
21AUTOMA 12/2021

téma

Elektromagnetické zásuvné průtokoměry 
PIT (obr. 1) se často používají tam, kde není 
dostatečný prostor pro běžné průtokoměry 
vložené do potrubí. Díky své zásuvné kon-
strukci mohou ve srovnání s velkými mag-
netickými průtokoměry vloženými do potrubí 
významně uspořit náklady na instalaci. Insta-
lace průtokoměrů PIT totiž vyžaduje vyvrtat 
do potrubí jen jeden otvor, za-
tímco při instalaci průtokomě-
ru do potrubí (inline) je třeba 
odstranit část potrubí a nahradit 
ji průtokoměrem. Kromě toho 
je možné objednat si průtoko-
měr s ventilovou sadou a vodi-
cím zařízením, které umožňu-
je vkládání a vyjímání průtoko-
měru, přestože je potrubí pod 
tlakem a v provozu (obr. 2). To 
např. usnadňuje údržbu zařízení.

Různé materiály 
a konfigurace pro různé 
úlohy

Průtokoměry PIT jsou běžně 
dodávány se senzorem z korozi-
vzdorné oceli a elektrodami z ma-
teriálu Hastelloy. Jsou také k dis-
pozici se zásuvnou sondou s po-

Elektromagnetické zásuvné průtokoměry řady PIT

vlakem PFA (perfluor alkoxyalkan kopolymer) 
a platinovými nebo tantalovými elektrodami.

Snímač lze zvolit s místním, nebo vzdá-
leným převodníkem (obr. 3). Standardně vy-
užívá analogový výstup s komunikačním pro-
tokolem HART, ale na vyžádání lze získat 
i variantu s rozhraním Profibus-PA. Průtoko-
měr může mít také pulzní výstup nebo sta-

vový výstup (spíná při překročení nastavené 
mezní hodnoty).

Snímače s místním převodníkem je možné 
používat pro média o teplotě –20 až +80 °C, 
se vzdáleným převodníkem pro média o tep-

Elektromagnetické zásuvné průtokoměry řady PIT od firmy Kobold měří rychlost prů-
toku vodivých kapalin do 10 m/s v potrubích s velkým průměrem. Tyto průtokoměry 
jsou ideální pro potrubí s průmyslovou nebo čerstvou vodou, ale lze je použít i pro jiné 
kapaliny, kaly a pasty s vodivostí přes 20 µS/cm. Průtokoměry jsou vhodné pro potrubí 
o průměru 150 až 2 000 mm. Obvykle se instalují do kovového potrubí, ale není problém 
je použít pro betonová nebo plastová potrubí v dočasných nebo trvalých instalacích.
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Obr. 1. Elektromagnetické zásuvné průtokoměry PIT

Obr. 2. Průtokoměr PIT-U s vodicím zařízením 
a ventilovou sadou, které umožňují instalaci 
a demontáž sondy průtokoměru za provozu, 
kdy je potrubí pod tlakem
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Na webových stránkách www.automa.cz lze časopis 
prolistovat i prohledat fulltextovým vyhledávačem.

Obr. 3. Průtokoměr PIT se vzdáleným převodníkem

lotě –40 až +100 °C 
(s povlakem PFA až 
+150 °C). Maximální 
jmenovitý tlak je PN 
40. Třída krytí je IP67/ 
/IP68.

Je-li průtokoměr ur-
čen pro použití v ne-
bezpečných oblastech, 
jsou k dispozici také 
verze s ochranou pro-
ti výbuchu a certifika-
cí ATEX EEx.

Jak průtokoměr PIT 
funguje

Elektromagnetické 
zásuvné průtokoměry 
PIT využívají magne-
tickou indukci popsa-

nou Faradayovým zákonem. Elektricky 
vodivé médium při průchodu magne-
tickým polem indukuje napětí. Napětí 
na elektrodách (měřicí a referenční) je 
úměrné rychlosti průtoku, z níž je mož-
né při znalosti rychlostního profilu vy-
počítat objemový průtok. Průtokoměry 
PIT mají cívku o velkém průměru, která 
vytváří stabilní magnetické pole, a jsou 
navržené tak, aby tlaková ztráta způso-
bená zasunutou sondou byla co nejmen-
ší. Měření objemu není ovlivněno tla-
kem, teplotou, hustotou ani viskozitou 
média. Dosahují proto přesnosti ±1,5 % 
z ak tuální hodnoty a ±0,5 % z rozsahu.

Další informace o těchto průtoko-
měrech a ostatních snímačích ze sorti-
mentu firmy Kobold zájemci získají na 
www.kobold.com.

(KOBOLD Messring GmbH)

Téměř všechna průmyslová odvětví 
využívají velké množství průmyslových 
plynů. Obvykle nejde o hlavní produkt 
výroby, ale o podpůrné produkty. Ne-
lze je však opomíjet, protože náklady na 
jejich nákup, skladování i spotřebu mají 
nemalý podíl na celkové ceně hlavního 
produktu.

Podniky ve zpracovatelském průmyslu po-
užívají obrovské množství dusíku (N2), oxi-
du uhličitého (CO2), kyslíku (O2), argonu 
(Ar) a mnoha dalších průmyslových plynů 
jako svařovací plyny, ochranné plyny (páje-
ní) nebo k balení v modifikované atmosféře 
(MAP) v potravinářství.

Důležité podružné měření

Při nakládání s plyny je důležité 
vyvarovat se ztrát energie a netěsností tak 
jako ve výrobě, vytápění, větrání a klimati-
zaci. Stejně významné je zajistit podrobné 
a správné účtování nákladů, jde-li o více 
spotřebitelů. To však vyžaduje více než jen 
měření celkové spotřeby průmyslového ply-
nu. Pro efektivní monitorování plynů je roz-
hodující měření průtoku v rozvodech nebo 
přímo u zákazníka. Termické průtokoměry 
se osvědčily jako zvláště účinné podružné 
měřiče, které umožňují náklady podrobně 
rozdělit na jednotlivé budovy, podlaží, od-
dělení, výrobní procesy nebo jiné jednot-

Měření průmyslových plynů v podání 
Endress+Hauser

Tab. 1. Přístroje pro podružné měření plynů ze sortimentu společnosti Endress+Hauser 

Typ měření Vhodný přístroj Charakteristika

měření kryogenních kapalin 
(průtok a teplota)

Coriolisův průtokoměr 
Promass F 500

umožňuje i fakturační měření 
podle MID

měření suchých plynů  
v hlavním potrubí (průtok  
a teplota)

termický průtokoměr
t-mass 300/500 

minimální tlaková ztráta, 
jednoduchá instalace

trendová měření  
v podružných větvích 
(průtok a teplota)

termický průtokoměr
t-mass A 150/B 150

cenově výhodné měření

měření mokrých plynů 
(průtok a teplota)

vírový průtokoměr
Prowirl F 200

integrované měření teploty  
a tlaku (volitelně)

měření tlaku Cerabar PMP51B nová generace oblíbených 
tlakoměrů

měření teploty iTemp ModuLine TM101 univerzální teploměr 
v libovolné konfiguraci

záznam/vyhodnocení 
měřených hodnot

Memograph M RSG45 ukládá, zobrazuje, analyzuje 
a komunikuje

ky. Použití podružných měřičů je nedílnou 
součástí komplexního systému energetic-
kého managementu podle ISO 50001 a má 
několik výhod:
– rychlý přehled o všech průtocích plynu 

v různých oblastech (budova, podlaží, pro-
ces atd.),

– správné a důsledné účtování nákladů pro 
všechny spotřebitele,

– spolehlivá identifikace netěsností, parazit-
ních odběrů a oblastí s neobvykle vysokou 
spotřebou.
Pro dosažení úspor stačí dodržovat tři zá-

sady: minimalizovat netěsnosti, monitorovat 

filtry a vyvarovat se přenosu zkapalněného 
plynu do hlavních potrubí.

Výběr přístrojů pro podružné měření 
plynů

Podružné měřiče jsou užitečnou investicí 
z několika důvodů. Nejde jen o identifikaci 
netěsností, ale také o správné účtování nákla-
dů pro spotřebitele. Důležité je pro podruž-
né měření vybrat správný typ přístroje. Třeba 
při nákupu nebo plnění cisteren kryogenními 
zkapalněnými plyny se projeví rozdíl v přes-
nosti mezi mechanickými měřiči a moderní-


