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Závěr

Měření množství tepla předaného vodou na výstupu zdrojů tepla 
(teplárna, kotelna) je využíváno k fakturaci za dodané teplo do horko-
vodní sítě a má rozhodující význam pro trvalé sledování hospodárné-
ho provozu zdroje tepla a tepelných ztrát navazující horkovodní sítě. 

Plné využití vynikajících vlastností ultrazvukového průtokoměru 
Krohne UFM 3030 umožňuje správně navržená a správně instalovaná 
měřicí trať. Je nutné respektovat požadované přímé úseky před průto-
koměrem a za ním, zajistit trvalé zaplnění celého průřezu měřicí tru-
bice průtokoměru měřenou horkou vodou a dodržet maximální poža-
dovaný rozdíl mezi vnitřním průměrem potrubí měřicí tratě a vnitř-
ním průměrem průtokoměru.

Umístění měřicí tratě musí rovněž umožnit bezproblémovou de-
montáž a opětovnou montáž průtokoměru při následném ověřova-
cím měření. 

Závěr

V článku je popsán úspěšný projekt měření tepla předaného vo-
dou v horkovodu DN 1200. Jsou zdůrazněny výhody ultrazvukového 
průtokoměru Krohne UFM 3030 a základní zásady pro jeho správ-
nou montáž tak, aby byly optimálně využity jeho vynikající metrolo-
gické a provozní vlastnosti. 

Více informací o ultrazvukovém průtokoměru Krohne UFM 3030 
zájemci získají v technických kancelářích firmy Krohne v Praze, 
Brně a v Ostravě nebo na internetových stránkách www.krohne.com.

Petr Komp, KROHNE CZ, spol. s r. o.

Obr. 3. Ultrazvukový průtokoměr Krohne UFM 3030 DN 1200 s pří-
mými úseky potrubí – příprava k montáži

krátké zprávy 
  Veletrh a konference PCIM Europe 
Tematicky kompaktní a přehledný – takový bude veletrh PCIM 

Europe (www.pcim.de), na němž vystavovatelé představí novinky 
v oblasti výkonových polovodičů, pasivních elektronických sou-
částek, chladičů, komponent pro inteligentní pohony, materiálů 
a snímačů. Hlavní témata budou servotechnika, kvalita elektřiny 
a energetický management. 

Veletrh spolu s doprovodnou konferencí se bude konat 8. až 10. 
května 2012 v Norimberku, poprvé ve dvou halách, 11 a 12, norim-
berského výstaviště. Pořadatelé očekávají růst počtu vystavovatelů; 
zájem mají i vystavovatelé ze zámoří, z Asie a USA. (ed)


