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– KDS-K: je určen pro horizontální připojení a nominální tlak PN 40,
– KDS-C: je určen pro horizontální připojení, nominální tlak PN 40 a montáž na stěnu.
Měřicí rozsahy jsou uvedené v tab. 1. Kromě vody a vzduchu lze přístrojem měřit i jiné
kapaliny a plyny. Stupnice ale musí vždy odpovídat měřenému médiu. Důležité parametry, které je třeba brát v úvahu již ve fázi návrhu, jsou tyto:
– pro kapaliny: druh kapaliny, hustota, viskozita, teplota (minimální, provozní a maximální), tlak (minimální, provozní a maximální), požadovaný měřicí rozsah,
– pro plyny: druh plynu, hustota, viskozita,
teplota (minimální, provozní a maximální), tlak (minimální, provozní a maximální), požadovaný měřicí rozsah.

Vliv stlačitelnosti plynů

krátké zprávy

U plynů je nutné vzít v úvahu jejich stlačitelnost. Proto je důležité věnovat pozornost
jednotkám uváděného průtoku. Běžně se používají normalizované jednotky, např. Nl/h,
Nm3/h, Nl/min. Skutečný průtok se převádí
na průtok při teplotě 0 °C a absolutním tlaku
101,325 kPa. Co se však stane, když se tlak
zvýší o 0,5 MPa?
Například uživatel změří objemový průtok vzduchu 100 l/h při atmosférickém tlaku
a 0 °C. To odpovídá průtoku 100 Nl/h. Při
zvýšení tlaku o 0,5 MPa se ale skutečný průtok 100 l/h změní na normovaný 593 Nl/h.
Objemový průtok sice zůstává stejný, ale při
poklesu tlaku na atmosférický by se celko-

Společnost ASMPT
oznámila výsledky za prvních
devět měsíců roku 2020
Společnost ASM Pacific Technology Limited (ASMPT), světová firma podnikající
v oboru strojů a zařízení pro výrobu polovodičových součástek a elektroniky, jež sídlí v Hongkongu, ohlásila výsledky za prvních devět měsíců roku 2020. Ve srovnání
se stejným obdobím roku 2019 obrat mírně vzrostl: o 4,7 % na 1,54 miliardy amerických dolarů. Slibný je ukazatel přijatých
objednávek, který za prvních devět měsíců
narostl o 8,4 %, přičemž ve třetím čtvrtletí
je to ve srovnání se stejným obdobím roku
2019 růst o 12,4 %. Počet přijatých objedná0513-20_SLOVLOG_INZ_KRAL_180x82mm_V7.indd 1

vý protečený objem pětkrát zvětšil. Jestliže uživatel zvolil průtokoměr se stupnicí do
100 Nl/h, je tato stupnice pro relativní tlak
0,5 MPa nevyhovující.

ký systém vykazuje nízkou míru opotřebení. Měřené médium má být bez pevných
částic, bez tendence k ulpívání nebo tvoření nánosů.

Tab. 1. Měřicí rozsahy průtokoměrů KDS
Typ

Měřicí
rozsah

KDS-K/C
KDS-S

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

KDS-S

Měřicí rozsah
Měřicí rozsah
Tlaková ztráta
(voda o hustotě (vzduch při abs. tlaku
KDS-K/C
3
1 000 kg/m , l/h)
101,3 kPa, Nl/h)
(Pa)
0,1 až 1,0
3 až 30
600
0,25 až 2,5
5 až 50
700
0,6 až 6,0
18 až 180
700
1,0 až 10
30 až 300
1 000
1,6 až 16
48 až 480
1 200
2,5 až 25
75 až 750
1 700
4,0 až 40
120 až 1 200
2 500
6,0 až 60
180 až 1 800
4 500
10 až 100
300 až 3 000
9 500
16 až 160
480 až 4 800
20 až 200
600 až 6 000

Tlaková
ztráta
KDS-S (Pa)
600
750
750
800
900
1 000
1 100
1 200
1 500
2 000
2 800

Další technické parametry

Shrnutí

Procesní připojení je standardně ¼"
NPT (vnitřní), volitelně Ermeto/Swagelok
6/8/10/12/15 mm; G ¼" (vnější), G ½" (vnější), hadicová koncovka ¼" (6,35 mm, příruby DN 10/15/25 PN40, ANSI ½/¾/1" class
150/300/600).
Teplota média je –40 až +130 °C pro průtokoměr bez limitních kontaktů nebo elektroniky, –40 až +100 °C pro průtokoměr s limitními kontakty nebo s elektronikou.
Celé zařízení lze umístit do výbušného
prostředí a splňuje úroveň integrity bezpečnosti SIL 1. Jeho robustní mechanic-

Plováčkové průtokoměry KDS jsou jednoduché, přesné a spolehlivé přístroje vhodné
pro použití v chemickém průmyslu, laboratořích nebo ve zdravotnictví. Kromě přímého
odečtu je možné je vybavit limitními spínači
a analogovým výstupem. Lze je také dovybavit elektronikou pro regulaci průtoku nebo
dávkování. Uživatelé se mohou spolehnout na
bohaté zkušenosti výrobce, který se výrobou
průtokoměrů zabývá již více než šedesát let.

vek vzrostl dokonce i ve srovnání s druhým
čtvrtletím 2020 – je to po mnoha letech poprvé, kdy mezi druhým a třetím čtvrtletím
nedošlo k periodickému poklesu objemu přijetých objednávek.
Trh v oboru elektroniky se celosvětově
rozvíjí v souvislosti s koronavirovou krizí.
Může za to přechod na práci z domova a na
distanční vzdělávání, který vyžaduje dovybavení domácích kanceláří výpočetní a komunikační technikou.
Podle Robina Nga, generálního ředitele ASMPT, výsledky dokazují nejen úspěch
samotné společnosti ASMPT, ale i celkové
zotavení trhu.
Růst táhne zvýšená poptávka po technice
pro sítě 5G, které se rozvíjejí zvláště v Čínské lidové republice, a po komponentách

pro mobilní telefony a nositelnou elektroniku, zatímco v segmentech automobilové
a průmyslové elektroniky je oživení zatím
jen slabé. „Zrychlující rozvoj sítí 5G po
celém světě je základním předpokladem
pro využití potenciálu tvorby a zpracování dat,“ řekl Robin Ng. Spolu s tím dále
poroste poptávka po vysoce výkonné výpočetní technice, potřebné k využití dat
metodami strojového učení a dalšími metodami umělé inteligence ve všech oblastech průmyslu.
Očekávané zotavení světové ekonomiky
po koronavirové krizi nutí firmy vyrábějící
polovodičové součástky a elektronické desky, aby se již nyní připravily – a proto roste
poptávka po produktech a službách dodávaných společností ASMPT.
(Bk)

(KOBOLD Messring GmbH,
reprezentativní kancelář pro ČR a SR)
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Na webových stránkách www.automa.cz lze časopis
prolistovat i prohledat fulltextovým vyhledávačem.
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