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Společnost LEVEL INSTRUMENTS CZ – LEVEL EXPERT dodává širokou škálu 
radarových hladinoměrů, vhodných pro měření polohy hladiny tekutin i sypkých lá-
tek, včetně speciálních úloh, např. měření výšky hladiny agresivních kapalin v tancích, 
měření zaplnění sil s pneumatickým plněním sypkých látek, měření v prostředí se zvý-
šenými požadavky na hygienu apod. Na základě přání a potřeb zákazníka navrhnou 
pracovníci společnosti optimální řešení každé měřicí úlohy.

Kromě radarových hladinoměrů firma dodává ucelený a komplexní sortiment další tech-
niky pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů, ale i průtoku, tlaku a teploty. 

Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám. 
Rychlá reakce na poptávku, velmi kvalitní zboží, nejmodernější technika, široký 
sortiment nabízených produktů, 24hodinový certifikovaný servis sedm dní v týdnu –  
to vše vede ke spokojenosti zákazníků.

LEVEL INSTRUMENTS CZ – LEVEL EXPERT s. r. o.
Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava
tel.: +420 599 526 776, hot-line: +420 774 464 120 
e-mail: info@levelexpert.cz, internet: www.levelexpert.cz

Řízení vodohospodářských sítí

Přístrojová technika pro moderní vodohospodářství ................................ 12

Dobře fungující veřejná síť pro zásobování pitnou vodou 
je životně důležitá. Původ a kvalita surové vody používa-
né při úpravě pitné vody se v různých částech světa liší. 
Nezávisle na tom je od všech vodáren požadováno udrže-
ní prvotřídní kvality a stále efektivnější provoz. Pro doda-
vatele pitné vody to znamená optimalizovat technologic-
ké procesy, používat autorizované analýzy v souladu s po-
žadavky nejnovějších směrnic pro pitnou vodu a snižovat 
náklady pomocí strategie preventivní údržby a zvýšené 
provozní bezpečnosti.

Měření polohy hladiny

Plovákové a vibrační hladinové spínače ..................................................... 20

Pro nespojité snímání polohy hladiny se vy-
užívají zejména následující typy snímačů: 
plovákové, vibrační, rotační (pádlové či vr-
tulkové), vodivostní, kapacitní, ultrazvuko-
vé, fotoelektrické, radioizotopové, tepelné. 
Tento článek, který doprovází přehled trhu 
na str. 24 až 28, se věnuje speciálně plováko-
vým a vibračním hladinovým spínačům.

NA TITULNÍ STRANĚ

HLAVNÍ TÉMA

časopis pro automatizační techniku

Vážení a milí čtenáři
Když se hovoří o chytrých 

sítích (smart grids), myslí se 
tím samo sebou sítě elektro-
rozvodné. Moderní svět je 
však obepnut ještě mnoha 
dalšími sítěmi. Ty nepotře-

bují být inteligentní? Ale ano. Příkladem mo-
hou být vodohospodářské sítě, jimž se věnuje 
toto číslo časopisu Automa.

Pro moderní sídla jsou zásobování vodou 
a odvod odpadních vod životně důležité. Po-
dobně jako zdroje elektřiny, tak i zdroje vody 
jsou omezené. A tím analogie nekončí: v obou 
případech obyvatelé těžce nesou jakékoliv vý-
padky v dodávkách a potíže s kvalitou, vodo-
hospodářské i elektrorozvodné sítě mají pro-
blémy s decentralizovanými zdroji, byť kaž-
dé jiného druhu (v elektrorozvodných sítích 
jde o stabilitu sítě, zatímco u vodohospodář-
ských sítí jde zejména o kvalitu a bezpečnost), 
v obou případech se prosazují různé systémy 
pro dálkové měření spotřeby atd. Je-li mo-
derní hovořit o „energetické efektivitě“, tzn. 
o všemožných způsobech šetření elektřinou, 
jistě brzy přijde na pořad dne i „vodní efek-
tivita“. Již dnes, tak, jak se zvyšují náklady 
na vodné a stočné, se mnozí spotřebitelé při 
výběru domácích spotřebičů rozhodují podle 
jejich spotřeby vody. Stejně důležité je to také 
u průmyslových technologií. Nejen elektřinou, 
ale i vodou je třeba šetřit.

Připomínám, že ve dnech 24. až 26. květ-
na se bude v Brně konat veletrh Watenvi, vě-
novaný právě vodnímu hospodářství, čištění 
odpadních vod, zpracování odpadu, ochraně 
před povodněmi a ochraně životního prostře-
dí. Setkáte se tam i s některými inzerenty z to-
hoto čísla časopisu Automa.

V tomto vydání najdete také dokončení 
článku doc. Kadlece o měření hustoty, dru-
hý díl článku Ing. Hynčici o bezdrátových sí-
tích v automatizaci – ale nenajdete zde další 
zajímavé články, které už máme připravené, 
často i po všech korekturách, jen na ně v tiš-
těném vydání nemáme místo. Děkujeme všem 
autorům za zájem publikovat v našem časo-
pise a omlouváme se těm, kteří na zveřejně-
ní svého článku čekají – někteří z nich v tuto 
chvíli již více než půl roku. Prostor v tištěném 
časopise je omezený a finanční a personální 
limity nám neumožňují jej rozšiřovat. Chce-
te-li nám pomoci, finančně, prostřednictvím 
předplatného nebo inzerce, nebo personál-
ně – hledáme dalšího redaktora, kontaktujte 
prosím redakci. 

Petr Bartošík, šéfredaktor
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