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snímače a převodníky

trochemickém průmyslu, potravinářství, far-
macii a provozech s požadavkem na hygie-
nické provedení hladinoměrů. Velmi dobře 
bude využit ve všech výrobních etapách od 
skladování chemikálií až po výrobu a zpra-
cování kapalných plynů.

Díky svým rozměrům jsou hladinoměry 
Vegapuls 63 vhodné pro použití v obtokových 

Obr. 3. Příklad použití radarového hladino
měru Vegapuls 63 

Radarový hladinoměr Vegapuls 63 
pro velmi nízké teploty 

Pro měření agresivních kapalin v nároč-
ných provozních podmínkách za teplot až 
–170 °C byla vyvinuta verze radarového hla-
dinoměru Vega 63 se speciální zapouzdřenou 
anténou (kryt z PTFE, PFA nebo PVDF).

Verze snímače Vegapuls 63 (obr. 2) k mě-
ření hladiny při nízkých teplotách je ide-
ální pro zásobníky se zkapalněnými plyny 
(tab. 1) pro mrazicí směsi. Vzhledem k vel-
mi nízké dielektrické konstantě těchto ply-
nů je doporučeno měřit hladinu ve vodicí 
trubce. Tato verze hladinoměru Vegapuls 63 
(tab. 2) je určena pro náročné podmínky, kde 
se až dosud používaly např. mechanické plo-
vákové stavoznaky. Pro ochranu elektroniky 
proti nízké teplotě byl do této verze přístro-
je Vegapuls 63 integrován teplotní nástavec, 
který elektroniku dokonale odděluje od pro-
středí procesu.

Jádrem přístroje však i nadále zůstává 
osvědčená pulzní radarová měřicí technika 
s velkou citlivostí signálu, která pracuje me-
todou vyhodnocení echa optimalizovanou pro 
měření kapalin. Přístroj je vhodný pro zásob-
níky střední velikosti o výšce přibližně 20 m 
(obr. 3). Nalezne využití v chemickém a pe-

stavoznacích místo dříve používaných plová-
kových hladinoměrů. Malé rozměry jsou op-
timální pro instalaci do již existujících mon-
tážních otvorů. Vzhledem k dvouvodičovému 
zapojení je lze bez problémů použít jako ná-
hradu za zastaralé systémy, protože může být 
využito i dosavadní kabelové vedení.

 

Závěr

Převodníky tlaku Vegabar a hladinoměry 
Vegapuls a další snímače v nejrůznějších ver-
zích pro velmi široké spektrum použití dodá-
vá společnost Level Instruments CZ – Level 
Expert, která je výhradním zástupcem němec-
ké společnosti Vega Grieshaber KG pro Čes-
kou republiku a Slovensko. Zákazníkům, kte-
ří řeší speciální měřicí úlohy, jsou k dispozici 
pracovníci s dlouholetými zkušenostmi a širo-
ká nabídka měřicích přístrojů na různých prin-
cipech. Společnost Level Instruments CZ –  
Level Expert poskytuje bezplatné technické 
poradenství, její pracovníci vypracují návrh 
řešení, zapůjčí příslušné snímače nebo je pří-
mo u zákazníka vyzkouší. Všechny dodávané 
přístroje odpovídají příslušným českým i ev-
ropským normám.

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

Sineax CAM – komfortní měření 

Novinky v nabídce

Ve srovnání s minulým rokem rozšířila spo-
lečnost GMC-měřicí technika sortiment o no-
vou řadu precizních multimetrů, včetně prove-
dení Outdoor pro měření ve ztížených podmín-
kách. V nabídce se nově objevila také obsáhlá 
skupina přístrojů pro měření kvality elektric-
ké energie řad Mavowatt, PQ-Box a PQI-D, 
a přístroj pro předvídání kolapsu sítě CPR-D 
z produkce firmy a.eberle a další.

Sineax CAM

Nová, výkonná univerzální měřicí jed-
notka Sineax CAM je moderním nástupcem 
převodníků silnoproudých veličin. Vzhledem 
ke své modulární koncepci je možné ji při-
způsobit různorodým požadavkům uživate-
lů. Na přání zákazníků byl nyní vyvinut nový 
vstupní digitální modul pro stejnosměrné na-

pětí 125 V. Tato úroveň napětí se velmi často 
používá v systémech přenosu energie, proto-
že se tak dosahuje větších odstupů od ruši-
vých vlivů. Modul je v tříkanálovém prove-
dení a v přístroji Sineax CAM může být po-
užit na stejné pozici jako modul HV.

Jednotka Sineax CAM pro měření silno-
proudých veličin je navržena tak, aby během 
jedné periody sítě zpracovala celkový obraz 
situace v síti a předala ho dál. Pro možnost 
tyto údaje vyžádat z řídicího systému dříve, 
než budou opět přepsány, je nutné rozhra-
ní s velkou přenosovou rychlostí. Proto je 
vyvíjena také varianta s Modbus/TCP. Tuto 
verzi, založenou na přenosu po Ethernetu, je 
možné vzhledem ke struktuře jejího proto-
kolu mnohem lépe ovládat než tutéž imple-
mentaci normy IEC 61850, jež je založena 
na hardwaru.

Právě nyní a v blízké budoucnosti bu-
dou ve velké šíři modernizovány energetic-
ké přenosové sítě. Komunikace založená na 

protokolu IEC 61850 spojuje výhody Ether-
netu s velkým výkonem a bezpečností, což 
v současné době je rozhodující v rozvodných 
zařízeních. Převážná část primární technolo-
gie však zůstává z nákladových důvodů pů-

vodní. Princip činnosti přístroje CAM stej-
ně jako u ochran na bázi IEC61850, spočívá 
v nasazení stávajících konvenčních měničů, 
čímž se potenciál použití v budoucnosti vel-
mi zvyšuje.

Ing. Vladimír Ševčík, 
GMC-měřicí technika, s. r. o.

Obr. 1. Univerzální jednotka Sineax CAM pro 
měření silnoproudých veličin

Letošní rok je pro společnost GMC-měřicí technika v mnohém zlomový. Od ledna vedle 
průmyslové měřicí a regulační techniky uvádí na trh další stěžejní výrobky mateřské fir-
my GMC-I Gossen-Metrawatt a Camille Bauer, a to přenosné revizní a zkušební přístro-
je. Po dlouhém období, kdy byly potřeby trhu v oborech průmyslové a přenosné měřicí 
techniky pokrývány v České republice i na Slovensku různými subjekty, bude nyní do-
dávky zajišťovat firma GMC-měřicí technika.


