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Výsledky dosažené v praxi potvrdily spolehlivou funkci hmot-
nostních průtokoměrů např. v potravinářství. Uveďme zde dva pří-
klady.
– Při výrobě zmrzliny je do ní při teplotě –6 °C přidáván vzduch, aby 

zmrzlina byla jemnější. Směs zmrzlinové hmoty s jemně rozptýle-
ným vzduchem lze s dostatečnou přesností měřit hmotnostním prů-
tokoměrem Optimass 6400C s převodníkem MFC 400.

– Při výrobě sójové omáčky jsou sójové boby drceny mezi válci. Vzni-
ká tak směs viskózní kapaliny s bublinkami vzduchu a zbytky ne-
rozdrcených sójových bobů. Během provozních zkoušek u zákaz-
níka bylo při měření hmotnostním průtokoměrem Optimass 6400C 
s převodníkem MFC 400 dosaženo přesnosti měření srovnatelné 
s měřením průtoku vody za referenčních podmínek, tj. typická ne-
jistota měření byla 0,1 % z měřené hodnoty.
V současnosti jsou všechny typy hmotnostních průtokoměrů Kroh-

ne řady Optimass dodávány s převodníkem MFC 400. Pro použití v po-
travinářském průmyslu, farmacii a biotechnologiích zejména vyniká 
průtokoměr Optimass 7400 s jednou přímou měřicí trubicí, s možnos-
tí leštění až na drsnost povrchu Ra = 0,5 μm. Průtokoměr je vzhledem 
k přímé trubici snadno sanitovatelný, má malou tlakovou ztrátu a je 
použitelný i pro produkty s velkou viskozitou. Dodáván je i v prove-
dení s otápěním a v kombinaci s převodníkem MFC 400 nyní zajišťuje 
přesné a spolehlivé měření i při obsahu plynné fáze v měřené kapalině.

Podrobné technické informace o hmotnostních průtokoměrech 
Kroh ne řady Optimass využívajících metodu EGM zájemci naleznou 
na internetových stránkách firmy Krohne.

Prodej a servis v České republice zajišťuje společnost KROHNE 
CZ, spol. s r. o., se sídlem v Brně a technickými kancelářemi v Praze 
a v Ostravě. Obchodně-techničtí zástupci společnosti Krohne CZ zá-
jemcům rádi poskytnou další informace o hmotnostních průtokomě-
rech i o dalších přístrojích firmy Krohne.
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  Firma Copa Data získala ocenění od 
společnosti Microsoft

Společnost Microsoft Austria udělila mezinárodní firmě Copa 
Data, která vyvíjí a dodává software pro řízení výroby, první cenu 
v soutěži nezávislých prodejců softwaru ISV (Independent Software 
Vendor). Stalo se tak na konferenci Worldwide Partner Conferen-
ce, kterou Microsoft uspořádal v červenci tohoto roku na Floridě 
(USA) ve městě Orlando. Na ní byly oceněny firmy v různých ka-
tegoriích za výjimečné úsilí při vývoji a implementaci zákaznic-
kých řešení na základě systémů Microsoft.

Data, která vznikají v průmyslových provozech a ve skladech, 
jsou v současnosti stále častěji ukládána a následně zpracovává-
na v cloudu. Automatizační software Zenon, vyvinutý společností 
Copa Data, propojuje data na úrovni snímačů s cloudovým úložiš-
těm i s mobilními přístroji. Firma Copa Data je dlouholetým part-
nerem společnosti Microsoft a využívá Cloud Microsoft Azure. 
Software Zenon je tedy mostem mezi cloudovým řešením společ-
nosti Microsoft a světem průmyslové automatizace a digitalizace. 
Zenon má více než 300 ovladačů, které zajišťují propojení různých 
strojů a zařízení. To je základním předpokladem digitálních kon-
cepcí, jako jsou Smart Factory, Průmysl 4.0, Smart City a internet 
věcí. (ev)


