
�0 AUTOMA  11/2007

m
ěř

en
í p

ol
oh

y 
hl

ad
in

y
téma

se vysokou variabilitou připojení i vynikající 
mechanickou odolností.

Společné vlastnosti

Všechny hladinoměry i hladinové spínače 
vyrábí Krohne v provedení do prostředí s ne-
bezpečím výbuchu se schválením podle ev-
ropských norem (ATEX). Hladinoměry jsou 
vybaveny komunikací HART, obslužný soft-
ware je součástí dodávky. Obtokové stavozna-
ky jsou vyrobeny v souladu s požadavky ev-
ropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/ 
/EC (PED). Samozřejmostí je podrobná do-
kumentace v českém jazyce. Na přání jsou 
k hladinoměrům dodávány kalibrační proto-
koly a různé materiálové a zkušební certifi-
káty podle požadavků zákazníka.

Závěr

Prodej a servis hladinoměrů firmy Kro-
hne zajišťuje v České republice společnost 
Krohne CZ, spol. s r. o., která má sídlo v Br-
ně a technické kanceláře v Praze a v Ostravě 
(viz inzerát na str. 39). Zajišťuje rovněž po-
záruční servis a opakovanou kalibraci všech 
typů průtokoměrů Krohne. Její pracovníci 
zájemcům poradí se správným návrhem hla-
dinoměru, pomohou s jeho montáží a zajistí 
uvedení do provozu tak, aby zakoupený pří-
stroj měřil co nejlépe.

Další informace o přístrojích a službách 
firmy Krohne naleznou zájemci na interneto-
vých stránkách firmy Krohne www.krohne.cz 
a www.krohne.com

Petr Komp, Krohne CZ, spol. s r. o. 
(pkomp@krohne.cz)

hladinový spínač Optiswitch 4000, který je 
určen pro teploty do +150 °C a jeho cena je 
velmi atraktivní.

Všechny vibrační hladinové spínače pro 
kapaliny je možné dodat i v leštěné verzi pro 
použití ve farmacii, biotechnologiích nebo při 
výrobě potravin a nápojů. 

Vibrační hladinové spínače pro sypké 
látky (prášky a granuláty)

Spolehlivé a přesné měření výšky hladiny 
sypkých látek o teplotách až +250 °C zabezpe-
čí vibrační hladinové spínače řady Optiswitch 
3000. Vyrábějí se v krátkém i dlouhém prove-
dení, jsou velmi citlivé a jsou určeny pro mě-
ření prášků o hustotě od 80 kg·m–3. Ve spe-
ciální verzi mohou být využity i pro indikaci 
přítomnosti pevných částic ve vodě. Vyznačují 

Vibrační hladinové spínače pro kapaliny

Vibrační hladinové spínače Optiswitch 
řady 5000 (obr. 5) jsou určeny pro měření 
mezní výšky hladiny kapalin a kapalných 
plynů. Mohou být použity jako ochrana proti 

přeplnění jímek a zásobníků nebo pro ochra-
nu čerpadel proti chodu naprázdno. Vyznaču-
jí se velkým rozsahem pracovních teplot (–40 
až +250 °C), robustní konstrukcí a velkým 
rozsahem délek (35 mm až 6 m). Pro jedno-
duché úlohy nabízí firma Krohne vibrační 

Obr. 4. Vztlakový hladinoměr BW 25 

Obr. 5. Vibrační hladinový spínač Optiswitch 
5200 C
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y   Soutěž středoškolských 
výukových robotů

Do konce listopadu se mohou studen-
ti středních a základních škol, jednotlivci 
nebo členové zájmových kroužků přihlá-
sit do soutěže středoškolských výukových 
robotů Kyber robot 2007, kterou pořádá 
Technická univerzita v Liberci dne 7. pro-
since 2007. Odborná porota bude hodnotit 
vystoupení malých výukových robotů pod-
le invence soutěžících. Vystoupení nesmí 
trvat déle než  pět minut a musí se vejít na 
plochu 3 × 3 m. Podle kategorie, do které 
se zájemci přihlásí, mohou být roboty sesta-
veny ze stavebnice Bioloid v základní nebo 
libovolné verzi, soutěžit budou i roboty li-
bovolné konstrukce. Soutěžící si mohou do-
vézt vlastní přípravky a prostředí, ve kterém 
mají vystoupení připravené. Hodnotí se cho-
reografie a kreativita sestavy, využití všech 
funkcí robotu a dodržení časového limitu. 
Soutěžit mohou jednotlivci nebo maximál-
ně tříčlenná družstva. Soutěž je podporová-
na ze zdrojů rozvojového projektu MŠMT 

programu na podporu spolupráce vysokých 
škol s regionálním školstvím, Technickou 
univerzitou v Liberci, Českomoravskou spo-
lečností pro automatizaci a firmou Megaro-
bot.net (http://www.megarobot.net). Garan-
tem soutěže je prof. Zdeněk Kůs, prorektor 
TUL, a organizačním garantem je doc. Jo-
sef Janeček z Fakulty mechatroniky a me-
zioborových inženýrských studií. Zájemci 
se mohou přihlásit elektronicky na adrese 
josef.janecek@tul.cz (ed)

  Konference Inteligentní 
systémy pro praxi 
pojedenácté

Již jedenáctý ročník konference Inteligent-
ní systémy pro praxi (predikce, optimalizace, 
simulace, modelování) se uskuteční v Lázních 
Bohdaneč u Pardubic ve dnech 30. až 31. led-
na 2008. Konference je tradičním pracovním 
setkáním zájemců o metody a produkty vy-
užívající principy inteligentních systémů jak 
v technických, tak i netechnických sousta-
vách. Hlavním tématem nadcházející kon-

ference je uplatnění metod inteligentních 
systémů při:
– modelování soustav,
– optimalizaci procesů,
– predikci trendů a stavů,
– řízení technických soustav a výrobních 

procesů,
– řízení a plánování výroby a podniků (bu-

siness inteligence),
– praxi v ekonomických, lékařských a dal-

ších netechnických disciplínách,
včetně informací o disponibilních technic-
kých a programových prostředcích.

Bližší informace a elektronická přihláška 
na konferenci jsou k dispozici na webových 
stránkách pořádající organizace (http:// 
www.adam-ova.cz), kde budou před akcí 
také publikována témata přednášek a je-
jich anotace. Uzávěrka přihlášek je 30. lis-
topadu 2007. Do tohoto termínu lze uplat-
nit slevu z ceny. Účastníci obdrží sborník 
přednášek v tištěné podobě s ISBN s úpl-
nými texty přednášek na CD-ROM. Part-
nery konference jsou Humusoft s. r. o., Tri-
loByte Statistical Software, spol. s r. o., 
a Unis, spol. s r. o. (pa)




