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Firma MEGATRON, s. r. o., dlouhá léta 
dodává na český trh různé typy snímačů 
a komponent pro automatizaci, zejména na-
vrhovaných na zakázku: snímače polohy, síly 
a tlaku, průmyslové tiskárny atd.

Tento článek předkládá stručný přehled 
snímačů tlaku, které firma dodává.

Snímače běžné velikosti a pro běžné 
úlohy

Firma Megatron dodává snímače tlaku 
běžné velikosti určené pro nejčastější úlohy 
měření tlaku. Snímače mají tlaková připojení 
G1/4" A nebo B, G1/2", ¼ NPT, 7/16 UNFF, 
3/8-24 UNF, M18 × 1,5 a další.

Elektrický výstup je analogový 4 až 
20 mA, 0 až 10 V nebo 0,5 až 4,5 V, 
popř. i digitální sériový CANopen nebo I2C. 
Snímače mohou být vybaveny kabelovým 
výstupem, konektory MVS/A či MSV/C po-
dle ČSN EN 175301-803 a nebo konektory 
M12, popř. jinými (od firem Deutsch, AMP, 
MIL, Binder).

Snímače SMH (obr. 1) jsou určeny pro 
bezpečné měření velkých tlaků. Jsou robust-
ní a přesné. Pouzdro z korozivzdorné oce-
li umožňuje, aby byly použity i v prostře-
dí s agresivními kapalinami nebo plyny. Je-
jich modulární konstrukce uživateli dovoluje 
vybrat si snímač přesně podle svých potřeb 
a přitom nebýt omezen dlouhou dodací lhů-
tou nebo minimálním objemem objednávky. 
Odolnost proti vysokým tlakům média zaru-
čuje speciální těsnění. Měřicí rozsah je do 
400 MPa. Typické oblasti použití jsou hyd-
raulické soustavy, zkušební a měřicí zaříze-

Snímače tlaku od firmy Megatron

ní pro spalovací motory, strojírenství nebo 
vodní elektrárny.

Na opačném konci měřicích rozsahů jsou 
snímače SIL pro rozsahy od 0 až 1 kPa do 
0 až 4 MPa. Používají se pro běžné měření 

v průmyslové automatizaci, v pneumatických 
a hydraulických soustavách apod.

Snímače SMC s výstupem CANopen mají 
výborné technické vlastnosti díky použití 
korozivzdorné membrány a polovodičových 
tenkovrstvých senzorů. Výstup s protokolem 
CANopen dosahuje rychlosti přenosu dat až 
1 Mb/s. Měřicí rozsah je od 0 až 100 kPa do 
0 až 200 MPa. Snímače najdou uplatnění všu-
de, kde bude využit jejich výstup CANopen, 
tj. zejména v automobilovém průmyslu, prů-
myslové automatizaci obecně, ve stavebních 
a zemědělských strojích, v technice ochrany 
životního prostředí, v pneumatických a hyd-
raulických soustavách nebo v systémech to-
pení a klimatizace (HVAC).

Snímače SKL (obr. 2) s chladicími žeb-
ry jsou určeny pro teploty média až +180 °C 
a teploty okolí až +105 °C. Také ony jsou 

vybaveny membránou z korozivzdorné oce-
li a polovodičovými tenkovrstvými senzory. 
Membrána je odolná proti vakuu i proti pře-
tížení tlakovými rázy. Snímače najdou vy užití 
v automobilovém průmyslu nebo v hydraulic-
kých a pneumatických soustavách v nepříz-
nivých pracovních podmínkách s velkým te-
pelným zatížením.

Pro ještě vyšší teploty je vhodné použít 
snímače SKE s odděleným převodníkem. 
Senzorová část s korozivzdornou ocelovou 
membránou a polovodičovými tenkovrstvý-
mi senzory je s odděleným převodníkem pro-
pojena kabelem opatřeným teflonovou izola-
cí. Snímač tak může měřit tlak média o tep-
lotě až +180 °C, na speciální objednávku až 
+200 °C.

Obr. 1. Snímač SMH určený pro bezpečné 
měření velkých tlaků

Obr. 2. Snímač SKL s chladicími žebry je určen 
pro teploty média až +180 °C

Obr. 3. Snímače TPSE s externím senzorem 
teploty

Obr. 4. Kompaktní snímače pro OEM: a) sní-
mač s tenkým filmem PTE5000, b) snímač P1A 
s keramickou měřicí buňkou, c) piezorezistivní 
snímač P6000, d) kapacitní snímač tlaku P993
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–	přesné	potenciometry
–	snímače	úhlového	natočení
–	lineární	snímače	polohy
–	tenzometrické	snímače	síly
–	průmyslové	joysticky
–	přesné	rezistory
–	průmyslové	panelové	tiskárny
–	plastové	konstrukční	díly	pro	elektroniku
–	přístrojové	skříňky

Váš dodavatel senzorové techniky 
pro průmyslovou automatizaci

MEGATRON,	s.	r.	o.,	Mrštíkova	16,	100	00		Praha	10
tel.:	274	780	972,	info@megatron.cz,	www.megatron.cz

Pro měření v prostředí s nebezpečím vý-
buchu jsou určeny snímače SMX. Mají jisk-
rově bezpečné výstupy (certifikát Atex II 2G 
EEx ia IIC T4) a lze je použít v zónách 0 a 1. 
Jsou vybaveny také ochranou proti přepólo-
vání a přepětí. Typické oblasti použití jsou 
chemický průmysl, petrochemie, potravinář-
ství nebo farmacie.

Snímače SMF jsou vybaveny oddělovací 
membránou přivařenou laserem k tělu z ko-
rozivzdorné oceli. Prostor mezi oddělova-
cí a měřicí membránou je vyplněn silikono-
vým olejem. Snímače jsou vhodné pro měře-
ní tlaku velmi viskózních a kašovitých látek 
a v případech, kdy je třeba zabránit přímému 
kontaktu média s měřicí membránou pro jeho 
chemickou agresivitu nebo vysokou teplotu. 
Tyto snímače najdou uplatnění typicky v po-
travinářském a farmaceutickém průmyslu a ve 
všech úlohách s vysokými požadavky na hy-
gienu, kde jsou snímače vystaveny čištění po-
stupy CIP nebo SIP, v chemickém průmyslu, 
u dávkovacích čerpadel apod.

Snímače TPSI jsou snímače tlaku s ve-
stavěným senzorem teploty. Tlak měří do 
100 MPa a teplotu v rozsahu –50 až +150 °C. 

Snímače jsou velmi robustní a odolné a lze je 
použít v pneumatických a hydraulických sou-
stavách, v systémech vytápění a klimatizace 
nebo v průmyslové automatizaci.

Obdobné snímače TPSE (obr. 3) mají ex-
terní senzor teploty a jsou vhodné pro úlohy, 
kdy je třeba měřit teplotu (až +200 °C) na ji-
ném místě, než je odběrné místo tlaku.

Kompaktní snímače pro OEM

Kompaktní snímače nacházejí uplatnění 
v hromadné výrobě, zvláště tam, kde je nut-
ná velká spolehlivost a odolnost proti rušení. 
Vyznačují se kompaktním tvarem, standar-
dizovaným elektrickým výstupem (nejčastě-
ji 4 až 20 mA, 0,5 až 4,5 V, 0 až 5/10 V, I2C) 
a tlakovým a elektrickým připojením na přá-
ní zákazníka.

Příkladem je snímač s tenkým filmem 
PTE5000 na obr. 4a. Měřicí můstek jeho sen-
zoru je izolován od média oddělovací mem-
bránou. Kompletně svařená konstrukce z ko-
rozivzdorné oceli je bez vnitřních těsnění. 
Rozsah měření je 0 až 60 MPa. Je vyráběn 
s různými tlakovými připojeními a různými 

konektory. Snímače se používají v kompre-
sorech, hydraulických systémech a obecně 
v průmyslu. Jejich zásadní předností je to, 
že jsou dvakrát menší než běžné snímače.

Na obr. 4b je snímač P1A s keramickou 
měřicí buňkou. Rozsah snímačů P1A je do 
1,6 MPa a používají se zejména v lékařských 
přístrojích, zařízeních HVAC a v průmyslo-
vých zařízeních. Na obr. 4c je piezorezistiv-
ní snímač P6000 s rozsahem do 0,7 MPa pro 
zdravotnické přístroje a průmyslová zařízení 
a na obr. 4d kapacitní snímač P993, využíva-
jící MEMS s rozsahem do 2,5 kPa pro HVAC 
a detekci úniků tekutin.

Speciální snímače

Pro všechny uvedené snímače platí, že je 
výrobce může upravit podle požadavků zá-
kazníka. Lze také navrhnout a vyrobit snímač 
kompletně „na míru“ danému zařízení. Pro 
bližší technické či obchodní informace mo-
hou zájemci kontaktovat českého distributo-
ra těchto snímačů na adrese uvedené v inze-
rátu na této straně.

(Megatron, s. r. o.)

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Dny teplárenství 
a energetiky 2015

Třídenní konference pořádaná ve dnech 
21. až 23. dubna Teplárenským sdružením 
ČR v Hradci Králové dala nahlédnout do 
oblasti dálkového vytápění v době tenčí-
cích se zásob hnědého uhlí v České repub-
lice. Teplárenské sdružení České republiky 
(TSČR) je zájmové sdružení právnických 
osob založené v roce 1991 se záměrem 
podpořit dálkové zásobování tepelnou ener-
gií. Vedle výrobců a distributorů dálkového 
tepla jsou jeho členy rovněž vysoké ško-
ly a různé organizace. Předsedou výkonné 
rady TSČR je Mirek Topolánek.

Mezi nejsledovanější přednášky konfe-
rence patřil úvodní blok na téma Energetic-
ké unie a diskuse o energetické politice EU 
a jejích důsledcích pro české teplárenství. 
Cílem Energetické unie EU je vytvořit pro-
pojený a jednotný trh s energiemi. V diskusi 
označil Mirek Topolánek Energetickou unii 
za ambiciózní plán, který umožňuje solidár-
ní řešení výpadků energie. „Nastavení jednot-
ných pravidel dává smysl, ale musí se dodr-
žovat,“ upozornil.

Velkou účast zaznamenala také sekce 
věnovaná využití odpadu v energetice nebo 
panelová diskuse k dostupnosti hnědého 
uhlí. Zúčastnilo se jí zhruba 120 zástup-
ců českých energetických firem, tepláren, 

obchodníků a vysokoškolských pedago-
gů. Bývalý ředitel Energetického regulač-
ního úřadu Josef Fiřt uvedl: „Pro rozhod-
nutí o uhlí za limity už není za pět minut 
dvanáct, ale hodina po dvanácté.“ Teplá-
renské sdružení ČR usiluje o prolomení li-
mitů těžby uhlí v severních Čechách. Argu-
mentuje tím, že bez hnědého uhlí za limi-
ty se rozpadne systém zásobování obyvatel 
dálkovým teplem a cena tepla pro občany 
vzroste. V závěrečné zprávě z konferen-
ce Teplárenské sdružení vyzývá vládu, aby 
přijala připravenou aktualizaci Státní ener-
getické koncepce a připravila zákon o od-
padech, který by upravil podmínky pro je-
jich spalování. (ev)


