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Inmat 57 je certifikován jako stanovené 
měřidlo

Přístroj Inmat 57 je schválen certifiká-
tem ČMI č. 0111-CS-C023-11 podle záko-
na č. 505/1990 Sb. pod schvalovací znač-
kou TCM 311/11-4844 jako fakturační mě-
řidlo k účelům:
– měření průtoku vody,
– měření průtoku technických kapalin,
– měření množství tepla předaného vodou,
– měření množství chladu,
– měření tepla předaného vodní párou,
– vyhodnocování normovaného průtoku 

a proteklého objemu plynu,
– vyhodnocování provozního průtoku a pro-

teklého objemu plynu,
– vyhodnocování hmotnostního průtoku 

a proteklého hmotnostního množství ply-
nu,

– vyhodnocování hustoty plynu s využitím 
převodníku hustoty plynu,

– vyhodnocování množství energie v plynu 
(v jednotkách energie),

– měření průtoku zemního plynu i jiných 
topných a technických plynů včetně smě-
sí plynů.
V současné době je v závěrečné fázi 

schvalovací řízení předcházející uvedení pří-
stroje na trh podle směrnice MID (Measuring 
Instruments Directive – směrnice 2004/22/
/ES o měřicích přístrojích) a rovněž probíhá 
řízení za účelem schválení přístroje k použití 
jako stanoveného měřidla na území Sloven-
ské republiky.

Množství tepla předaného vodní párou

V oboru měření množství tepla předá-
vaného vodní párou je přístroj Inmat 57 ur-
čen k měření tepla v systémech měření po-
dle MPM 18-95 (Směrnice pro přípustné 
metody měření tepla ve vodní páře a v kon
denzátu v obchodním styku) podle přílo-
hy k vyhlášce č. 345/2002 Sb. jako vyhod-
nocovací jednotka, která je součástí měři-
če tepla. Může být také použit jako měřidlo 
proteklého množství kondenzátu v systé-
mech pro měření páry podle MPM 18-95. 
Při použití jednotky Inmat 57 lze v systé-
mech s vodní párou vykonat tato měření: 

INMAT 57 – perspektivní pokračovatel 
osvědčené řady měřičů průtoku a množství tepla

stanovení množství tepla v přehřáté vodní 
páře přímou metodou, stanovení množství 
tepla v přehřáté vodní páře nepřímou meto-
dou, stanovení množství tepla v mokré vodní 
páře náhradní metodou, stanovení množství 
tepla v kondenzátu.

Na rozdíl od svých předchůdců, urče-
ných k použití v konkrétní výseči diagra-
mu vody a vodní páry, má měřič Inmat 57 
ve svém programu zahrnut celý diagram pod-
le IAPWS-IF97.

Průtok a proteklé množství plynů

Přístroj Inmat 57 pracuje také jako vy-
hodnocovací jednotka průtoku a proteklého 
množství topných a technických plynů i je-
jich směsí. Okamžitý průtok i proteklé množ-
ství přístroj přepočítává na vztažné podmín-
ky tlaku a teploty, popř. na hmotnost ane-
bo množství energie. Umožňuje přepočítat 
množství plynu na množství energie v ener-
getických jednotkách podle TPG G 901 01 
a ČSN EN ISO 6976. Spalné teplo může být 
zadáno pevně nebo jako uživatelská konstan-
ta, jejíž změna je chráněna heslem. Výpo-
čet kompresibilitních faktorů je standardně 
prováděn pro zemní plyn podle doporučení 
AGA NX 19 mod. Je také možné instalovat 
program pro přepočet podle normy AGA8- 
-92DC, popř. SGERG-88.

Stejně jako většina přístrojů nesoucích 
označení Inmat, dokáže i „padesátsedmič-
ka“ spolupracovat s téměř všemi průtokoměry 
používanými v průmyslu. Průtok tedy může 
být měřen škrticími orgány (clony a dýzy) 
nebo rychlostními sondami kombinovanými 
s jedním nebo dvěma snímači rozdílu tlaků, 
měřidlem objemového průtoku (ultrazvuko-
vé, indukční, vírové průtokoměry a mecha-
nické průtokoměry s elektrickým výstupem) 
nebo měřidlem hmotnostního průtoku. Pří-
stroj spolupracuje s průtokoměry jak s line-
ární, tak i kvadratickou převodní charakte-

ristiku. Pro měření s po-
užitím škrticích orgánů je 
zaveden nový algoritmus 
výpočtu podle ISO 5167, 
čímž byla výrazně zlepše-
na přesnost měření.

Do jisté míry unikátem 
je možnost fakturačního 
měření při dvousměrném 
proudění při spojení jed-
notky Inmat 57 s obou-
směrným průtokoměrem.

Snadná obsluha 
a použití

Ústřední částí a sou-
časně „mozkem“ přístroje 
je tradiční „černá skřín-
ka“ s odnímatelnou svor-

kovnicí, umožňující snadno připojit průto-
koměr a periferní čidla bez nutnosti je odpo-
jovat při následném ověřování nebo servisu. 
Ověřovanou částí totiž je pouhá černá skříň-
ka. Vzhledem k tomu, že její součástí není 
napájecí zdroj, podařilo se černou skřínku, 
a tudíž i celý přístroj značně miniaturizo-
vat (obr. 1). Významnou změnou je zkráce-
ní měřicího taktu z dřívějších 5 s na 1 s. Pro 
archivaci naměřených hodnot a jejich průbě-
hů je jednotka Inmat57 vybavena archivační 
pamětí s kapacitou 2 MB, a to již v základ-
ním provedení.

Pro budování distribuovaných systémů 
jsou důležité komunikační možnosti přístroje. 
Měřič Inmat 57 disponuje volitelným rozhra-
ním RS-485 nebo RS-232 s protokolem Mod-
bus nebo rozhraním M-Bus. Aby bylo možné 
použít současně několik typů rozhraní, je pří-
stroj vybaven rozbočovačem, který je dodá-
ván jako příslušenství a k němuž lze připojit 
až čtyři různé komunikační linky. Přístroj má 
také analogový proudový výstup 4 až 20 mA, 
který lze přiřadit kterékoliv měřené nebo vy-
počítávané veličině.

Obr. 1. Vyhodnocovací jednotka průtoku a tepla Inmat 57 a na-
pájecí zdroj Inap 904

Před několika týdny uvedla firma ZPA Nová Paka, a. s., na trh již delší dobu očekávanou 
vyhodnocovací jednotku průtoku a tepla Inmat 57. Náročné typové zkoušky a legislativ-
ní řízení nutné k uznání měřiče jako způsobilého pro fakturační účely poněkud prodlou-
žily plánované termíny započetí výroby, ale nakonec se ukázalo, že i to mělo svá poziti-
va. Vývojáři během této doby významně zapracovali na uživatelském komfortu přístro-
je, a tak na trh přichází přístroj nejen technicky dokonalý, ale i velmi vstřícný k obsluze.
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Přístroj současně disponuje komunikač-
ním programem ve dvanácti jazykových 
mutacích, včetně např. slovenštiny, polštiny 
a ruštiny. Program umožňuje vytvořit indivi-
duální uživatelské menu pro každý přístroj 
s implicitní funkcí rolování programu vpřed 
i vzad, což významně zvyšuje uživatelský 
komfort. Na pozadí komunikačního pro-
gramu jsou zpracovávány všechny naměře-
né hodnoty i vypočítávány hodnoty agrego-
vaných veličin. Významným přínosem pro 
pohodlí uživatele je funkce autodiagnosti-
ky zabudovaná ve firmwaru přístroje, která 
sleduje dosažení měřených mezních hodnot 
i vypočítávaných veličin a stav interní ba-
terie. Diagnostické údaje jsou zobrazová-
ny v menu přístroje, popř. také na spodním 
řádku displeje, a jsou k dispozici i na ko-
munikačním rozhraní. Uživatel může také 

nastavovat způsob zobrazení jednotlivých 
hlášení.

Široké možnosti využití

Kompaktní konstrukce a vysoký stupeň 
krytí IP65 umožňují použít vyhodnocova-
cí jednotku Inmat 57 v nejnáročnějších prů-
myslových podmínkách, včetně standardní 
možnosti umístění přístroje v nevytápěných, 
popř. venkovních prostorách. Přístroj Inmat 
57 může být použit jako samostatná vyhod-
nocovací jednotka pro uzavřené měřicí okru-
hy i jako komponenta při výstavbě rozsáhlých 
distribuovaných celků.

Jednotka Inmat 57 je již použita v ně-
kolika nově vybudovaných měřicích okru-
zích. Za zmínku stojí zejména její použití 
na horkovodu Mělník-Praha, kde se na po-

trubí DN1200 v kombinaci se snímači teplo-
ty produkce ZPA Nová Paka a odpovídajícího 
indukčního průtokoměru podařilo dosáhnout 
shody dvou měřicích okruhů ve finálních mě-
řených a vypočítaných hodnotách s přesností 
řádu desetiny procenta.

Pracovníci vývojového oddělení společ-
nosti ZPA Nová Paka však se zavedením to-
hoto přístroje na trh nesložili ruce do klína. 
Usilovně pracují na rozšíření jeho základní 
verze a na dalším rozšiřování spektra zákaz-
nických úloh a s tím souvisejícím vývoji do-
plňujícího příslušenství přístroje. Podrobné 
informace o přístroji Inmat 57 a dokumenta-
ci k němu lze nalézt na webových stránkách 
výrobce na adrese www.zpanp.cz.

Ivan Tůma,
ZPA Nová Paka, a. s.

Zejména na dálnicích jsme často svěd-
ky toho, jak auto přijíždějící příliš rychle ke 
stojící koloně nestačí včas zabrzdit a srážce, 
často i hromadné, již nelze zabránit. Airbag, 
který se přitom aktivuje, sice zpravidla ochrá-
ní osoby sedící v autě před těžším zraněním, 
ovšem jestliže jsou správně připoutané. Je-li 
však spolujezdec předkloněn hodně dopředu, 
protože např. právě něco hledá v tašce pod 
svýma nohama, může ho pohybová energie 
airbagu zranit.

Odborníci Fraunhoferova ústavu pro vý-
zkum křemíku ISC (Institut für Silicatfors
chung) ve Würzburgu nyní vyvinuli pružné 
snímače deformace, které by měly pomo-
ci takové situaci zabránit. Při vložení např. 
do autosedačky umožňují spolehlivě zjistit, 
zda je sedadlo spolujezdce skutečně obsaze-
né, zda dítětem nebo dospělým a jak na něm 
osoba sedí, zda je předkloněná nebo způsobně 
opřená. „Nové fóliové snímače mohou měřit 
protažení i smrštění,“ říká Dr. Holger Böse, 
vedoucí střediska Smart Materials v ústavu 
ISC. „Základem nových senzorů je poddaj-
ná elastomerová fólie, na které jsou po obou 
stranách naneseny pružné elektrody. Jestliže 
se fólie natáhne, třeba v důsledku deformace 
povrchu sedačky, změní se její tloušťka, a tím 
také elektrická kapacita, kterou lze velmi 
dobře měřit.“ Na rozdíl od běžných, tuhých 
a nepoddajných tenzometrů lze nové dielek-
trické elastomerové senzory případě protáh-
nout až asi o 100 % – tedy přibližně na dvoj-
násobnou délku.

Pro některé způsoby použití, jako např. 
k měření rozložení tlaků při zjišťování obsa-
zení autosedačky, je vhodné nanést na elasto-

Nové pružné dielektrické snímače deformace

merovou fólii několik párů elektrod, z nichž 
každá pracuje jako samostatný senzor měří-
cí lokální deformaci (napjatost – viz obr. 1). 
Takto lze přesně určit rozložení tlaku na se-
dačku a jeho změny a z toho odvodit, jak se 
sedící osoba chová.

Materiál, ze kterého jsou senzory vyrábě-
ny, musí být vybrán s ohledem na danou úlo-
hu. Elastomerová fólie je z polymeru, jehož 
jednotlivé molekuly jsou spolu chemicky svá-
zány. Čím silnější je vazba mezi molekulami, 
tím je materiál tvrdší – podobně jako rybářská 
síť s jemnými oky je pevnější než síť s velký-
mi oky. Stupeň propojení molekul polymeru 
lze při jeho výrobě řídit. „Jestliže má senzor 
měřit velké tlaky, vyrobí se elastomerová fó-
lie tvrdší, pro měření malých tlaků naopak 
měkčí,“ vysvětluje Dr. Böse.

Možnosti použití nových senzorů jsou 
velmi rozmanité. Velmi dobře mohou např. 
měřit tlaky plynů. K tomu účelu se elasto-
merová fólie napne jako membrána přes 
prstenec. Tlakem plynu se membrána de-
formuje, což senzor velmi rychle „zjistí“. 

Všestranně se nové senzory defor-
mace mohou uplatnit také v bez-
pečnostní technice. Vstoupí-li tře-
ba osoba ve výrobním provozu 
do prostoru, kde je již příliš blíz-
ko u nebezpečného stroje, mohou 
to senzory zapuštěné do podlahy 
spolehlivě zaregistrovat a vydat 
varovný signál. Podobně lze sle-
dovat, zda někdo nevstoupil na 
bezpečnostní pás v metru. Elas-
tomerové senzory je také mož-
né zašít přímo do oděvů. Poté lze 
přesně analyzovat průběhy pohy-
bů osoby, která takový oděv nese, 
což by mohlo např. pomoci profe-
sionálním sportovcům optimalizo-
vat trénink. Senzory jsou natolik 
ohebné, že člověk jejich přítom-

nost v oděvu ani nevnímá. S různými za-
jímavými způsoby použití nových senzorů 
deformace se návštěvníci mohli seznámit 
v expozici Fraunhoferovy společnosti na 
veletrhu Sensor+Test 2011 začátkem červ-
na v Norimberku. Pracovníci ústavu před-
pokládají, že se nové elastomerové senzo-
ry brzy objeví na trhu.
[Sensoren, die sich dehnen lassen. Fraunhofer 
Pressemitteilung, 9. května 2011.]

Kab.

Obr. 1. Pružné dielektrické senzory deformace lze snadno 
přizpůsobit různým potřebám (foto: Fraunhofer ISC)


