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snímače a měřicí technika

Prvním a hlavním omezením byl velmi 
malý dosah – maximálně 10 m, přičemž tato 
hodnota závisela na mnoha okolních vlivech 
a na případném rušení. V praxi byl dosah jen 
pár metrů. Druhým podstatným omezením 
byla rychlost přenosu, která byla u předcho-
zích generací 3 nebo 24 Mb/s. Vzhledem 
k tomu, že v průmyslu je třeba např. během 
konfigurace bezkontaktního radarového hla-
dinoměru, který je určen ke kontinuálnímu 
měření výšky hladiny, přenášet velké obje-
my dat, jež se musí rychle zpracovat, stará 
verze Bluetooth pro tyto účely nevyhovo-
vala. Během konfigurace takového zaříze-
ní, kdy neustále stoupá hladina v nádrži, je 
třeba, aby operátor na svém konfiguračním 
zařízení, kterým v současné době může být 
chytrý telefon nebo tablet, viděl neustále 
aktuální data.

Podsvětlený zobrazovací a nastavovací 
modul Plicscom s komunikačním rozhraním 
Bluetooth (obr. 3) je určen pro spolehlivou 
konfiguraci radarových, ultrazvukových, re-
flektometrických a kapacitních hladinomě-
rů a snímačů absolutního tlaku i rozdílu tla-
ků značky VEGA Grieshaber KG. Intenzita 
podsvětlení je automaticky regulována v zá-
vislosti na okolních světelných podmínkách. 
Podsvícení bylo navrženo s cílem usnad-
nit nastavování přístrojů v místech s nedo-
statečným vnějším osvětlením. Při běžné 
úrovni denního světla není podsvětlení dis-
pleje viditelné.

Zobrazovací a nastavovací modul se in-
staluje přímo do hlavice snímače a primár-
ně je určen k zobrazení měřené hodnoty, pro 
nastavení a diagnostiku. K nastavení a ovlá-
dání snímačů lze použít chytrý telefon, tablet 
nebo notebook s rozhraním Bluetooth. Dosah 
bezdrátové komunikace je až 25 m.

Velkou výhodou je možnost bezdrátové-
ho připojení k tomuto modulu a zároveň ke 
konkrétnímu snímači a následné konfigura-
ce z bezpečného místa, jako je např. velín. 
Tak je možné nastavit veškerá dostupná vi-
ditelná zařízení, na kterých je nainstalován 
tento komunikační modul. Není nutné jako 
dříve, kdy se využívalo kabelové připoje-
ní USB, lézt po žebřících na všechna sila 
a postupně se připojovat k jednotlivým sní-
mačům. Velkou předností je i úspora času. 

Při větším množství snímačů, např. u de-
seti shodných sil, je možné nastavení sila 
č. 1 zkopírovat a pomocí uloženého souboru 
*.xml nahrát nastavení do zbývajících de-
víti snímačů z jediného bezpečného místa. 
Ne vždy jsou měřicí místa přístupná, sa-
motný vstup je možný jen pomocí žebříků, 
nebo dokonce vysokozdvižných plošin. Je 
třeba vyřídit potřebná pracovní povolení 
apod. Operace, která by dříve zabrala celé 

dopoledne, je takto proveditelná z jednoho 
bezpečného místa a podle složitosti za pár 
desítek minut.

Výhodou této funkce je také možnost ser-
visních zásahů v případě nepříznivých ven-
kovních podmínek, jako jsou sníh, déšť apod., 
kdy je práce s počítačem na venkovním mís-
tě vyloučena.

Aplikace pro nastavení snímačů je k dis-
pozici zdarma ke stažení pro chytré telefo-
ny a tablety s operačním systémem Android 
na Google Play a na Appstore pro telefony 
s operačním systémem iOS.

Výhodou je, že současná rychlost bezdrá-
tového připojení prostřednictvím Bluetoothu 
je srovnatelná s připojením prostřednictvím 
kabelu USB šifrovaným komunikačním pro-
tokolem I2C.

Velký důraz v průmyslu je kladen na za-
bezpečení dat a komunikací. Je třeba zajistit, 
aby úmyslně nebo neodborným zásahem ne-
došlo ke změně důležitého parametru přístro-

je, který by způsobil např. přetečení nádrže 
s nebezpečnou kyselinou.

Komunikace modulu je šifrovaná 128bi-
tovou šifrou a pro přístup k možnosti nasta-
vení snímače je nutné zadat bezpečnostní 
PIN. Jakmile je jeden uživatel připojen po-
mocí chytrého telefonu, tabletu nebo počí-
tače ke konkrétnímu snímači, není možné, 
aby se prostřednictvím Bluetoothu připojil 
jiný uživatel.

Nový bezdrátový 
modul využívá stan-
dard Bluetooth verze 
4.0. Má proto optima-
lizovanou responzivitu 
a je méně energeticky 
náročný. Komunikace 
Bluetooth je vzhledem 
k využití rozprostřené-
ho spektra málo citli-
vá na případná rušení 
okolními zařízeními.

Závěr

V současné době 
jsou průmyslové pro-
cesy řízeny moderní-
mi řídicími systémy 

a mnohé jsou do jisté míry nebo plně auto-
matizovány. Nezáleží na tom, jde-li o prů-
mysl potravinářský či farmaceutický, nebo 
o mnohem náročnější odvětví, jako jsou 
např. průmysl papírenský, chemický, petro-
chemický nebo ocelárenský. Veškeré proce-
sy je nutné spolehlivě a přesně hlídat s pou-
žitím moderní automatizační techniky.

Představené snímače rozdílu tlaků a mo-
dul Plicscom s rozhraním Bluetooth dodá-
vá společnost Level Instruments CZ – Level 
Expert. Jde o pouhé dva příklady ze sorti-
mentu společnosti. Všechny dodávané pří-
stroje vyhovují příslušným českým i evrop-
ským normám. Rychlá reakce na poptávku, 
velmi kvalitní zboží, nejmodernější techni-
ka, široký sortiment nabízených produktů, 
certifikovaný servis do 24 hodin po sedm 
dní v týdnu – to vše vede ke spokojenos-
ti zákazníků.

(Level Instruments CZ – Level Expert)

Obr. 3. Modul Plicscom s rozhraním Bluetooth
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Především podnikoví energetici a zástup-
ci veřejné správy získají zajímavé informace 
na konferenci Elektřina pro všechny – dosta-
tek, kvalita, management. Proběhne na ve-
letrhu Amper 2020 na brněnském výstavišti 
jako další díl seriálu Energie pro budoucnost. 

Vydavatelství FCC Public konferenci uspořádá 
18. března 2020 v sále P3 od 9:30 h. V první 
části konference jsou připraveny prezentace a 
diskusní panel k tématu Eliminace poklesů na-
pájecího napětí (nejen) v průmyslu.

Druhá část je zaměřena na efektivní naklá-
dání s elektrickou energií s důrazem na využí-
vání velkokapacitních akumulátorových jed-
notek v průmyslových podnicích a areálech.

Konference je určena odborníkům zabý-
vajícím se zabezpečením energií pro techno-

logické procesy a ostatní provozy v průmys-
lových podnicích, obchodních centrech a ve-
řejných budovách. Mezi zvanými posluchači 
jsou podnikoví energetici, technici, zástupci 
příslušných odborů veřejné správy, společ-
nosti sdružené v hospodářských komorách, 
jsou vítáni návštěvníci a vystavovatelé vele-
trhu AMPER 2020. Veškeré informace o kon-
ferenci jsou na http://www.odbornecasopisy.
cz/seminare-konference/energie-pro-budouc-
nost-xxvii--88. (ev)


