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Správné rozhodnutí při volbě snímače 
tlaku je velmi důležité pro náležitou čin-
nost mnoha technických zařízení a pro říze-
ní průběhu technologických procesů. Jestli-
že je nutné měřit velký tlak, podtlak a nebo 
přetlak až 100 MPa při teplotách až +400 °C 
nebo rozdíl tlaků pro měření výšky hladi-
ny či průtoku, jsou k dispozici snímače tla-
ku Vegabar a Vegadif. Tyto snímače vychá-

zejí z modulárního konceptu plics®. Plics 
je koncepce snímačů, která sjednocuje pří-
stroje pracující na různých fyzikálních prin-
cipech, určené k měření výšky hladiny a tla-
ku, popř. plnící funkci hladinových spínačů. 
Technická konstrukce je založena na univer-
zální modulární koncepci a práci se sníma-
či výrazně ulehčuje jednotné ovládání a na-
stavování jejich parametrů. Snímače se sklá-
dají z unifikovaných komponent, jako jsou 
elektronické moduly, pouzdra snímačů, kon-
strukční připojení k technologickému zaříze-
ní i jednotný displej Plicscom. Díky tomuto 
konceptu jsou sníženy požadavky na skla-
dové zásoby náhradních dílů a komponent 
pro výrobu a také se zkracují dodací termí-

ny. Systém Plics umožňuje zvolit pro kaž-
dou měřicí úlohu individuální variantu sní-
mače. Proto přístroje značky VEGA vyho-
vují technickým a fyzikálním požadavkům 
všech průmyslových odvětví.

Snímače tlaku Vegabar

Kompaktní snímače tlaku Vegabar tvoří 
ucelenou řadu přístrojů vhodných pro měře-
ní výšky hladiny v otevřených zásobnících 
i pro běžné měření provozních tlaků. Dodáva-
jí se s různými variantami procesních připo-
jení podle požadavků zákazníka. Výstupem 
je analogový signál s digitální komunikací 
HART. Je možné dodat také snímače s vý-
stupem pro průmyslové sběrnicové systémy 
Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus. Jsou 
vhodné pro použití v různých odvětvích: 
k dispozici jsou verze do prostředí se zvýše-
nými požadavky na hygienu (potravinářství, 
farmaceutická výroba), s velkou odolností 
(chemie, petrochemie) nebo běžné provedení 
pro technologická zařízení bez speciálních 
požadavků. Snímače lze pořídit i ve variantě 
určené do prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Pro potravinářský a farmaceutický průmysl 
jsou určeny přístroje z korozivzdorné oce-

Snímače tlaku a výšky hladiny pro potravinářský 
průmysl a farmacii
Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., nabízí široký sortiment kontakt-
ních i bezkontaktních hladinoměrů, limitních hladinových spínačů a snímačů tlaku pro mě-
ření v různých oborech: v chemickém a petrochemickém průmyslu, ve stavebnictví, ve far-
maceutickém průmyslu, energetice, hutnictví, papírenství i vodním hospodářství. Přístro-
je vyhovují také velkým požadavkům potravinářského průmyslu, kde poskytují spolehlivé 
údaje o množství, výšce hladiny a tlaku téměř jakéhokoliv měřeného média.

li a s krytím IP68 (obr. 1). V těchto provo-
zech jsou požadovány snímače tlaku s čel-
ním provedením měřicí membrány, které 
usnadňuje jejich čištění metodou CIP. Sní-
mače tlaku Vegabar lze použít i v úlohách, 
kde je požadována úroveň funkční bezpeč-
nosti SIL 2 nebo SIL 3.

Předností popisovaných snímačů je po-
užití speciálních keramických kapacitních 
senzorů tlaku patentovaných společností 
VEGA. Keramická měřicí buňka umožňuje 
konstruovat robustní a chemicky velmi odol-
né senzory tlaku s přetížitelností až 150ná-
sobku maximálního tlaku měřicího rozsa-
hu. Vzhledem k použití speciální keramiky 
s drsností povrchu 0,5 μm jsou tyto sníma-
če vhodné pro potravinářství a farmaceu-
tickou výrobu. K měření médií o teplotě až 
+200 °C a s velkými požadavky na chemic-
kou a mechanickou odolnost jsou určeny 
snímače s integrovanou oddělovací membrá-
nou ze slitiny Hasteloy a s unikátním systé-
mem teplotní kompenzace.

Příklad použití: výroba alkoholických 
nápojů

Při výrobě značkových destilátů, lihovin 
a likérů se mísí různé druhy ovocných desti-

Obr. 1. Snímač tlaku Vegabar s krytem z leš-
těné korozivzdorné oceli

Obr. 2. Míchací nádrž pro výrobu lihovin

Obr. 3. Limitní vibrační hladinový spínač 
Vegaswing 63 
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látů, konzumního lihu a přísad, aby bylo do-
saženo požadovaného složení, chuti a barvy 
výsledného produktu. Suroviny používané 
k výrobě lihovin jsou skladovány v odděle-
ných nádržích, z nichž jsou čerpány tlakem 
přibližně 140 kPa přímo do příslušné míchací 
nádrže (obr. 2). Vzhledem k velkému obsahu 
alkoholu je oblast skladování a výroby liho-
vin klasifikována podle směrnice ATEX jako 
prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóna 1.

Tanky s lihovinami mají objem 1,2 m3 
a více. Objem kapaliny v tanku se měří po-
mocí sledování polohy hladiny s rozsahem 
měření minimálně 1,5 m. K tomu jsou vhod-
né radarové snímače Vegapuls nebo snímače 
hydrostatického tlaku Vegabar 54 namonto-
vané na dně tanku. Převodník umístěný od-
děleně od senzoru usnadňuje nastavení a vi-
zualizaci měřené hodnoty.

Skladovací tank je nutné chránit proti pře-
plnění. Proto je do víka tanku nainstalován li-
mitní vibrační hladinový spínač Vegaswing 63 
(obr. 3). Vibrační spínače jsou naprosto bezúdrž-
bové a spínací bod není nijak ovlivňován vlast-
nostmi různých druhů destilátů a lihovin v tanku.

Dále je nutné měřit tlak v potrubí, jímž se 
kapaliny dopravují do mísicích a skladovacích 
tanků. K tomu se používá např. snímač tlaku 
Vegabar 53. Tento typ snímače se dodává s růz-
nými variantami připojení k potrubí a vyzna-
čuje se velkou přetížitelností a odolností pro-
ti podtlaku. Snímačům tohoto typu proto ne-
vadí přetlakové ani podtlakové rázy v potrubí.

Závěr 

Hladinoměry a snímače tlaku značky Vega 
uvedené v článku dodává společnost Level In-

struments CZ – Level Expert, s. r. o., v nej-
různějších verzích pro široký rozsah použití. 
Všechny dodávané přístroje vyhovují přísluš-
ným českým i evropským normám a jejich 
spolehlivost je ověřena dlouholetým provo-
zem u nás i v zahraničí. Zkušení pracovníci 
společnosti rozumějí specifickým požadav-
kům daných odvětví.

Společnost Level Instruments CZ – Le-
vel Expert je připravena dodat měřicí tech-
niku pro jakékoliv průmyslové odvětví, 
a to včetně bezplatného technického po-
radenství, vypracování návrhu řešení, za-
půjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zá-
kazníka.

(Level Instruments CZ – 
Level Expert, s. r. o.)
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y   Český Siemens jedním 
ze světových center vývoje 
kolejových vozidel 

V České republice vzniká vývojové 
centrum kolejových vozidel světového 
významu. Koncern Siemens plánuje zá-
sadně rozšířit aktivity svého českého cen-
tra v Praze a Ostravě a do roku 2012 hod-
lá více než zdvojnásobit současný počet 
svých vývojářů. Se dvěma stovkami za-
městnanců se české centrum stane třetím 
největším vývojovým střediskem v rámci 
koncernu Siemens na světě. Čeští inženýři 
budou zodpovědní za vývoj moderních ko-
lejových vozidel pro celý svět. Vedle vý-
robních aktivit tak Siemens do Česka stále 
více přesouvá i náročné pracovní činnosti 
s vysokou přidanou hodnotou a meziná-
rodním přesahem. 

„Podílíme se na vývoji a designu vlaků 
a metra značky Siemens pro celý svět. Ob-
jem aktivit zpracovávaných v našem centru 
stále roste. K současným 85 pracovníkům 
přijmeme v příštím roce 55 inženýrů. Ko-
nečného stavu 200 zaměstnanců dosáhneme 
v roce 2012,“ řekl Ing. Jan Maj, ředitel di-
vize Mobility skupiny Siemens v České re-
publice, a dodal: „I když jde o atraktivní za-
městnání s mezinárodním přesahem, získat 
v Česku v tak krátkém časovém horizontu 
tolik vývojářů není vůbec jednoduché. Spo-
lupracujeme proto i s vysokými technický-
mi školami v Praze, Ostravě a Pardubicích 
na výchově nadaných studentů.“ (ed)

  LabView na VUT v Brně
Začátkem října 2010 byla na základě 

dlouholeté spolupráce ústavu automatiza-
ce a měřicí techniky FEKT VUT v Brně 

(http://www.uamt.feec.vutbr.cz/) a firmy Na-
tional Instruments (www.ni.com) podepsána 
smlouva o přistoupení k projektu LabView 
Academy Program. Fakulta tímto získala 
přístup k výukovým materiálům společnosti 
National Instruments a její podporu pro aka-
demickou sféru. Velkou výhodou pro stu-
denty bude možnost bezplatně získat certifi-
kát CLAD; to je jinak možné pouze v rámci 
placených firemních kurzů. Certifikát je me-
zinárodně uznáván.

V principu tedy jde o další možnost roz-
šíření odborné kvalifikace studentů, podob-
ně jako v případě Certifikátu Microsoft nebo 
Osvědčení CISCO Academie, které již fakul-
ta studentům nabízí. Tím se zlepší možnost 
uplatnění studentů v praxi. (ed)

  Ceny společnosti Siemens 
uděleny studentům 
technických vysokých škol

V Betlémské kapli v Praze byly 9. prosin-
ce 2010 předány ceny společnosti Siemens za 
nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské 
práce. Soutěž pod názvem Cena Siemens – 
Werner von Siemens Excellence Award 2010 
se uskutečnila již potřinácté a studenti pře-
vzali ocenění z rukou náměstka ministra škol-
ství mládeže a tělovýchovy Kryštofa Hajna.

V kategorii diplomových prací získali oce-
nění tito studenti: 
– Ing. Daniel Havelka (ČVUT v Praze) za 

práci Elektromagnetické pole mikrotubu-
lárního systému buňky,

– Ing. Jan Hostaš (VŠCHT v Praze ) za prá-
ci Tepelná vodivost kompozitní keramiky 
AI2O3-ZrO2,

– Ing. Ondřej Tichý (ČVUT v Praze) za práci 
Integrální modely dynamických scintigra-
fických studií ledvin.

V kategorii doktorských prací práce byli 
oceněni tito studenti:
– Ing. Václav Krysa, Ph.D. (VŠB-TU Osta-

va) za práci Servisní robotický systém pro 
pohyb v budovách,

– Mgr. František Seifrt, Ph.D. (ZČU v Plz-
ni) za práci Shape and topology optimiza-
tion in problems of electromagnetic waves 
propagation,

– Ing. Jakub Siegel, Ph.D. (VŠCHT v Pra-
ze) za práci Zlaté nanovrstvy na modifiko-
vaných substrátech.
Vzhledem k množství a kvalitě přihláše-

ných prací se porota rozhodla udělit Čest-
né uznání poroty za doktorskou práci, a to 
RNDr. Davidu Hokszovi, Ph.D. (UK v Pra-
ze) za práci Similarity Search in Protein Da-
tabases.

Cenu v kategorii nejlepší diplomová prá-
ce zpracovávaná ve spolupráci s konkrétním 
průmyslovým podnikem skupiny Siemens se 
porota rozhodla udělit: 
– Ing. Zbyňku Šretrovi (ČVUT v Praze) za prá-

ci Studie elektrické jednotky a jejího interié-
ru; práce byla zpracována ve spolupráci s vý-
vojovým a konstrukčním centrem kolejových 
vozidel společnosti Siemens v Praze,

– Ing. Jaroslavu Chlupovi (VUT v Brně) za 
práci Model proudění chladicího média 
v synchronním stroji; práce byla zpraco-
vána ve společnosti Siemens Electric Ma-
chines Drásov.
Také v loňském roce propojila Cena 

Siemens svět techniky se světem umění – 
ocenění získali nejen nejlepší mladí technici, 
ale také nejtalentovanější mladí umělci. Cenu 
Siemens si odnesli čtyři vítězové Soutěže kon-
zervatoří – 34. ročníku soutěže středních umě-
leckých škol, která se uskutečnila v listopadu 
loňského roku v Pardubicích. Na koncertu tak 
vystoupili vítězové soutěžních kategorií zpěv, 
kytara, klavír a akordeon. (ed)




