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Firma Dinel, s. r. o. – přední český výrobce 
elektronických systémů pro určování po-
lohy hladiny a průtoku letos oslavuje dva-
cáté výročí vzniku a pro sérii jarních vele-
trhů přišla s několika novinkami.

Firma.Dinel. nabízí. široký. sortiment. kon-
tinuálních. snímačů. polohy. hladiny,. snímačů.
hladiny.s.limitním.výstupem,.tj..hladinových.
spínačů,.indukčních.průtokoměrů.a.odpovída-
jících.převodníků.a.zobrazovacích.a.kontrol-
ních.jednotek..V.článku.jsou.představeny.no-
vinky. v. oboru. ultrazvukových. a. kapacitních.
hladinoměrů.

Jarní inovační vlna na hladině

Ultrazvukové hladinoměry ULM-53
a ultrazvukové hladinové spínače ULS-53

Hladinoměry.ULM-53.jsou.tradičním.vý-
robkem.firmy.Dinel,.určeným.ke.kontinuální-
mu.měření.polohy.hladiny.nejrůznější.kapa-
lin.včetně.odpadních.vod.a.kalů.v.otevřených.
i. uzavřených. nádobách,. jímkách,. kanálech.
a.žlabech..V.této.kategorii.levných.ultrazvu-
kových.hladinoměrů.firma.rozšířila.sortiment.
i.možnosti.použití.přístrojů.a.došlo.i.na.ně-
které.změny.v.designu.

K. dosavadní. kontinuální. verzi. hladi-
noměrů. nově. přibyla. varianta. pro. limit-
ní. detekci,. která. dostala. označení. ULS-.
-53..Výstup.je.zde.buď.tranzistorový.PNP.
(třívodičové. připojení),. nebo. dvoustavo-
vý.proudový.4/20.mA.(dvouvodičové.při-
pojení)..Dosavadní.řada.přístrojů.ULM-53.
s.měřicími.rozsahy.do.2,.6,.10.nebo.20.m.
je.nyní.rozšířena.o.variantu.s.rozsahem.do.
1.m.(obr. 1)..Základní.provedení.mechanic-
kého.připojení.u.varianty.s.měřicím.rozsa-
hem.do.10.m.bylo.nově.přebudováno.z.pří-
rubového.na.závitové.se.šroubením.G2.¼"..
Nastavovat.parametry.hladinoměrů.lze.nyní.
dálkově.při.použití.protokolu.Modbus.RTU,.
na.místě.pomocí.tlačítek.nebo.magnetickým.
perem,.popř..lze.objednat.přístroj.v.prove-
dení.bez.nastavovacích.prvků.a. zadat. na-
stavení.konkrétního.měřicího.rozsahu.u.vý-
robce..Stav.hladinoměru.indikují.kontrolky.
stavu.a.postupu.nastavování..Elektrické.při-
pojení.je.nově.možné.kabelovou.vývodkou,.
vývodkou.s.chráničkou.(tzv..husím.krkem).
nebo.konektorem.vybraným.ze.dvou.typů..
Kontinuální.i.limitní.verze.jsou.k.dispozici.

i.v.jiskrově.bezpečném.provedení,.umožňu-
jícím.použít.přístroje.v.prostředí.s.nebez-
pečím.výbuchu.

Obr. 1. Kontinuální ultrazvukový hladinoměr 
ULM-53 v provedení se jmenovitým měřicím 
rozsahem 1 m

Obr. 2. Hladinový spínač DLS-35N

Kapacitní hladinové spínače DLS-35 
a kapacitní hladinoměry DLM-35

Kompletní.přestavby.se.po.osmnácti.letech.
výroby.dočkaly.i.tradiční.univerzální.kapacit-
ní.snímače.DLS-27,.určené.ke.snímání.polo-
hy.hladiny.kapalných.a.sypkých.látek.v.ná-
držích,. trubkách,. zásobnících,. silech. apod..

Kontinuální hladinoměry

Limitní hladinové snímače

Průtokoměry

Zobrazovací a 
kontrolní jednotky

www.dinel.cz

Měření hladin a průtoků
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Obr.  3.  Kapacitní  hladinoměr  pro  měření 
nafty CLM-40 v inovovaném provedení

Jejich.současná.inovovaná.řada.zahrnuje.va-
riantně.jak.limitní.(DLS-35),.tak.i.kontinuál-
ní.verzi.(DLM-35),.které.by.postupně.měly.
přístroje.dosavadní.řady.nahrazovat..Zásad-
ní.odlišností.je.zjednodušené.nastavování.sní-
mačů.přikládáním.magnetického.pera.na.cit-
livé.plošky.na.závěru.přístroje.(obr. 2)..Roz-
šířeny.jsou.i.možnosti.elektrického.připojení.
(konektor.M12,.plastová.vývodka,.vývodka.
s.chráničkou,.vývodka.z.korozivzdorné.oce-
li)..K.dispozici. je.několik.variant. limitních.
výstupů.(NPN,.PNP,.NAMUR)..U.kontinu-
ální.varianty.je.to.4.až.20.mA.(dvouvodičo-
vě).nebo.0.až.10.V.(třívodičově)..Na.výběr.je.
několik.druhů.mechanických.připojení,.závi-
tových.nebo.bezespárového.typu.Tri-Clamp..
Obě. varianty. (kontinuální. i. limitní). budou.
dodávány.v.provedeních.do.normálního.pro-
středí.i.do.prostředí.s.nebezpečím.výbuchu.

Inovovaný kapacitní hladinoměr pro 
měření nafty CLM-40

Zásadně.inovován.byl.také.kapacitní.hla-
dinoměr.CLM-40,.který.zákazníkovi.přináší.

novou.přidanou.hodnotu.nabídkou.možnosti.
přístroj.nastavovat,.nových.variant.připojení.
a.možnosti.zmenšovat.délku.měřicí.elektro-
dy..Měřicí.rozsah.se.nastavuje.(podobně.jako.
u.jiných.nových.výrobků.značky.Dinel).mag-
netickým.perem.na.dvou.citlivých.ploškách.
na. hlavici. přístroje. z. korozivzdorné. oceli..
Pevné.kabelové.připojení.je.nově.provedeno.
při.použití.flexibilní.vývodky.nebo.vývodky.
s. plastovou. chráničkou.. Užitečnou. změnou.
je.rovněž.náhrada.lepeného.štítku.laserovým.
gravírováním.na.víčku.hlavice.(obr. 3).

Kam pro další informace

Další. informace. lze. získat. na. adrese..
www.dinel.cz.či.osobně.při.návštěvě.expozice.
firmy.Dinel.na.mezinárodním.veletrhu.Amper.
v.Brně.ve.dnech.24..až.27..března.2015,.hala.V,.
stánek.č..4..09..Firma.Dinel.bude.v.roce.2015.
vystavovat.také.na.veletrhu.Hannover.Messe,.
vodohospodářské.výstavě.Vodovody-kanali-
zace.v.Praze.a.na.veletrhu.Achema.ve.Frank-
furtu.nad.Mohanem.

(Dinel, s. r. o.)

Útlá. brožurka. renomova-
ných. autorů. (miluse.vitecko-
va@vsb.cz,.antonin.vitecek@
vsb.cz).sdružuje.čtveřici.slov-
níků.. První,. nejobsáhlejší,. je.
Anglicko-český slovník základ-
ních pojmů,.který.obsahuje.an-
glické. termíny. z. oboru. auto-
matického.řízení.a.příbuzných.
oborů.a.k.nim.přiřazuje.ustá-
lené.české.ekvivalenty.(může.
sloužit.i.jako.slovník.doporu-
čené.české.terminologie)..Má.
rozsah.102.str..a.obsahuje.asi.
4.100.hesel..Uvedeny.jsou.zde.termíny,.které.
se.vyskytují.v.klasické.i.současné.literatuře.

Recenze: Anglicko-český slovník základních pojmů 
z oblasti automatického řízení

zabývající.se.teorií.a.praxí.au-
tomatického. řízení.. Obsahuje.
rovněž. základní. výrazy,. s. ni-
miž. se. čtenáři. mohou. setkat.
v.literatuře.o.informatice.a.při.
práci. s.počítači..V.závorkách.
za.termíny.jsou.uvedeny.i. je-
jich.běžně.používané.zkratky..
U.některých.slov.cizího.půvo-
du.jsou.uváděny.i.jejich.tvary.
množného. čísla. (pl.. –. plurá-
lu)..Termíny. jsou. přednostně.
v.zápisu.podle.britské.anglič-
tiny.(GB),.u.některých.se.vy-

skytují.i.alternativní.zápisy.podle.americké.
angličtiny.(US).se.zkráceným.zápisem..Dru-

hou.částí.publikace.je.Anglicko-český slov-
ník zkratek.(11.str.,.přes.3.000.zkratek),.kte-
rý.vysvětluje.nejpoužívanější.zkratky.v.obo-
ru..Třetí. část. tvoří. Anglicko-český slovník 
slov opačného a doplňkového významu.(23.
str.,.asi.550.dvojic)..Je.užitečný.pro.přípra-
vu.odborných.textů,.kdy.je.zapotřebí.korekt-
ně.volit. slova.pro.pojmy.opačného.význa-
mu.a.v.obvyklých.slovnících.je.nelze.najít..
Na.závěr.je.uveden.Anglicko-český slovník 
obecných užívaných zkratek.(27.všeobecně.
používaných. zkratek).. Doplněn. je. obsáhlý.
seznam.použité.literatury.(31.titulů).

Publikace.je.prvotně.určena.studentům.
a. doktorandům.VŠB. –.Technická. univer-
zita.Ostrava,.má.však.univerzální.charak-
ter. a. může. posloužit. i. studentům. ostat-
ních. technických.univerzit,. ale. i. odborní-
kům.z.praxe.
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