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Pracovní frekvence 24 GHz

Radarové hladinoměry s pracovní frekvencí 
24 GHz jsou velmi vhodné pro měření polohy 
hladiny kapalin i sypkých látek. Hlavní oblastí 
využití jsou provozní nádrže a reaktory v chemic-
kém průmyslu, které jsou vybaveny míchadly, za 
provozu dochází k silnému zvlnění měřené hla-
diny a měří se často za vysokých tlaků a teplot. 
Kovové trychtýřové antény mají vnější průměr 
typicky 50 až 80 mm, a jsou tedy mnohem menší 
než u předchozích typů s nižší pracovní frekven-
cí. Alternativně je možné použít i plastové antény 
různého provedení, např. kapkovou anténu, která 
se doporučuje zejména pro měření výšky hladi-
ny sypkých látek, protože je velmi odolná proti 
usazování prachu na svém povrchu. 

Pracovní frekvence 80 GHz

Hladinoměry s pracovní frekvencí 80 GHz 
se vyznačují velmi malou šířkou vyzařova-

ného mikrovlnného svazku. Radarové hladi-
noměry s touto pracovní frekvencí vynikají 
při měření polohy hladiny v úzkých a vyso-
kých zásobnících a zajišťují minimum ruši-
vých odrazů od stěn zásobníku a případné 
vestavby. Vzhledem k velké pracovní frek-
venci má odražený signál velkou intenzi-
tu i při měření polohy hladiny sypkých lá-
tek (prášků i granulátů), kdy může vznikat 
zejména při plnění velké množství prachu. 
Další výhodou je to, že vzhledem k velmi 
malé šířce vyzařovaného svazku má anténa 
minimální rozměry: firma Krohne používá 
pro radarové hladinoměry s touto pracovní 
frekvencí výhradně čočkové antény z PTFE 
nebo PEEK. Anténa je téměř ve stejné rovi-
ně se stěnou zásobníku. Protože má anténa 
malé rozměry, je možné pro montáž radaro-
vého hladinoměru využít závitové připoje-
ní a tím dále snížit náklady na měřicí místo 
s radarovým hladinoměrem. Tyto radarové 
hladinoměry se rovněž vyznačují malou po-

žadovanou mrtvou vzdáleností mezi maxi-
mální výškou hladiny a vlastní anténou, což 
umožňuje plnit zásobníky téměř na 100 % 
objemu nádrže.

Závěr

Z uvedených skutečností je patrné, že 
není možné doporučit univerzální řešení pro 
všechny úlohy. Také způsob montáže a pro-
vedení antény závisejí na tvaru zásobníku 
a možnostech provozovatele. Proto je vhod-
né svěřit posouzení měřicího místa a výběr 
vhodného radarového hladinoměru s optimál-
ní pracovní frekvencí obchodně-technickému 
zástupci firmy Krohne. 

Andreas Königs, specialista pro měření 
výšky hladiny firmy KROHNE

Překlad: Petr Komp, 
KROHNE CZ, spol. s r. o.

krátké zprávy 
  Česká republika 

má výrazný přebytek 
zahraničního obchodu 
s Německem

V roce 2017 výrazně vzrostl obchod mezi 
Českou republikou a Německem a dosáhl 
rekordního objemu 87,9 miliardy eur. Me-
ziročně se zvýšil o 9,4 procentního bodu, 
jak vyplývá z nově zveřejněných předběž-
ných údajů spolkového statistického úřadu 
(Destatis). Česko patří k zemím s nejvyš-
ším přebytkem obchodní bilance vůči Ně-
mecku. K západnímu sousedovi vyváží pod-
statně víc, než od něj dováží. Z tuzemska do 
Německa loni směřovalo zboží v hodnotě 
46,2 miliardy eur, německý dovoz do Česka 
činil 41,6 miliardy eur. Na žebříčku obchod-
ních partnerů Německa je Česko na sedmém 
místě, oproti roku 2016 si polepšilo o jednu 
příčku, když přeskočilo Švýcarsko.

„Význam Česka v kontextu německého 
zahraničního obchodu roste. Od jeho vstupu 
do Evropské unie se objem česko-německé-
ho obchodu už více než zdvojnásobil. Pozi-
tivní trend táhne hlavně český export,“ ko-
mentuje statistiky Bernard Bauer, výkonný 
člen představenstva Česko-německé obchod-
ní a průmyslové komory. 

Ze zemí Visegrádské čtyřky má oproti 
ČR větší objem obchodu s Německem pou-
ze Polsko (v roce 2017 na sedmém místě). 
Maďarsko se loni udrželo na čtrnácté příč-
ce, Slovensko naopak opustilo první dvacít-
ku. Jedničkou německého zahraničního ob-
chodu je podruhé za sebou Čína s objemem 
zboží ve výši 186,6 miliardy eur. Výrazně si 
pohoršila Francie, která loni klesla z druhé-
ho na čtvrté místo. 
[Tisková zpráva Česko-německé obchodní a prů-
myslové komory.] (ev)

  Foxconn 4Tech představil 
svou cestu k průmyslu 4.0

Firma Foxconn 4Tech a Česko-německá 
obchodní a hospodářská komora uspořádaly 
společný odborný seminář pro průmyslové 
firmy zaměřený na praktickou stránku a po-
tenciál digitální transformace výroby a pod-
nikání v dalších oborech.

Firmy v současné době intenzivně pře-
mýšlejí o tom, jak inovovat výrobní procesy, 
a hledají cestu k vyšší efektivitě a kvalitě, ale 
často stále chybí konkrétní projekty a strate-
gie, jak tyto požadavky uvést do praktického 
života. Společnost Foxconn 4Tech podporuje 
prostřednictvím svých řešení, produktů a slu-
žeb realizaci postupných kroků, které vytvá-
řejí „ostrůvky inteligence“ nebo celé chytré 
továrny ve výrobní sféře. To ve svém důsled-
ku pomáhá uvádět výrobu do požadovaného 
stavu plné nebo částečné digitalizace shrnu-
tého do trendu průmysl 4.0.

„Společný přístup a spolupráce s Česko-
-německou obchodní a hospodářskou komo-
rou ukazuje, že průmyslové firmy mají zájem 
získat podstatné informace pro rozhodování, 
jaké projekty a procesy jsou pro digitální trans-
formaci výroby důležité,“ uvedl Jiří Krátký, 
komerční ředitel společnosti Foxconn 4Tech. 
„Pomáháme zákazníkům uvést do života často 
složité projekty pokročilé automatizace a efek-
tivní sběr dat a představujeme jim naše praktic-
ké zkušenosti, které jsme získali během dvace-
ti let praxe našich vlastních týmů.“

Odborného semináře na půdě Česko-ně-
mecké obchodní a hospodářské komory se 
zúčastnilo několik desítek odborníků z nej-
různějších oborů, kteří měli možnost na-
hlédnout do konkrétních řešení implemen-
tace průmyslového IoT, efektivního řízení 
a predikce spotřeby energií, pokročilé dato-
vé analytiky, strojového vidění na bázi umě-

lé inteligence, systémů pro řízení výroby, 
chytré logistiky a rovněž pokročilé průmys-
lové automatizace. 

Součástí semináře byla i odborná diskuse. 
Podněty budou využity v jednotlivých pod-
nicích při nalézání odpovědí na otázky, kte-
rým směrům v rozvoji se prioritně věnovat.

Radim Adam

  Linka Technology 
Packaging Live balila pečivo 
Breadway

Na gastronomicko-obalových veletrzích 
Salima/Embax v Brně se na přelomu února 
a března 2018 opět představil interaktivní 
projekt Packaging Live. V hale G1 byly vidět 
v procesu balení pečiva tři roboty, nové prů-
myslové tiskárny, ale také další balicí techni-
ka zejména od společnosti Technology, která 
byla generálním partnerem.

Packaging Live se nyní připravuje na Me-
zinárodní strojírenský veletrh, který se koná 
1. až 5. října 2018. Tento úspěšný projekt se 
bude na brněnském výstavišti prezentovat již 
potřinácté. Celý projekt bude interaktivní. Ná-
vštěvníci zhlédnou „naživo“ jednotlivé ope-
race balicí linky od balení přes značení a ma-
nipulaci až po paletizaci a dosledovatelnost. 
Partneři se mohou aktivně účastnit ve stánku, 
kde představí svou firmu, své produkty nebo 
služby přímo v místě dění. Cílem projektu je 
přilákat nové návštěvníky prostřednictvím je-
dinečného originálního projektu, který bude 
propagován v médiích, nabídnout zúčastně-
ným firmám nové pojetí účasti na veletrhu, 
služby s přidanou hodnotou s větší propagač-
ní účinností, podporu prodejních aktivit firem 
a získání nové potenciál ní klientely.

Zájemci o partnerství se mohou přihlásit 
na info@equicom.cz. (ed)


