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je. jednoduchá.a.nevyžaduje.velké.prostupy.
ve.stropech.zásobníků.nebo.rozměrné.a.dra-
hé.natáčecí.zařízení.

Uživatelsky. příjemné. a. snadné. je. také.
jeho.uvedení.do.provozu..Součástí.dodávky.
je.soubor.DTM.pro.PactWare®,.umožňující.
dálkově.nastavit.všechny.provozní.paramet-
ry,. analyzovat. signály. odražené. od. měřené.
hladiny. a. optimalizovat. vyhodnocovací. al-
goritmy.po.proudové.smyčce.s.využitím.ko-
munikace.HART.

Díky.vysoké.pracovní.frekvenci.se.Opti-
wave. 6300. C. vyznačuje. velkou. přesností.
měření.(chyba.měření.do.±10.mm.v.rozsahu.
do.10.m,.pro.větší.rozsahy.±0,1.%.z.měřené.
hodnoty.za.referenčních.podmínek).a.malý-

mi.rozměry,.a.tedy.snadnou.montáží..To.spolu.
s.dvouvodičovým.napájením.přispívá.k.níz-
kým.instalačním.nákladům.

Řešení pro zásobníky, výsypky a sila

Zakoupením. radarového. hladinoměru.
Optiwave.6300.C.získává.zákazník. spoleh-
livý.snímač.pro.měření.hladiny.sypkých.lá-
tek,. který. má. minimální. provozní. náklady,.
nevyžaduje.údržbu.a.jeho.pořizovací.cena.je.
atraktivní..Představuje.ideální.řešení.pro.skla-
dovací.zásobníky,.výsypky.a.sila.na.granulá-
ty,.prášky.i.drtě.

Prodej. a. servis. hladinoměrů. a. dalších.
přístrojů.firmy.Krohne.v.České. republice.

zajišťuje.společnost.Krohne.CZ,.spol..s.r..o.,.
která.má.sídlo.v.Brně.a.technické.kanceláře.
v.Praze.a.v.Ostravě..Společnost.rovněž.za-
jišťuje.záruční.i.pozáruční.servis..Její.pra-
covníci.poradí,.jak.hladinoměr.správně.na-
vrhnout,.pomohou.s.jeho.montáží.a.zajis-
tí.uvedení.do.provozu.tak,.aby.zakoupený.
přístroj. poskytoval. uživateli. více,. než. od.
něho.očekával.

Další. informace.o.přístrojích.a. službách.
firmy. Krohne. jsou. uvedeny. na. interneto-
vých.stránkách.firmy.Krohne.www.krohne.cz..
a.www.krohne.com..
[Podklady.firmy.Krohne.]

Petr Komp, Krohne CZ, spol .s r. o.

Firma.ZPA.Nová.Paka.a..s..uvedla.před.
časem. na. trh. systém. panelů. pro. chemic-
kou.analýzu.vody,.vodní.páry.a.chladicího.
média. včetně. úpravy. vzorků. pro. analýzu..
Realizací. daného. systému. společnost. roz-
šířila. nabídku. přístrojů. a. za-
řízení. pro. chemické. rozbory.
prováděné. zejména. v. energe-
tice..Vývoj. systému. byl. ini-
ciován. poptávkou. po. zařízení.
umožňujícím. uspořádat. kom-
paktním. a. přitom. variabilním.
způsobem.přístrojové.zařízení.
potřebné. k. realizaci. složitých.
a. odborně. náročných. analýz.
včetně.veškerého.příslušenství.
potřebného.ke.zpracování.mě-
řených.vzorků..Při. vývoji. byl.
kladen.velký.důraz.zejména.na.
bezpečnost.obsluhy.a.ochranu.
často. velmi. drahých. snímačů.
a.analyzátorů.před.poškozením.
teplotou.anebo.tlakem.měřené-
ho. média. a. na. vysoký. stupeň.
uživatelského.komfortu.při.zís-
kávání.potřebných.údajů.

Měřicí.přístroje.a.další.zaří-
zení.se.montují.na.panely.při-
způsobené.k.připevnění.na.stě-
nu. nebo. na. samostatně. stojí-
cí. rámy,. což. velmi. usnadňuje.
montáž.zařízení.na.místě.pou-
žití..Panely.jsou.vybaveny.rov-
něž.rozvodem.chladicích.médií.
a.odvodem.zpracovaného.vzor-
ku. podle. požadavků. zákazní-
ka..Výběr.materiálu.pro.výro-
bu.panelů.a.rámů.se.řídí.poža-
davky. zákazníka. a. potřebnou.
odolností. proti. působení. vli-
vu.měřeného.vzorku.a.okolní-

Panely pro chemickou analýzu vzorků

ho.prostředí..Nejčastěji. se.používá.korozi-
vzdorná.ocel.

Sestavy.komponent.pro.panely.u.výrob-
ce. procházejí. výstupní. tlakovou. zkouškou,.
která. je. dokladována. zkušebním. protoko-

lem..Veškeré. použité. prvky. svými. technic-
kými.parametry.odpovídají.parametrům.mě-
řeného.média..Při.výrobě.jednotlivých.prvků.
i.panelových.sestav.jsou.uplatňovány.normy.
ČSN.EN.ISO.9001.a.ČSN.EN.ISO.14001,.

podle.nichž. je. společnost.ZPA.
Nová.Paka.certifikována.a.kte-
ré. zaručují. odpovídající. kvali-
tu.výrobků.a. jejich. šetrný.vliv.
na.životní.prostředí..Vedle.pří-
strojového. vybavení. vlastní.
produkce. je. možné. na. zákla-
dě.požadavku.zákazníka.pane-
ly.osadit.i.přístroji.od.jiných.re-
nomovaných. firem,. jako. např..
Emerson.Process.Management,.
Yokogawa,. Endress+Hauser,.
Jumo,. Siemens,. Polymetron,.
Honeywell. atd.. Při. výrobě. se.
vychází. z. typizovaných.prove-
dení. jednotlivých. technologic-
kých.skupin.zařízení.pro.úpra-
vy.vzorku,.avšak.konkrétní.ře-
šení.je.vždy.výsledkem.jednání.
se.zákazníkem,.neboť.provede-
ní. naprosté. většiny. panelů. se.
řídí.požadavky.zákazníka,.cha-
rakterem.měření.a.technickými.
parametry. požadovaných. čidel.
a. převodníků.. Jednotlivé. kon-
krétní. sestavy. na. panelech. je.
možné.kombinovat,.a.optimali-
zovat. tak.proces.analýzy.vzor-
ků.podle.konkrétních.požadav-
ků.zákazníka.a.podle.prostoro-
vých.dispozic.na.místě.použití..
Podrobné. informace. lze. nalézt.
na.www.zpanp.cz.

Ivan Tůma, 
ZPA Nová Paka a. s.

Obr. 1. Příklad sestavy systému panelů pro chemickou analýzu vody 
a vodní páry ZPA Nová Paka


