téma
srážedel. Opírá se o uznanou metodu kolorimetrické analýzy podle ČSN EN ISO 6878
(75 7465) Jakost vod – Stanovení fosforu –
Spektrofotometrická metoda s molybdenanem
amonným, která je porovnatelná s laboratorním měřením. Vyznačuje se velmi malou spotřebou reagencií a díky přesnému dávkování
reagencií pístovým čerpadlem také minimálními požadavky na údržbu. Všechny důležité
prvky systému, jako jsou fotodetektor, lineární pístová čerpadla a směšovací jednotka, jsou
koncipovány jako prvky systému Memosens

s prediktivní diagnostikou a možností konfigurace na dálku. Skříň je volitelně dodávána ve venkovním provedení s teplotní izolací a odolností proti mrazu. Do převodníku se
mohou připojit další senzory a tak se analyzátor může proměnit v inteligentní modulární měřicí stanici.

Závěr
Autonomní systémy na bázi Liquiline
Control se schopnostmi malého PLC před-

stavují univerzální platformu, která vyhodnocuje parametry, jako jsou koncentrace
jednotlivých látek a průtok, a umožňuje integraci do již existujícího systému a konfiguraci a diagnostiku na dálku. Je to modulární flexibilní systém pro řízení odstranění
dusíku a fosforu z odpadních vod, který pracuje v reálném čase a s jednotným uživatelským rozhraním.
(Endress + Hauser)

Výstava Vodovody-kanalizace se uskuteční
v květnu v Praze
Dvacátý ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody-kanalizace proběhne 23. až 25. května 2017 na výstavišti PVA Expo v Praze-Letňanech. Výstava
se koná jednou za dva roky a je pro vodohospodářský obor nejvýznamnější výstavní akcí v České republice.

Investice do vodohospodářství porostou

a obcí, zástupci komunální sféry, ministerstev
a provozovatelé vodovodů a kanalizací. Silně jsou mezi návštěvníky zastoupeni pracovníci stavebních firem,
projektanti, architekti, developeři, investoři a také zástupci z průmyslu.
Předchozí ročník veletrhu Vodovody-kanalizace proběhl v květnu 2015. Na ploše
6 242 m2 se prezentovalo 340 firem z 21 zemí.
Veletrh si prohlédlo
9 123 návštěvníků nejen z České republiky,
ale celkem z 26 zemí.

Pořadatelem a odborným garantem třídenní výstavy Vodovody-kanalizace je
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
(SOVAK ČR). Podle mínění jeho ředitele a člena představenstva Oldřicha Vlasáka
je obor vodovodů a kanalizací v České republice ve velmi dobrém stavu, zlepšuje se
Obr. 1. Výstava Vodovody-kanalizace je významnou výstavní akcí
kvalita vody i úroveň čištění odpadních vod.
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Obr. 2. Složení vystavovatelů výstavy Vodovody-kanalizace v roce lodenní vstupné stojí
2015 (zdroj: Závěrečná zpráva výstavy Vodovody-kanalizace 2015) 150 korun, při regista řídicích systémů, které jsou jedním z významných oborů veletrhu. V roce 2015 se na veletrraci na internetu jen
se seznámí s technikou na úpravu vody a čištění
120 korun (www.vystava-vod-ka.cz/on-line-rehu Vodovody-kanalizace prezentovalo v tomto
odpadních vod, zkrátka se vším, co je třeba pro
gistrace_mw280).
oboru 12 % všech vystavovatelů (obr. 2). Dalprovozování vodovodů a kanalizací.
šími důležitými obory nomenklatury jsou vodoDůležitou návštěvnickou skupinou veletrvodní kanalizační a drenážní potrubí, tvarovky
(ed)
hu Vodovody-kanalizace jsou starostové měst
a armatury i čerpadla a další prvky. Návštěvníci
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