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přehled trhu

Přehled trhu 

Coriolisovy 
průtokoměry

Dodavatel/výrobce Krohne CZ Krohne CZ Krohne CZ Krohne CZ Panametria CZ/Rheonik Yokogawa Yokogawa Yokogawa Yokogawa

   webová adresa: cz.krohne.com cz.krohne.com cz.krohne.com cz.krohne.com www.panametria.cz www.rotamass.com www.rotamass.com www.rotamass.com www.rotamass.com

   e-mailová adresa: cz.kcz.brno@krohne.com cz.kcz.brno@krohne.com cz.kcz.brno@krohne.com cz.kcz.brno@krohne.com panametria@panametria.cz office@cz.yokogawa.com office@cz.yokogawa.com office@cz.yokogawa.com office@cz.yokogawa.com

Označení typu OPTIMASS 3400 OPTIBATCH 4011 OPTIMASS 6400 OPTIMASS 7400 420 733 307 020 Nano 06, 08, 10, 15, 20 Prime 25, 40, 50, 80 Supreme 34, 36, 38, 39 Intense 34, 36, 38

Měřené médium plyn, kapalina kapalina plyn, kapalina plyn, kapalina plyn, kapalina plyn, kapalina plyn, kapalina plyn, kapalina plyn, kapalina

Možnost měření dvoufázových směsí ano ne ano ano ne ano ano ano ano

Měřicí rozsah max. 20 až 450 kg/h max. 10 až 72 kg/h max. 0,9 až 1 500 t/h Max. 1,23 až 560 t/h 0,09  kg/h až 1 800 t/h 1 až 1 500 kg/h 78 až 76 000 kg/h 150 až 170 000 kg/h 150 až 50 000 kg/h

Přestavitelnost měřicího rozsahu 100 : 1 50 : 1 100 : 1 100 : 1 50 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1

Základní nejistota bez nulového bodu pro kapaliny 0,1 % z hodnoty 0,1 % z měř. hodnoty 0,05 % z hodnoty 0,1 % z hodnoty 0,15 % nebo lepší 0,1 % z hodnoty 0,1 % z hodnoty 0,1 % z hodnoty 0,1 % z hodnoty

Opakovatelnost 0,05 %  z hodnoty 0,04 až 0,13 % 0,05 % z hodnoty 0,05 %  z hodnoty 0,05% nebo lepší 0,05 % z hodnoty 0,05 % z hodnoty 0,05 % z hodnoty 0,05 % z hodnoty

Možnost měření hustoty 400 až 3 000 kg/m3 ne 100 až 3 000 kg/m3 400 až 2 500 kg/m3 ano 300 až 5 000 kg/m3 300 až 5 000 kg/m3 300 až 5 000 kg/m3 300 až 5 000 kg/m3

Jmenovitá světlost (mm) 1 až 4 mm 8 až 25 mm 8 až 250 mm 6 až 80 mm 15 až 300 mm 15 až 40 mm 3/8" až  80 mm 3/8" až 125 mm 1/2", 1" a 2"

Tvar měřicí trubice 1× Z 2× V 2× V 1 přímá omega duální trubice tvaru U duální trubice tvaru U duální trubice tvaru U duální trubice tvaru U

Materiál měřicí trubice 316L, Hastelloy C-22  316L 316L, 1.4462, Hastelloy C-22 1.4462, Ti, Ta, Hastelloy C-22 SS 316Ti/1.4571 Ni, Hastelloy C-22/2.4602 1.4404/316L 1.4404/316L, Hastelloy C-22 1.4404/316L, Hastelloy C-22

Rozsah provozních teplot média –40 až +150 °C 0 až 100 °C, CIP/SIP 120 °C –200 až +400 °C –40 až +150 °C –196 až +400 °C –50 až +260 °C –50 až +150 °C (oddělené),                     
–70 až +200 °C (kompaktní)*

–50 až +150 °C (kompaktní),                     
–70 až +350 °C (oddělené)

–70 až +150 (rem.)*

Rozsah provozních teplot v okolí –40 až +65 °C –40 až +50 °C –40 až +65 °C –40 až +65 °C –20 až +60 °C –50 až +80 °C –50 až +80 °C (oddělené) –50 až +80 °C (oddělené) –50 až 80 (rem.)*

Rozsah provozních tlaků média –0,1 až 30 MPa g 0 až 4 MPa g –0,1 až 20 MPa g –0,1 až 10 MPa g až 300 MPa až 40 MPa 10 MPa 10 MPa 25 MPa

Provedení kompaktní, oddělené kompaktní kompaktní, oddělené kompaktní, oddělené oddělené oddělené kompaktní, oddělené kompaktní, oddělené kompaktní, oddělené

Analogový výstup ano pulzní/frekvenční ano ano 2× 0/4 až 20/22 mA, HART 2 analogové, 2 digitální I/O kanály 2 analogové, 2 digitální I/O kanály 2 analogové, 2 digitální I/O kanály 2 analogové, 2 digitální I/O kanály

Komunikační rozhraní Profibus-DP a PA, FF, Modbus ne Profibus-DP a PA, FF, Modbus Profibus-DP a PA, FF, Modbus ASCII,Profibus, Modbus připravuje se Profibus, Fieldbus, 
Modbus RTU

připravuje se Profibus, Fieldbus, 
Modbus RTU

připravuje se Profibus, Fieldbus, 
Modbus RTU

připravuje se Profibus, Fieldbus, 
Modbus RTU

Certifikace Ex ano ne ano ano ano ano ano ano ano

Certifikace a prohlášení shody pro 
potravinářství a farmacii

3A, EHEDG, FDA, ASME BPE 3A, EHEDG, ASME BPE ne ne ne ne ne

Certifikace pro fakturační měření ne ne ano ano ano připravuje se připravuje se připravuje se připravuje se

Již podruhé se na výstavišti v Nitře usku-
teční souběžně dva významné technické ve-
letrhy, Elosys a Mezinárodní strojírenský 
veletrh (MSV). Návštěvníci, kteří přijedou 
ve dnech 22. až 25. května na výstaviště 
v Nitře, budou mít možnost prohlédnout si na 
jednom místě expozice velmi úzce spjatých 
oborů: elektrotechniky, elektroniky, energe-
tiky, komunikací, osvětlení a zabezpečení 
v halách veletrhu Elosys a strojírenství v pa-
vilonech MSV.

Právě nyní je ten správný čas zajistit si vý-
hodné místo pro vystavování na veletrhu Elo-
sys. V současnosti, kdy celý svět apeluje na 
úspory energie a ochranu životního prostředí, 
je záměrem pořadatelů představit návštěvní-
kům novinky, jimiž podnikatelé naplňují tyto 
myšlenky a pomáhají zachovat krajinu a ce-
lou planetu životaschopnou i pro následují-
cí generace. 

Po úvodním ročníku společné prezentace 
s MSV zahájil pořadatel veletrhu Elosys, Ex-

Elo Sys 2018

pocenter Trenčín, intenzivní práci na kvalit-
ním doprovodném programu. Aktuální trendy 
v elektrotechnice představí již tradiční kon-
ference Electron a Konference SEZ – KES. 
Kromě toho je připravován workshop na téma 
úspor energie pod názvem Mesto 21. storočia.

Stejně jako na několika posled-
ních ročnících, také v roce 2018 
se neodmyslitelnou součástí vele-
trhu Elosys stane Seminář znalců 
z oblastí elektrotechnických, in-
formačních a energetických obo-
rů. I v roce 2018 se najde množ-
ství problémů, které trápí odborní-
ky z praxe. Zajímavý bude rovněž 
blok prezentací vysokoškolských 
úspěchů slovenských univerzit.

Na veletrhu proběhne několik 
soutěží, již tradičně budou hodno-
ceny exponáty v soutěži Top výro-
bek veletrhu Elosys, zatímco mladí 
odborníci se utkají v soutěži mla-

dých techniků. Nebude chybět ani atraktiv-
ní přehlídka elektromobilů, elektroautobu-
sů a nejmodernějších zařízení pro elektro-
mobilitu.

(Expocenter Trenčín)

Obr. 1. Veletrh Elosys využívají k prezentaci nejen průmy-
slové firmy, ale také technické univerzity


