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Sortiment hladinoměrů pro kapaliny je roz-
dělen na skupiny spínačů a snímačů. Do sku-
piny spínačů patří přístroje, které měří hladi-
nu v jednom bodě. Jde např. o ochranu před 
přetečením (hlídání maximální výšky hladi-

ny) nebo ochranu čerpadla před chodem na-
prázdno (hlídání minimální výšky hladiny). 
Signál tvoří kontakt (mikrospínač, tranzistor, 
relé aj.). Ve skupině snímačů se nacházejí pří-
stroje, které měří hladinu spojitě. Výstupní 
signál je přenášen analogově prostřednictvím 
proudové smyčky v rozsahu 4 až 20 mA, popř. 
digitálně komunikačním protokolem HART.

Vybrané hladinové spínače

Plovákové spínače

Spínače Nivofloat (obr. 1) s plastovým plo-
vákem na kabelu patří díky své jednoduchosti 
a cenové dostupnosti k nejčastěji používaným 
hladinoměrům. Své použití nacházejí převáž-
ně při měření limitních výšek hladin ve stud-
nách, jímkách a nádržích. Zároveň jsou ideální 
volbou pro ochranu čerpadla proti chodu nasu-
cho. Nivelco nabízí varianty plovákových spí-
načů do čisté a odpadní vody s kabelem z PVC 
nebo neoprenu o délce 5, 10 a 20 m.

Vodivostní spínače

Nivocont K je skupina vodivostních spí-
načů určených pro limitní měření výšky hla-
diny nebo detekování přítomnosti vodivých 
kapalin pomocí kovové elektrody. K dispo-

Přehled hladinoměrů Nivelco 
nejen pro vodohospodářství

zici jsou modely pro jednu až pět elektrod 
pro detekci až pěti úrovní hladiny a ponorné 
provedení na kabelu vhodné k měření ve vr-
tech. Součástí nabídky jsou vodivostní relé 
pro vyhodnocení signálu.

Vibrační spínače

Nivoswitch jsou vibrační vidličkové spí-
nače pro vertikální i horizontální uchyce-
ní. Jsou určené pro měření polohy hladiny 
různých druhů kapalin od měrného objemu 
0,7 dm3/kg (do hustoty maximálně 1,4 kg/dm3), 
do teploty 130 °C a tlaku 4 MPa (40 bar). Jde 

o univerzální limitní hladinoměry nacházejí-
cí uplatnění ve všech odvětvích průmyslu. 
V nabídce jsou kompaktní provedení s re-
léovým výstupem a cenově dostupné mini-
kompaktní provedení s konektorem a dvou-
vodičovými výstupy AC/DC nebo třívodičo-
vými PNP/NPN.

Spínače s vedeným plovákem

Nivopoint jsou vícebodové plovákové spí-
nače pro horizontální uchycení, bez potřeby 
napájení. Zařízení tvoří kovová vodicí trubi-
ce s délkou na míru, uvnitř které se nachází 
jeden až pět jazýčkových kontaktů. Tyto kon-
takty jsou ovládané magnetem uvnitř plová-
ku, který se s hladinou pohybuje podél trubi-
ce. Počet kontaktů, jejich rozmístění a logika 
jsou specifikovány podle přání uživatele. Tyto 
spínače jsou skvělou volbou pro úlohy, kde je 
nutné měřit několik poloh hladiny.

Společnost NIVELCO Process Control Co. se sídlem v Budapešti patří mezi přední ev-
ropské výrobce provozní přístrojové techniky. Již od založení v roce 1982 se soustředí 
převážně na průmyslové přístroje pro měření polohy hladiny kapalin a sypkých látek, 
díky čemuž má dnes jednu z největších nabídek na trhu.
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Obr. 1. Hladinový spínač Nivofloat s plasto
vým plovákem na kabelu

Obr. 2. Ponorný snímač hydrostatického tlaku 
Nivopress
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ku 0,3 MPa. Plastové pouzdro s krytím IP68 
chrání přístroj před poškozením při zaplave-
ní. Snímače se nastavují na dálku prostřed-
nictvím komunikačního protokolu HART.

Radarové snímače

Bezkontaktní radarové snímače Pilotrek re-
prezentují aktuálně nejmodernější snímače pro 
měření výšky hladiny, které lze použít téměř ve 
všech průmyslových odvětvích. Snímače jsou 
s dvouvodičovým výstupem, pracují na frek-
venci 26 GHz, jejich dosah je 16 m a přesnost 
±3 mm. Univerzální použití umožňuje široká 
nabídka modelů, mezi které patří základní, ce-
nově dostupné provedení bez displeje do vodá-
renství, vysokoteplotní provedení s displejem 
a plastovým zapouzdřením antény pro chemic-
ký průmysl, farmacii a potravinářství nebo vy-
soce výkonný model s parabolickou anténou 
v nevýbušném provedení pro energetiku.

Dodavatelem všech uvedených hladinomě-
rů je firma NIVELCO BOHEMIA, s. r. o. – 
výhradní distributor značky Nivelco pro Čes-
kou republiku.

(NIVELCO BOHEMIA, s. r. o.)

Obr. 3. Bezkontaktní ultrazvukový snímač 
Easytrek

Vybrané snímače výšky hladiny

Snímače relativního tlaku

Snímače Nipress využívají k měření výš-
ky hladiny měření relativního tlaku u dna 
nádrže. Jde o cenově velmi dostupné řeše-
ní, avšak podmínkou je instalace snímače 
z boku u dna nebo zespodu. K dispozici je 
široká škála modelů, od těch se základními 
parametry až po vysoce přesné, s displejem 
a datovou komunikací.

Snímače hydrostatického tlaku

Nivopress (obr. 2) jsou ponorné snímače 
hydrostatického tlaku na kabelu. Jsou urče-
né ke spuštění na dno nádrží, jímek, studen 
a vrtů, kde měří tlak vodního sloupce. Kro-
mě standardních verzí z korozivzdorné oce-
li je k dispozici i celoplastové provedení do 
agresivních kapalin. Přívodní kabel je certifi-
kován pro použití v pitné vodě. V nabídce je 
také množství různého příslušenství: svorky 
pro uchycení, adaptéry proti zanesení přístu-
pu média k membráně, přechodové krabice 
či přepěťové ochrany.

Ultrazvukové snímače

Easytrek (obr. 3) jsou bezkontaktní ultra-
zvukové snímače. Vzhledem k přívětivé ceně, 
jednoduchému použití, dlouhodobé spolehli-
vosti a skvělým technickým parametrům patří 
mezi nejprodávanější produkty. Lze jimi mě-
řit polohu hladiny téměř všech druhů kapalin, 
které netvoří pěnu, do teploty +80 °C a tla-
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y   Zlepšování kontroly 
kvality prostřednictvím 
digitálních nástrojů

Kvalita výrobků je v současné době pro 
konkurenceschopnost a udržení si silné pozi-
ce na trhu zcela zásadní. Jsou na ni kladeny 
stále větší požadavky a v rámci managemen-
tu kvality je třeba ji průběžně vyhodnocovat.

Výzkumné a inovační centrum INTE-
MAC se bude na svém dalším webináři vě-
novat právě optimalizaci kontroly kvali-
ty prostřednictvím digitálních technologií.

Navazuje tak na svou úspěšnou sérii 
webinářů z loňského roku. Ovšem s tím 
rozdílem, že v roce 2021 chystá tyto webi-
náře ve studiovém formátu, který umožní 
intenzivnější diskusi mezi účastníky a lep-
ší strukturování setkání. 

Webinář se uskuteční ve středu 3. břez-
na 2021 od 10.00 do 11.30 h. Registrace 
je možná na https://www.intemac.cz/akce/
webinar-1-zlepsovani-kontroly-kvality-di-
ky-digitalnim-nastrojum/.

Mezi probíranými tématy budou:
– systémy pro řízení kvality (softwarová 

podpora),

– optická kontrola kvality,
– umělá inteligence v prostředí kontroly kva-

lity,
– kontrola rozměrů, povrchu, barevnosti, de-

tekce vad,
– kontrola se zpětnou vazbou do výroby,
– evidence chyb a jich statistika,
– Test-it-off: robotické off-line testování vý-

robků,
–  kontrola prvního kusu – mezioperační kon-

trola – výstupní kontrola,
–  detekce zmetků, hlášení vadných kusů,  
–  podpora pro audity, podpora práce z domu, 

integrace.
Webinář je určen pro strojírenské a vý-

robní firmy.
(ed)

  Noví partneři Národního 
centra Průmyslu 4.0 

Ve druhé polovině roku 2020 získalo Ná-
rodní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) nové 
partnery, jako jsou Deloitte Advisory, Au-
toSAP, Atos nebo Leuze Engineering. Pan-
demie koronaviru v České republice totiž 
urychlila digitalizaci a firmy hledají odbor-

ného partnera s patřičnými znalostmi. Proto  
i přes očekávané snižování nákladů a úspo-
ry se mnoho firem rozhodlo spolupracovat 
s NCP 4.0 a využívat jeho služby v oblasti 
průmyslu 4.0 a digitalizace. 

Připomeňme, že loni centrum pomohlo 
propojit akademický a průmyslový sektor 
při vývoji ochranné masky CIIRC RP-95. 
Data k 3D tisku si stáhlo více než 100 firem 
ve 30 zemích světa a prostřednictvím akade-
mického start-upu TRIX Connections se mas-
ka dostala dále do sériové výroby. 

Ve druhém pololetí 2020 se stalo novým 
národním partnerem NCP 4.0 Sdružení au-
tomobilového průmyslu AutoSAP, partne-
rem se stala i společnost Deloitte Advisory 
s. r. o. V tomto období se k činnosti NCP 4.0 
připojilo celkem sedm asociovaných partne-
rů: Leuze Engineering Czech s. r. o., Atos IT 
Solutions and Services, s. r. o., Kooperace.cz, 
s. r. o., PRK Partners s. r. o., Radalytica a. s., 
Novicom, s. r. o., a ČEZ Distribuce. Spolu-
pracujícími partnery se staly: Asociace obran-
ného a bezpečnostního průmyslu ČR, Svaz 
chemického průmyslu České republiky, z. s., 
a Česká asociace interim managementu, z. s.

Přehled všech partnerů centra lze nalézt 
na: https://www.ncp40.cz/partneri. (ev) 
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Na webových stránkách www.automa.cz lze časopis 
prolistovat i prohledat fulltextovým vyhledávačem.


