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snímače a měřicí technika

tudíž citlivému měřicímu systému uvnitř do-
statečnou ochranu.

Výstupy průtokoměru

Výstupy převodníku jsou analogové (4 až 
20 mA, HART), pulzní (frekvenční) nebo 
stavové. Uživatelé kromě průtoku získávají 
také informaci o teplotě média a volitelně 
i o jeho hustotě. To může být využito pro 
regulaci kompresoru, který vodík stlačuje: 
buď může být zvýšen jeho výkon, nebo na-
opak zastaveno čerpání. Převodník je rov-
něž vybaven dvouřádkovým LCD, který 
přímo zobrazuje měřenou hodnotu (obr. 3). 
Převodník je možné snadno nakonfiguro-
vat na místě prostřednictvím čtyř tlačítek. 
Jimi lze nastavit výstup nebo vyvolat ana-
lýzu chyb.

Převodníky jsou k dispozici ve dvou 
varian tách: k montáži přímo na průtokoměr 
nebo do rozváděče. V obou případech jsou 

jiskrově bezpečné, aby se snížilo riziko vý-
buchu nebo požáru v případě úniku vodíku.

Simulace umožňují dosáhnout vysoké 
přesnosti

Již bylo uvedeno, že při vývoji nových 
průtokoměrů uplatnila firma Heinrichs Mess-
technik množství různých simulačních metod. 
Nikoliv však jen při vývoji konstrukce, ale 
také při návrhu výrobních postupů a kalibra-
ce průtokoměrů. Simulace umožňují snadno 
a rychle ověřit spolehlivost a přesnost sníma-
če ve všech myslitelných podmínkách.

Simulace uplatňuje firma Heinrichs Mess-
technik při navrhování všech měřicích přístro-
jů, ovšem pro snímače měřící média o vyso-
kém tlaku jsou zvláště důležité. „Při vývo-
ji snímače TMU-W 004 jsme použili vysoce 
přesné metody simulace mechanického chová-
ní a proudění: metody konečných prvků (FEM, 
Finite Element Method), simulaci dynamiky 

proudění (CFD, Computational Fluid Dyna-
mics) a simulaci interakce proudění s pevnými 
předměty (FSI, Fluid Structure Interaction),“ 
informoval Guido Thometzki, ředitel Hein-
richs Messtechnik. Jedině prostřednictvím si-
mulací a počítačem podporované optimalizace 
konstrukce se podařilo splnit často protichůd-
né požadavky na vysokou přesnost, extrémní 
spolehlivost a odolnost proti vysokému tlaku 
měřeného plynu. Přesnost zůstává zachována 
i při změnách tlaku a teploty během plnění.

„Skutečnost, že TMU-W 004 nejen splnil 
požadavky OIML R 139/2018, ale výrazně je 
překročil a má třídu přesnosti 1,5 pro měření 
stlačeného vodíku, ukazuje, zvláště v meziná-
rodním srovnání, jak vynikající je tým, který 
průtokoměr vyvíjel,“ uvedl Thomas Chatzi-
konstantinou, technický ředitel firmy Hein-
richs Messtechnik.
[Tisková zpráva Heinrichs Messtechnik, listopad 
2020.]

Petr Bartošík

Od dob prvních měrných latí a vodočtů 
uplynulo nemálo vody a současná doba spí-
še přeje měřením elektronickým. Přestože je 
nyní většina veletrhů a výstav zrušená, vý-
voj v nezmenšené míře pokračuje dál. Fir-
ma Dinel, s. r. o., přední nezávislý výrobce 
systémů pro měření výšky hladiny a průtoku 
v České republice, má ve své nabídce celou 
řadu měřicích zařízení pro obory vodáren-
ství a hydrologie, pro úpravny vody a tech-
nologie čištění odpadních vod a představuje 
pro tyto obory spoustu novinek.

Ultrazvukový hladinoměr 
ULM-54

Ultrazvukový hladinoměr 
ULM-54 (obr. 1) je určen pro 
kontinuální bezdotykové mě-
ření výšky hladiny vody ze-
jména ve venkovním prostře-
dí, v řekách, kanálech, jím-
kách apod. Hladinoměr je 
vybaven pokročilou elektro-
nikou s teplotní kompenzací 
a možností eliminovat neo-
mezený počet falešných od-
razů od překážek v měřeném 
prostoru. Je napájen dvoužilovým kabelem 
se standardním proudovým výstupem 4 až 
20 mA. Jeho parametrizace, jakož i sběr 

Hladiny a průtoky pod kontrolou

dat jsou možné také prostřednictvím komu-
nikačního protokolu HART. Hladinoměry 
ULM-54 jsou vyráběny ve třech rozsazích: 
2 m, 6 m a 10 m. Hlavice hladinoměru je 
vybavena dvěma závitovými připojeními – 
spodním a vrchním. Pro venkovní prosto-
ry je určen speciální typ kabelové vývodky 
umožňující montáž ochranné hadice („hu-
sího krku“).

K pohodlné profesionální montáži slou-
ží konzolový výsuvný držák z korozivzdor-
né oceli. Je možné jej vysunout do vzdále-

nosti až 0,9 m od stěny a na jeho konci se 
nachází stínicí kryt. V případě instalace ve 
venkovním prostředí je výhodné pro mon-

táž použít vrchní závit. Hladinoměr je pak 
stíněn proti slunečnímu záření, což zlepšu-
je proces teplotní kompenzace a prodlužu-
je jeho životnost. Při zvlnění měřené hladi-
ny lze spodní závit hladinoměru použít pro 
montáž směrového trychtýře.

Kalorimetrický snímač průtoku TFS-35

Častým úkolem je kontrolovat, zda voda 
v potrubí proudí podle zadání. K tomuto úče-
lu byl vyvinut kalorimetrický snímač průto-
ku TFS-35 (obr. 2). Dokáže průtok kontrolo-
vat po krocích nebo plynule (výstup dvousta-
vový, PNP, nebo analogový, 4 až 20 mA). Je 
možné jej použít pro média elektricky vodi-

Člověk již odpradávna chápal vodu jako prostředek k přežití a začal se intenzivně zají-
mat o její množství. Měření výšky hladiny a průtoku je tedy možné považovat za histo-
ricky nejstarší „procesní“ měření a vodárenství za jejich kolébku.

Obr. 2. Kalorimetrický snímač průtoku TFS35

Obr. 1. Ultrazvukový hladinoměr ULM54
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vá i nevodivá a instalován může být v kovo-
vých i plastových potrubích. Snímač je celý 
vyroben z korozivzdorné oceli, na jednom 
konci je opatřen senzorem, na opačném jsou 
indikátory stavu zařízení. Je určen k montáži 
do stěny potrubí pomocí 
návarku. Kromě hlídání 
průtoku má i funkci mo-
nitorování teploty média. 
Parametry snímače se na-
stavují s použitím mag-
netického pera.

Vysokofrekvenční 
hladinoměr RFLS-28

Snímač RFLS-28 je 
určen především pro ver-
tikální montáž do nádr-
ží či jímek (obr. 3). Jeho 
nedílnou součástí je 
i trubkový nástavec, je-
hož délku si volí zákaz-
ník. Je vhodný ke snímání limitních výšek 
hladiny nejrůznějších kapalin, kašovitých 
a pastových hmot. Snímače RFLS-28 mohou 
být přímou náhradou za vibrační hladinové 
spínače nebo, v náročnějších úlohách, za ka-
pacitní snímače hladiny. Kromě vody je lze 
použít i pro jiná kapalná média s libovolnou 
vodivostí či permitivitou. Snímač pracuje ve 
vysokofrekvenčním pásmu, které umožňuje 
spolehlivou detekci hladiny média s eliminací 
vlivu usazenin nebo pěny na elektrodě. Do-
káže potlačit i vliv elektricky vodivých ulpí-
vajících médií (čisticí prostředky, louhy, che-
mikálie). Snímače je možné parametrizovat 
magnetickým perem.

Programovatelná řídicí jednotka 
PCU-100 s modulem GSM

PCU-100 (obr. 4) je univerzální jednot-
ka určená k měření, zobrazování a archivaci 
různých fyzikálních veličin (výška hladiny, 
tlak, průtok, teplota apod.). Je schopna napá-
jet všechny běžné snímače s výstupem 4 až 

20 mA – obsahuje napájecí zdroj 24 V DC. 
Umí vyhodnocovat naměřené údaje v reál-
ném čase (včetně převodu výšky hladiny na 
objem), ty zaznamenávat v interní paměti 
a ukládat na kartu SD a na dálku nastavovat 

parametry snímačů (jsou-li k tomu vybave-
ny komunikací HART). Je volitelně vybave-
na displejem a tlačítky, výstupním galvanic-
ky odděleným výstupem 4 až 20 mA nebo 
komunikačním modulem GSM. Tento modul 
umožňuje připojení a zasílání dat s naměřený-

mi hodnotami na server dinel.cloud, kde jsou 
tyto údaje dostupné oprávněným uživatelům 
odkudkoliv z internetu a kde je lze zobrazit 
v podobě grafů, tabulek a grafických prvků, 
tzv. widgetů.

Univerzální převodník UHC-01

Univerzální převodník UHC-01 z USB na 
HART je další ze skupiny podpůrných komu-
nikačních prostředků. Využívá se pro základ-
ní nastavení snímačů a čtení naměřených hod-
nost prostřednictvím PC. Výhodou je, že je 
vybaven napájecím zdrojem pro snímač. Ne-
obsahuje žádný software, a je tudíž kompati-
bilní s jakýmikoliv komunikačními softwary 
– např. UniSCADA od firmy Dinel.

Software UniSCADA

Komunikační software UniSCADA 
(obr. 4) je určen pro jednotky PCU-100 a pro 

UHC-01. V případě PCU-100 lze aplikací 
UniSCADA číst hodnoty i nastavovat para-
metry převodníku PCU-100 i připojeného sní-
mače, je-li vybaven rozhraním HART. 

(Dinel, s. r. o.)
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Obr. 4. Jednotka sběru dat PCU100 a komunikační software UniSCADA

Obr. 3. Vysokofrekvenční hladinoměr RFLS28


