energie. Za určitých podmínek 
se vytváří vodní kladivo, což může vést až 
k mechanickému poškození a velkým finanč-
ním ztrátám.

Ale jak včas rozpoznat, že je uvnitř potrubí 
pára s mokrou složkou? Společnost Endress+ 
Hauser ve spolupráci se švýcarskou univer-
zitou University of Applied Sciences and 

Arts, Windisch, našla na tuto otázku odpo-
věď (obr. 4). S pomocí nové simulační tra-
tě je možné zaznamenat vlivy suchosti páry 
na signál generovaný vírovým průtokomě-

rem Prowirl F 200. 
Výsledkem mno-
haletého výzkumu 
je nabídka nových 
funkcí pro kontrolu 
kvality páry v po-
trubí. Neustálým 
měřením suchos-
ti v rozsahu 80 až 
100 % lze jedno-
značně rozlišit typ 
páry, která průto-
koměrem proudí 
(mokrá, na mezi 
sytosti nebo pře-
hřátá). Alarmový 
signál zaručí oka-
mžitou informaci 

o změně kvality páry a snímač přesně určí 
průtok páry a množství kondenzátu.

(Endress + Hauser Czech, s. r. o.)

Dvoudílná monografie má úctyhodný roz-
sah a široký tematický záběr. Vznikla dru-
hým, rozšířeným a přepracovaným vydá-
ním knihy Měření a řízení v potravinářských 
a biotechnologických výrobách. Nové vydá-
ní bylo doplněno a částečně přepracováno 
tak, aby pokrylo aktuální témata oboru mě-
ření a regulace nejenom v potravinářství, ale 
v i v dalších technologických odvětvích che-
mického a zpracovatelského průmyslu.

Obsah prvního dílu je rozdělen do dvou 
částí. Část I (Úvod měření a řízení procesů) 
má všeobecný charakter a ve dvou kapitolách 
seznamuje s problematikou měření, sběru dat 
a řízení. Část II (Měření technologických ve-
ličin) v devíti kapitolách podrobně popisuje 
způsoby měření obvyklých veličin z techno-
logické praxe: teploty, tlaku, hladiny, průtoku 
a proteklého množství, množství tepla, hmot-
nosti, vlhkosti, složení, viskozity, vodivosti, 
velikosti částic a pórů.

Druhý díl je rovněž členěn do dvou částí. 
Část III (Řízení procesů) ve svých devíti kapi-
tolách postupně pojednává o matematických 

Recenze: Měření a řízení chemických, 
potravinářských a biotechnologických procesů

modelech a simulaci, o základech řízení vý-
robních procesů, regulaci a logickém řízení, 
o řízení vsádkových procesů, o počítačových 
a informačních systémech. Podrobně probírá 

moderní metody řízení (fuzzy množiny v ří-
zení, umělé neuronové sítě, znalostní a pre-
diktivní řízení) a počítačovou simulaci vý-
robních procesů. Část IV (Laboratorní a prů-
myslové aplikace měření a řízení procesů) ve 
třech obsáhlých kapitolách popisuje příklady 
měření a řízení na modelových a laborator-
ních stanicích, aplikace pro měření a řízení 
v potravinářství, biotechnologiích, v chemic-
kých a jiných výrobních technologiích.

Každý díl je vybaven svým rejstříkem, se-
znamem literatury, zkratek a výčtem autorů 
jednotlivých kapitol.

Cílem monografie je poskytnout základ-
ní znalosti z oboru měření a řízení techno-
logických procesů. Kniha je určena široké-
mu okruhu čtenářů, především studentům 
bakalářského, magisterského a doktorského 
studia – studujícím nejenom v oboru che-
mických a potravinářských technologií. Od-
borníkům z praxe poslouží jako všeobecně 
použitelná příručka a průvodce moderní tech-
nikou automatizace. Nepochybně ji využijí 
i zájemci o automatizační techniku s širším 
profesním zaměřením a odborná veřejnost. 
Potřebné aktuální informace zde najdou uči-
telé vyučující automatizaci na různých typech 
škol (středních i vysokých) a jejich aktivní 
studenti – zejména v oboru senzoriky a mě-
ření, řídicí a regulační techniky, modelování 
a moderních metod řízení.

Ladislav Šmejkal
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