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snímače a převodníky

Přístroje pro měření v nepříznivých podmínkách

Společnost Level Instruments CZ – Level 
Expert je dodavatelem kontaktních i bez-
kontaktních hladinoměrů, limitních spína-
čů a převodníků tlaku pro měření v nejrůz-
nějších průmyslových odvětvích. Článek je 
věnován dvěma řešením navrženým pro 
měření v nepříznivých podmínkách prů-
myslových provozů. První z nich je elek-
tronická vyhodnocovací jednotka s klima-
tickou kompenzací pro snímače tlaku Vega-
bar, která se uplatní v provozech na výrobu 
potravin, nápojů, mléka nebo papíru, kde 
dochází ke kondenzaci v otevřených kera-
mických měřicích buňkách relativního tla-
ku. Druhým řešením je radarový hladino-
měr Vegapuls 63 ve speciálním provedení 
pro měření ve velmi chladném prostředí 
o teplotě až –170 °C.

Modulární koncepce přístrojů

Většina přístrojů Vega je vyrobena na mo-
dulárním stavebnicovém principu plics®, kte-
rý umožňuje zvolit pro každou měřicí úlohu 
individuální provedení. Nejdůležitější princi-
py měření, jako je kontinuální měření hladi-
ny, limitní měření a měření tlaku, jsou řešeny 
podle jednoduchého a hlavně jednotného mo-
dulárního konceptu. Takto navržené přístroje 
vynikají snadnou konfigurací.

Měřicí buňky převodníků tlaku Vegabar

Prověřené kapacitní keramické měřicí či-
dlo Certec a také kovové měřicí čidlo Metec 
jsou základními součástmi převodníků tlaku 
Vegabar. Keramické měřicí čidlo propůjčuje 
snímačům cenné vlastnosti: robustnost, che-
mickou odolnost a velkou přetížitelnost (až 

150krát). Speciální safírová keramika s drs-
ností povrchu 0,5 µm je patentem firmy Vega. 
Pro měření médií o teplotě až 200 °C s velký-
mi požadavky na chemickou a mechanickou 
odolnost jsou určeny snímače s integrovanou 
membránou ze slitiny Hasteloy a s unikátním 
systémem teplotní kompenzace.

Rozsahy relativního a absolutního tla-
ku převodníků Vegabar (obr.  1) jsou 0 až 
10 kPa a 0 až 60 MPa a třída přesnosti 0,1. 
Těmito parametry vyhovují veškerým typic-
kým úlohám měření hladiny a tlaku. Doko-
nalé začlenění do řídicího systému zajišťuje 

široký výběr výstupních signálů: 4 až 20 mA 
HART, Profibus-PA a také Foundation Field-
bus. Schválení podle standardu ATEX pro 
prostředí s nebezpečím výbuchu a certifikáty 
podle hygienických standardů 3A, EHEDG 
dovolují používat převodníky v nejrůznějších 
průmyslových odvětvích. 

Ke všem převodníkům tlaku 
Vegabar je možné připojit zob-
razovací a nastavovací modul 
Plicscom opatřený čtyřmi tla-
čítky a zřetelným podsvětleným 
displejem. Mezi zajímavé funkce 
modulu Plicscom patří zazname-
návání trendů, ukládání parame-
trů apod. Převodníky lze nasta-
vovat také z PC nebo notebooku 
za použití provozního softwa-
ru PACTware (konceptu FDT/ 
/DTM).

Nové klimaticky 
kompenzované elektronické 
jednotky

Od června 2008 je dodává-
na nová verze převodníků tla-
ku Vegabar s keramickým měři-
cím čidlem, která byla vyvinuta 
zvláště pro měření v potravinář-
ství, mlékárnách, ve výrobě ná-
pojů, v papírenském průmyslu 
atd. V těchto provozech dochá-
zí ke kondenzaci látek v otevře-
ných keramických čidlech pro 
měření relativního tlaku. Vzhle-

dem k tomu, že kondenzaci není možné za-
bránit, byl problém řešen pomocí dvou sní-
mačů absolutního tlaku. Vedle měřicího čidla 
absolutního tlaku Certec na procesní straně 
jsou přístroje vybaveny dodatečným sníma-
čem absolutního tlaku na elektronické vy-
hodnocovací jednotce. Tento druhý snímač 
měří okamžitý barometrický tlak. Klimatic-

ky kompenzovaná elektronická jednotka vy-
počítá výsledný relativní tlak a převede jej 
na výstupní signál 4 až 20 mA nebo signál 
HART. Tyto nové elektronické vyhodnoco-
vací jednotky jsou k dispozici již od měřicí-
ho rozsahu 20 kPa.

Tab. 1. Některé kryogeny a jejich teploty varu

Plyn Teplota varu
methan (CH4) –161 °C
ethan (C2H6) –89 °C
ethen (C2H4) –104 °C
propan (C3H8) –42 °C
sulfan (H2S) –60 °C
propen (C3H6) –48 °C

Tab. 2. Parametry hladinoměru Vegapuls 63 

Měřicí rozsah 20 m
Procesní teplota –170 až +150 °C
Procesní tlak –0,1 až 1,6 MPa
Procesní připojení montážní příruba nebo hygienické připojení
Schválení ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6, ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 
Funkční bezpečnost až SIL3
Výstupní signál 4 až 20mA/HART ve dvouvodičovém nebo čtyřvodičovém prove-

dení, Profibus PA, Foundation Fieldbus

Obr. 2. Radarový hladinoměr Vegapuls 63

Obr. 1. Snímače tlaku Vegabar
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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.




