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Který podnik by nechtěl snižovat nákla-
dy? Některé výrobní firmy šetří omezová-
ním investic, ale ty, kterým záleží na bu-
doucím rozvoji, raději investují do úspor. 
Investice do měření tepla se vyplatí, pro-
tože umožní efektivněji využívat teplonos-
ná média, a tím snižovat provozní náklady. 
Doba návratnosti takové investice může být 
překvapivě krátká. 

Měřiče tepla EngyCal® RH33 pro kapal-
ná teplonosná média a EngyCal® RS33 pro 
páru měří teplo při výrobě tepla nebo chla-
du, při výrobě páry a v distribučních sítích 
tepla. Najdou uplatnění v komunálních tep-
lárenských sítích, při vytápění a chlazení vel-
kých budov i v průmyslu. Měřidlo RH33 je 
možné použít jako stanovené měřidlo pro 
měření v obchodním styku. Měřidlo RS33 je 
vhodné také pro měření páry určené k čiště-
ní a sterilizaci v potravinářském a farmaceu-
tickém průmyslu.

EngyCal RH33

EngyCal RH33 je měřidlo určené k měře-
ní tepla předaného kapalinami: vodou, směsí 
vody a glykolu nebo olejem. Na základě mě-
řených veličin průtoku a rozdílu teplot v při-
váděcím a vratném potrubí (obr. 1) velmi 
přesně počítá entalpii, tepelný výkon, hustotu 
a objemový průtok. Pro dosažení velké přes-
nosti měření, zvláště u chladicích soustav, je 
klíčové zejména velmi přesné měření rozdílu 
teplot v přiváděcím a vratném potrubí. Použí-
vají se kalibrované a elektronicky spárované 
snímače teploty. Díky elektronickému páro-
vání prostřednictvím Callendar Van Duseno-
vých koeficientů je možné v případě potřeby 
vyměnit pouze jeden snímač (a to i při faktu-
račním měření) a není nutné používat fyzic-
ky spárované dvojice snímačů. To význam-
ně spoří náklady. 

Snímač má certifikát MID MI-004 a lze 
jej použít pro fakturační měření ve všech stá-
tech Evropské unie a v přidružených státech. 

EngyCal RS33

EngyCal RS33 se používá u systémů se 
sytou nebo přehřátou párou. Na základě mě-
řených veličin průtoku, teploty a tlaku (obr. 2) 
počítá entalpii, tepelný tok, hustotu a hmot-
nostní průtok. Výpočty se provádějí ve shodě 
s normami ČSN EN 1434 (Měřidla tepla) a 
IAPWS-IF 97 (International Association for 
The Properties of Water and Steam). Při mě-

EngyCal – přesné a spolehlivé měření tepla

ření průtoku průtokoměrem se škrticím prv-
kem lze pro zvýšení přesnosti použít plnou 
kompenzaci tlaku a iterační výpočet podle 
ISO 5167. Dodatečné zabezpečení poskytu-
je alarm mokré páry. 

Záznam měřených hodnot, událostí 
a alarmů

Měřidla EngyCal mají vestavěn záznam-
ník měřených hodnot a záznamník událostí. 
Naměřené hodnoty se ukládají do paměti 
v požadovaném formátu protokolu (den, mě-
síc, rok, datum fakturace). Tento záznamník 

spolu se záznamníkem událostí a počíta-
dlem, které podle zadaného tarifu počítá 
spotřebu přímo v peněžních jednotkách, 
přispívají k transparentnosti celého procesu 

měření a umožňují měřidla 
přímo využít pro fakturaci.

Nástroj Field Data Mana-
ger Software pomáhá vybrat 
uložené protokoly o měře-
ní, záznamy událostí a alar-
mů nebo údaje o konfiguraci 
měřidla a přenést je v zabez-
pečené formě do databáze 
SQL. 

Otevřenost a možnosti 
integrace

Jestliže je měřidlo připo-
jeno k Ethernetu, lze z něho 
prostřednictvím vestavěné-
ho webového serveru kdyko-
liv číst záznam naměřených 
hodnot, vypočítaných hodnot 
a údaje o přístroji (např. jeho 
sériové číslo). Není k tomu 
třeba žádný další dodatečný 
software. K dispozici jsou 
také měřidla s rozhraním pro 
Modbus RTU, Modbus/TCP 
nebo M-Bus. Díky tomu lze 
měřidlo snadno integrovat 
do řídicího nebo informač-
ního systému závodu, budo-
vy nebo teplárenského sítě.

Snadné ovládání 
a flexibilita 

Měřidla tepla pro použití 
v platebním styku jsou zpra-
vidla dodávána předem na-
programovaná. Měřidla jsou 
vybavena vestavěným zá-
znamníkem kalibrací, díky 
němuž lze vlastní měřidlo 
v provozu snadno vyměnit 

za nové. Ke komunikaci s měřidlem v pro-
vozu při jeho nastavení je určen několika-
řádkový podsvětlený LCD a tři tlačítka. Ob-
sluha si může vybrat jazyk, ve kterém bude 
s měřidlem komunikovat. Poruchu přístroj 
signalizuje změnou barvy podsvětlení dis-
pleje. Přístroj lze na místě nastavit tlačítky, 
ale také pohodlněji prostřednictvím rozhra-
ní USB a nástroje FieldCare.

Přednosti pro použití v průmyslu

Konstruktéři měřidla brali v úvahu po-
žadavky na zařízení určené k provozu 

EngyCal jsou měřidla tepla od firmy Endress+Hauser určená pro použití v průmyslu 
i v komunálních teplárenských sítích. Měří teplo i chlad v systémech s kapalným teplo-
nosným médiem (varianta RH33) nebo párou (varianta RS33). Článek popisuje jejich 
vlastnosti a přednosti při použití v praxi.

Obr. 1. Měření tepla v soustavách s kapalným teplonosným 
médiem 

T1 (přiváděcí potrubí)

T2 (vratné potrubí)
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Obr. 2. Měření tepla v soustavách se sytou nebo přehřátou párou 
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v podmínkách průmyslové výroby. Uni-
verzální vstupy jsou vhodné pro připoje-
ní i napájení všech běžných průmyslových 
snímačů průtoku, tlaku a teploty. Pro mě-
ření průtoku využívá měřidlo proudový 
(4 až 20 mA) nebo pulzní (do 12,5 kHz) 
vstup, pro měření tlaku a teploty proudové 
vstupy (4 až 20 mA) a vstupy pro odporo-
vé sní mače teploty (Pt100, Pt500, Pt1000). 

Měřidlo je dále vybaveno dvěma digitální-
mi vstupy, které lze využít např. pro vynu-
lování čítače. 

Měřidlo kompaktního tvaru s plastovým 
krytem je dodáváno ve variantách pro mon-
táž na zeď (s krytím IP66), do panelu (IP65 
z čelní strany, jinak IP20) nebo na lištu 
DIN (pro montáž do rozváděče je měřidlo 
dodáváno s krytím IP20). 

Další informace

Podrobnější informace o měřidlech jsou 
k dispozici na webových stránkách produk-
tů www.products.endress.com/RH33 a www.
products.endress.com/RS33 nebo v českém 
zastoupení společnosti Endress+Hauser (kon-
takt viz poslední strana obálky).

(Endress+Hauser)

 Studie společnosti IMS Research s ná-
zvem The World Market for Low Voltage AC 
& DC Contactors and Overload Protection 
Devices – 2011 popisuje celosvětové tren-
dy na trhu s nízkonapětovou spínací techni-
kou a konstatuje, že významným tahounem 
trhu v příštích pěti letech bude rozšiřující se 
uplatnění inteligentních rozvodných a distri-
bučních sítí, tzv. smart grids. 

Stykače se tradičně používají ke spouštění 
a řízení AC elektromotorů. Zde trh kopíruje 
vývoj v oboru strojní výroby. Nicméně uplat-
nění smart grids dává výrobcům stykačů na-
ději na to, že se dostanou z přílišné závislos-
ti na strojní výrobě a najdou pro své výrobky 

Trh se spínací technikou pro nízké napětí 
poroste díky smart grids

nové možnosti uplatnění. Autor studie, analy-
tik Michael Markides, k tomu říká: „S uplat-
něním decentralizovaných zdrojů elektřiny 
roste poptávka po bezpečných a spolehli-
vých stykačích a spínačích. Trh roste díky 
výrobě elektřiny z decentralizovaných zdro-
jů a díky širšímu uplatnění systémů manage-
mentu energie.“

V roce 2010 byl objem trhu se stykači 
přibližně 3 miliardy amerických dolarů, při-
čemž přibližně třetinu zaujímaly stykače pro 
energetiku. IMS Research předpokládá, že 
v roce 2016 objem trhu samotných stykačů 
pro energetiku dosáhne dvou miliard ame-
rických dolarů a tyto stykače budou tvořit 

polovinu objemu trhu se stykači. Michael 
Markides tento názor komentuje: „Všechny 
zúčastněné strany, výrobci elektřiny, distri-
buční společnosti a rozvodné závody i spo-
třebitelé, rychle implementují alespoň někte-
ré funkce smart grids. Dodavatelé stykačů 
a nízkonapěťové spínací techniky se proto 
budou více než dříve věnovat výrobcům ta-
kových zařízení, jako jsou nabíjecí stanice 
pro elektromobily, měniče pro fotovoltaic-
ké a větrné elektrárny, generátory, systémy 
záložního napájení atd. To jsou klíčové obo-
ry, které trhu se spínací technikou v příštích 
pěti letech zajistí růst.“

(Bk)

Svět kamerových systémů se mění. Byla tu 
doba analogová, období hybridní techniky a ak-
tuální je intenzivní nástup digitalizace. Každá 
doba má své limity, ale také pravidla. Uvažu-
je-li zájemce o kamerových systémech jako 
o nástroji určeném pro zabezpečovací systé-
my, měl by je znát.

Účelem kamerového systému bylo a i na-
dále je zachytit obrazy scény, zpracovat obra-
zy a zobrazit je operátorovi. Tato entita, sklá-
dající se ze zařízení a vzájemného propoje-
ní mezi zařízeními, je normou popsána jako 
„videoprostředí“. Na rozdíl od konkrétního 
souboru zařízení tvořících systém CCTV, je 
videoprostředí určeno třemi funkcemi:

Průvodce návrhem systému síťového videa 
Guideline IP CCTV

– generování videoobrazů (zachycení ob-
razu),

– přenos a směrování videoobrazů a řídicích 
signálů (propojení),

– zobrazení, uchovávání a analýza obrazů 
(zpracování obrazu).
Základem publikace Guideline IP CCTV 

jsou informace z Evropské komise pro nor-
malizaci v elektrotechnice (CENELEC), ale 
také znění platných norem – hlavně nor-
my ČSN EN 50132-1 Poplachové systé-
my – CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Sys-
témové požadavky. Publikace je postavena 
na struktuře mezinárodně uznávaných do-

kumentů a vychází ze skladby moderních 
kamerových systémů podle předních světo-
vých výrobců (Panasonic, Pelco, Siemens, 
Dallmeier, Bosch), kteří se v rámci organi-
zace ONVIF od roku 2008 aktivně podílejí 
na vývoji standardů přímo pro komponenty 
systémů videotechniky s propojením do ko-
munikační sítě.

Podrobnosti k publikaci, jejímiž autory 
jsou Tomáš Mikula, Jaromír Vomáčka, Zde-
něk Veiner a Michal Randa, jsou k dispozi-
ci na portálu www.orsec.cz/cs/informacni-
servis/cinnost-i-orsec-u/.

(ed) 


