
�� AUTOMA  2/2009

sn
ím

ač
e 

p
ol

oh
y 

hl
ad

in
y

téma

Obr. 3.  Zobrazovací a nastavovací jednotka Vegadis 61

kontaktních ultrazvukových hladinoměrů. 
Radarový hladinoměr Vegapuls 68 vyhovu-
je těmto náročným podmínkám, protože mi-
krovlnný signál není ovlivňován prašností. 
Vzhledem k měřicímu rozsahu do 70 m je 
hladinoměr Vegapuls 68 pro tato sila ideál-
ní volbou. K odstranění usazeného prachu 
a nánosů se používá ofukový systém, který 
čistí povrch sondy a především antény prou-
dem stlačeného vzduchu. Lze volit mezi zá-
vitovým a přírubovým provedením s příru-
bami různých průměrů podle norem DIN 
a ANSI. Pouzdro může být plastové, hliníko-
vé, dvoukomorové hliníkové nebo z korozi-
vzdorné oceli. Zobrazovací a nastavovací mo-
dul Plicscom je standardní součástí sond. Do 
vzdálenosti 25 m od sondy je možné umístit 
zobrazovací a nastavovací jednotku Vegadis 
61(obr. 3). Dodává se i v provedení do pro-
středí s nebezpečím výbuchu (ATEX II 1G, 
2G, EEx ia IIC T6). 

Jinou variantou měřicího přístroje zapl-
nění v cementovém sile je reflektometrický 
radarový hladinoměr Vegaflex 62 s měřicím 
rozsahem do 40 m. Vzhledem k tomu, že je 
snímač kalibrován na danou měřenou výšku 
zásobníku, není v podstatě nutné nastavení na 
místě. Snímač Vegaflex je necitlivý na nánosy 
a nálepy na vodicí anténě (lano nebo tyč).

Výroba vápna

Zatímco při výrobě cementu se používa-
jí dlouhé rotační pece, vápno se pálí ve verti-
kálních pecích. Pec je plněna shora a pálené 
vápno je odebíráno ze spodní části pece. Dů-
ležitým předpokladem pro optimální provoz 

pecí je správné plnění. Vzhledem k vysokým 
teplotám během provozu jsou na instalova-
né hladinoměry kladeny extrémní požadavky. 
V minulosti byly často používány radiometric-
ké systémy a elektromechanické hladinoměry, 
ale dnes, vzhledem k technickému pokroku 
a příznivému vývoji cen, stále častěji najdou 

v těchto úlohách uplatnění mik-
rovlnné hladinoměry. Robustní 
mikrovlnné hladinoměry Vega-
puls 68 poskytují navzdory ex-
trémním podmínkám spolehlivé 
výsledky měření. Ačkoliv teplo-
ty v místě, kde je hladinoměr na-
montován, mohou dosahovat až 
200 °C, Vegapuls 68 nevyžaduje 
dodatečné chlazení. Bezkontakt-
ní měřicí přístroje jsou navíc na-
prosto bezúdržbové.

Závěr 

Všechny zde uvedené sní-
mače a široký sortiment dalších 
snímačů polohy hladiny a tlaku 
dodává na český i slovenský trh 
společnost Level Instruments CZ 
– Level Expert, s. r. o., výhrad-
ní zástupce německé splečnosti 
Vega Grieshaber. Všechny do-
dávané přístroje vyhovují pří-
slušným českým i evropským 
normám a jejich spolehlivost je 
ověřena dlouholetým provozem. 
Zkušení pracovníci společnosti 
Level Instruments CZ – Level 
Expert rozumějí specifickým 

požadavkům různých odvětví. Společnost 
dodává měřicí a regulační techniku včetně 
bezplatného technického poradenství, vypra-
cování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a je-
jich vyzkoušení u zákazníka.

(Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o.)
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v proaktivní údržbě

Společnost CMMS ve spolupráci s Aso-
ciací technických diagnostiků ČR, Asociácií 
technických diagnostikov SR, Českou spo-
lečností pro údržbu, Slovenskou spoločnos-
tí údržby a firmou Trifoservis pořádá v Pra-
ze 23. až 25. března 2009 konferenci Nové 
trendy v proaktivní údržbě.

Konference je určena pro vyšší a střední 
management podniků, pro vedoucí pracovní-
ky údržby, technické diagnostiky a pracovní-
ky tribotechnické a mazací služby. 

Akce je zaměřena na možnosti úspor 
v prediktivní údržbě a prodloužení životnos-
ti rotačních strojů. Nosnými tématy konferen-
ce jsou: analýza příčin poruchovosti, metodi-
ka zavádění systémů prediktivní a proaktiv-
ní údržby a jejich integrace s řízením údržby, 
zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zkuše-
nosti s použitím technologií a přístrojové pro-
vozní techniky nejnovější generace v praxi. 
Pozornost bude věnována též ustavování stro-
jů, soustrojí a výrobních linek, diagnostice 

ložisek, maziv, elektrických točivých strojů, 
využití ultrazvukové diagnostiky a termodia-
gnostiky a dalším aktuálním tématům. 

Odbornými garanty jsou RNDr. Ondrej 
Valent, CSc. (CMMS, s. r. o.), Ing. Jiří Svo-
boda (TMV SS, spol. s r. o.) a Vladislav Ma-
rek (Trifoservis Vladislav Marek).

Bližší informace o konferenci lze získat na 
webové stránce firmy CMMS (www.cmms.
cz/konference), kde je možné se i přihlásit.

(ed)

  CANopen Application Days 
�00� – výzva autorům

Organizace CAN in Automation (CiA) 
uspořádá v Evropě v roce 2009 pod názvem 
CANopen Application Days (CAD) sérii cel-
kem tří jednodenních konferencí zaměřených 
na použití síťového protokolu vyšších vrstev 
CANopen v praxi. Budou to konference (ná-
zev, místo a datum konání):
– Nordic CAD, Helsinki Polytechnics Sta-

dia, Helsinky, Finsko, 7. května 2009,
– Central-European CAD, Robert Bosch, 

Berlín, Německo, 17. června 2009,

– Mediterranean CAD, Universitat de les 
Illes Balears, Palma de Mallorca, Španěl-
sko, 8. října 2009.

Jednací řečí všech tří akcí je angličtina a po-
sluchači se jich zúčastní zdarma.

Pořadatel zve projektanty a koncové uživa-
tele systémů s protokolem CANopen k aktiv-
ní účasti na uvedených konferencích. Zájem 
je o příspěvky pojednávající o zkušenostech, 
problémech a jejich řešeních, nových struk-
turách systémů a dalších zajímavých aspek-
tech projektování a realizace systémů s pro-
tokolem CANopen. Příspěvky s popisem za-
řízení či nástrojů pro práci s tímto protokolem 
nebudou na konference přijaty, ale jednotlivé 
prostředky bude možné představit na dopro-
vodné výstavce. Firmy, které budou na kon-
ferenci prezentovat projekty anebo zkušenos-
ti s protokolem CANopen (ať už v přednesu 
svého pracovníka nebo reprezentanta zákaz-
níka), dostanou stůl na doprovodné výstavce 
k dispozici zdarma. Ostatní budou muset za 
účast na výstavce platit.

Uzávěrka příjmu abstraktů příspěvků je 
13. února 2009. Další informace lze získat 
u CiA (www.can-cia.org).  (sk)


