krátké zprávy

automatizační technika v energetice a teplárenství

téma
Parní kotel
V uhelné elektrárně se spalováním uhlí
vyrábí pára o teplotě až +400 °C a tlaku do
16 MPa. Pro bezpečný provoz parního kotle je třeba velmi spolehlivě regulovat hladinu vody a udržovat ji mezi dolní a horní hranicí (obr. 7).
Pro tyto účely je vhodný hladinoměr s vedenou vlnou (TDM – Time Domain Reflectometry) Vegaflex 86 (obr. 8). Při měření v parních kotlích se sytou párou zajišťuje spolehlivost měření provedení se speciální referenční
sondou, tzv. kompenzátorem páry. Kompenzátor nesmí být nikdy zatopen vodou, a proto je nutné mezi přírubou hladinoměru a horní úrovní hladiny konstrukčně zaručit mrtvou
zónu alespoň 450 mm. Vegaflex 86 předsta-

vuje ekonomicky výhodné, spolehlivé a bezpečné řešení měření hladiny vody v parním
kotli s jednoduchou obsluhou a nastavením.
Možnost zkracování sondy usnadňuje přizpůsobení dané úloze.
Vzhledem k širokým možnostem diagnostiky je provoz zařízení velmi spolehlivý. Hladinoměr je možné použít k měření v zařízeních s úrovní funkční bezpečnosti SIL 2 nebo
SIL 3 podle IEC 61508.
Pro limitní měření v této úloze je vhodný
vibrační spínač Vegaswing 66 (obr. 9). Ten
se používá jako limitní hladinový spínač pro
všechny kapaliny. Dodáván je v kompaktní
verzi i s trubkovým prodloužením. Vzhledem
k funkcím autodiagnostiky je velmi spolehlivý a bezpečný – lze jej použít pro zařízení
s úrovní funkční bezpečnosti SIL 3. Výho-

dou je také široký rozsah provozních teplot
(do +450 °C) a tlaků (do 16 MPa).

Závěr
Článek ukazuje, že společnost Level Instruments CZ – Level Expert má ve své nabídce měřicích zařízení i přístroje pro náročnější provozní úlohy. Zákazníkovi jsou při
jeho výběru a návrhu vhodného řešení i při
instalaci a uvedení přístroje do provozu nápomocni pracovníci společnosti s dlouholetými zkušenostmi. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.
(LEVEL INSTRUMENTS CZ –
LEVEL EXPERT, s. r. o.)

IQRF Summit 2019
Ve dnech 9. až 10. dubna 2019 se v Praze v hotelu Clarion uskuteční již čtvrtý ročník konference o internetu věcí s bezdrátovou komunikační technologií IQRF® (www.
iqrfsummit.org).
Za poslední rok se událo mnohé jak ve vývoji samotného standardu IQRF, tak v rozvoji
projektů s IoT, které jsou na něm postavené.
Účastníci konference se mohou kromě prezentací a praktických ukázek těšit také na neformální večeři, kde budou moci s profesionály
probrat své nápady. Vstupenky se slevou „early
bird“ je možné objednávat do 31. ledna 2019.
Na fotografie, videozáznamy, prezentace
a zprávy z minulého ročníku se zájemci mohou podívat na www.iqrfsummit.org/2018.
Komunikační technologie IQRF je díky
svým vlastnostem vhodná k použití v projektech vyžadujících spolehlivý a bezpečný
bezdrátový přenos dat, a to obousměrně. Je
vhodná pro uživatele, kteří potřebují zařízení občas aktualizovat, komunikovat s nimi
po skupinách, ovládat je či z nich sbírat data,
nebo pro ty, kteří vyžadují kromě vzdáleného přístupu rovněž lokální autonomii nezávis-

lou na internetu. Předností IQRF je také malá
spotřeba komunikujících zařízení.
IQRF je ověřený standard pro bezdrátovou
komunikaci, která může být snadno integrována do jakéhokoliv elektronického produktu, a to díky připraveným transceiverům, což
výrazně zkracuje dobu uvedení na trh. Zařízení, která komunikují stejným jazykem pomocí
příkazů IQRF DPA, jsou plně interoperabilní.
IQRF je komplementární k dalším komunikačním standardům (mobilní přenos, WiFi,
Ethernet), využívá současnou komunikační
infrastrukturu a umožňuje lokální autonomii
v bezdrátové síti mesh. Technika s komunikací IQRF je snadno použitelná, bezpečná a interoperabilní, což dovoluje budovat
sítě s mimořádně malou spotřebou a perfektními technickými parametry. Transceivery IQRF komunikují obousměrně rychlostí 20 kb/s a mohou být spravovány na dálku.
Online IQRF repozitář obsahuje všechny
potřebné informace o všech produktech certifikovaných na interoperabilitu podle specifikací IQRF. Aplikace, brány a cloudy mohou
získat informace o zařízeních podle identifiká-

toru HWPID, který produkt obsahuje. V repozitáři lze najít seznam zařízení, popisné informace o nich, ovladače a aktualizační balíčky.
Komunikační standard IQRF je možné
využít v oblasti chytrých měst při řízení dopravy, sledování parkování a průjezdu vozidel, zajištění bezpečnosti na železnicích nebo
monitorování venkovního ovzduší. V oblasti
chytrých budov může přenášet hodnoty parametrů vnitřního ovzduší, zajistit komunikaci pro automatické řízení vzduchotechniky
nebo ovládání světelných a tepelných podmínek v budovách.
V průmyslu může fungovat jako komunikační infrastruktura pro řízení průmyslových
budov, přenos hodnot diagnostických veličin
či informací o pozici strojů ve výrobních halách nebo ke sledování bezpečnosti práce.
Případové studie již realizovaných projektů zájemci najdou na webu sdružení IQRF
Alliance: www.iqrfalliance.org/case-studies.
Mnoho dalších projektů se realizuje a s nimi
se budou moci seznámit právě účastníci konference IQRF Summit.
(ed)

Konference Brno
Industry 4.0

ti B+R automatizace, který je zároveň členem
představenstva klastru.
A koho a jaká témata mohou účastníci
očekávat letos?
– kyberbezpečnost v průmyslu (prof. Gerald Quirchmayr, Technická univerzita ve
Vídni),
– digitalizace řízení výroby & case study
(Dr. Lubomír Sláma, Act-in CZ),
– zavádění digitálních technologií do výrobních firem (Ing. Radomír Zbožínek, Intemac Solutions),

– automatizace a nové technologie (Ing. Peter Kurhajec, MTS, spol. s r. o),
– ERP systémy ve výrobě (Ing. Tomáš Zahradníček, Microsoft),
– systémová integrace (Ing. Petr Puš, Unicorn),
– aktuální role MES v chytré výrobě
(Ing. Leoš Hons, UNIS, a. s.).
Kompletní program konference a možnosti přihlášení zájemci najdou na https://
brno-industry-40.b2match.io.
(ed)

Dne 22. ledna 2019 se v Brně uskuteční třetí ročník konference Brno Industry 4.0
s podtitulem Poznejte svět digitalizace výroby. Konferenci pořádá Industry Cluster 4.0
a Regionální hospodářská komora Brno.
„Konferenci se podařilo vrátit téma Industry 4.0 na technickou úroveň a zájem o ni
nás velmi příjemně překvapil,“ řekl o minulém ročníku Ing. Jan Ohřál, ředitel společnos-
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