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Obr 3. Mechanické připojení jímek: a) závitové, b) s přírubou, c) navařovací

a) b) c)

mínkou její minimální změny. Převodník, 
je-li použit, bývá umístěn přímo v hlavici. 
Je zapouzdřen v epoxidové pryskyřici. Jeho 
výstupem je linearizovaný dvouvodičový 
signál 4 až 20 mA. K dispozici jsou rovněž 
verze s protokolem HART nebo s komuni-
kačním rozhraním pro Profibus nebo Foun-
dation Fieldbus. Vítaným prvkem je displej 
LCD nebo LED se zobrazením aktuální tep-
loty měřeného média.

Jímky

Jímky jsou určeny k ochraně měřicího 
prvku před mechanickými a chemickými vli-
vy, před velkým tlakem nebo silným proudě-
ním měřeného média. Usnadňují demontáž 
měřicího prvku např. při kalibraci. Standard-
ně se vyrábějí z korozivzdorné oceli 1.4404 
(AISI 316L), ale je možné požadovat i jiné 
materiály. Jímky lze volit podle několika 
kritérií.

Podle tvaru jsou dodávány jímky (obr. 2):
– válcové s navařeným koncem,
– válcové jednolité s vrtaným otvorem,
– kuželové jednolité s vrtaným otvorem.
Podle mechanického připojení (obr. 3) jsou:
– závitové, G nebo NPT, se závitem velikos-

ti od ½" do 1",
– navařovací, o velikosti od ¾" do 1 ¼",
– přírubové podle DIN pro jmenovité svět-

losti DN 15 až DN 50 nebo podle ANSI 
pro jmenovité světlosti ½" až 2".

Jiné velikosti a provedení jsou dodávány 
na dotaz. Nominální tlak, pro nějž jsou jímky 
konstruovány, je v rozmezí PN 6 až PN 250.

Jímky lze dodat také ve speciálním prove-
dení podle požadavků zákazníků:
– s ochranným povlakem z materiálů PTFE, 

PFA nebo Halar®,
– s leštěným povrchem (Ra = 0,8 µm),
– z jiných materiálů podle požadavků zákaz-

níka, např. z materiálů v souladu s NACE 
MR0103 (materiály odolné proti koroz-
nímu praskání za přítomnosti sloučenin 
síry v prostředí petrochemických rafinerií) 

a ISO 15156 (materiály určené pro použití 
v prostředí s výskytem sirovodíku v petro-
chemickém průmyslu),

– s materiálovým osvědčením podle EN 
10204: 2.1 (prohlášení o shodě s objed-
návkou), 2.2 (zkušební zpráva) a 3.1 nebo 
3.2 (inspekční certifikáty),

– s penetrační zkouškou.
Společnost Kobold vyjde zákazníkům 

vstříc při řešení jejich specifických požadav-
ků na provedení jímek.

(KOBOLD Czech Republic)

 V letošním roce bude konference OPC 
Day Europe součástí doprovodného pro-
gramu IT2Industry, který se bude konat 
v Mnichově současně s veletrhem Automa-
tica. Pořadatel konference, sdružení OPC 
Foundation, zde bude mít stánek o ploše 
60 m2, kde představí novinky a zajímavé 
příklady použití komunikačního standar-
du OPC UA.

Konference začne 22. června odpoledne 
ve 14 h vzdělávacími přednáškami a bude po-
kračovat hlavním programem 23. června od 
10 do 16 h. Její součástí je společná večeře 
pro účastníky, kterou bude možné využít ke 
vzájemnému seznámení a diskusím.

První den, v rámci vzdělávací části konfe-
rence, budou probírána tato témata:
– OPC UA: výhody a přínosy,
– zabezpečení OPC UA (jak na „security by 

design“),
– začínáme s OPC UA: kde najít informace, 

nástroje atd.
Druhý den budou na pořadu přednášky 

předních odborníků na OPC UA.

OPC Day Europe 2016 bude jako doprovodná akce 
veletrhu IT2Industry v Mnichově

Martin Hankel z firmy Bosch-Rexroth 
seznámí účastníky se stavem standardizace 
v oblasti německého projektu Industrie 4.0. 
Bude hovořit o referenčním modelu architek-
tury Industrie 4.0 RAMI4.0, uvede konkrét-
ní příklady a srovná RAMI4.0 s obdobnými 
modely určenými pro chytrou výrobu, kte-
ré vznikly v rámci čínského projektu Made 
in China 2025 a amerického sdružení IIC. 
Na něj naváže Roland Heidel (HeidelCom), 
který bude hovořit o struktuře komponent 
v RAMI4.0 a o jejich správě.

Novinkou v oblasti OPC UA je využití sítí 
TSN (Time Sensitive Networks) pro komunikaci 
v reálném čase. Heinrich Munz z KUKA Robo-
tics seznámí účastníky s vývojem v této oblas-
ti. Je jedním z nejpovolanějších, protože úvod-
ní schůzka iniciativy OPC UA Pub/Sub TSN se 
uskutečnila v březnu 2015 právě v sídle firmy 
Kuka v Augsburgu. V červnu 2015 vznikla re-
gulérní pracovní skupina v rámci OPC Founda-
tion, na jejíž práci se v současné době aktivně 
podílí více než dvacet předních automatizačních  
firem.

Další dvě přednášky, Jense Wiesnera 
z německého spolkového úřadu pro infor-
mační bezpečnost BSI, a prof. Axela Siko-
ry z M2M Alliance a ústavu pro spolehlivé 
vestavné systémy a komunikační techniku 
Vysoké školy v Offenburgu, se budou tý-
kat zabezpečení komunikace: bezpečnostní 
analýzy OPC UA a doporučení pro zabezpe-
čení informačních systémů způsobem end-
-to-end. Zabezpečení není jen zašifrování, 
end-to-end není jen propojení dvou zaříze-
ní. Přednáška představí celostní přístup k za-
bezpečenému provozu informačních systémů 
a upozorní na komponenty, které v mnoha 
případech chybějí. Budou zde prezentovány 
také výsledky společné práce OPC Founda-
tion a M2M-Alliance na tvorbě doporučení 
pro zabezpečení průmyslových komunikač-
ních sítí a IIoT.

Další informace o možnostech účasti na 
OPC Day Europe zájemci získají na webo-
vé adrese https://opcfoundation.org/events/.

(Bk)


