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Moderní vyhodnocovací jednotka VEGAMET 391

Jako svou novinku představuje společnost 
Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o.  
vyhodnocovací jednotku Vegamet 391. Spo-
lečnost tak rozšiřuje svou nabídku zahrnují-
cí různé typy hladinoměrů, limitních spína-
čů a převodníků tlaku pro měření v různých 
oborech: v chemickém a petrochemickém 
průmyslu, ve stavebnictví, farmaceutickém, 
energetickém, hutnickém, papírenském prů-
myslu i ve vodním hospodářství.

Vyhodnocovací jednotka pro kontinuální 
měření s integrovanými spínači

Vyhodnocovací jednotky Vegamet jsou na-
vrženy pro snadné monitorování a jednoduché 
řízení technologických procesů. Novinka, Ve-
gamet 391, je nová verze přístroje s rozhraními 
Ethernet, USB 2.0 a RS-232 pro propojení k PC 
i k jiným řídicím jednotkám a doplňuje sortiment 
vyhodnocovacích jednotek. Pro bezpečné sys-
témy je k dispozici také verze s bezpečnostním 
certifikátem SIL2. Měřené parametry jsou podle 
požadavku zobrazovány na displeji LCD a mo-
hou být zobrazeny na externím displeji nebo 
nadřazeném systému. Snadno se také integrují 
do webového vizualizačního systému Web-VV 
společnosti Vega Grieshaber. Jednotka rovněž 
umožňuje zaznamenávat a zobrazovat měřené 
hodnoty v dlouhém časovém intervalu (trendy).

Vegamet 391 má tyto základní vlastnosti:
– komplexní nastavování funkcí, jako je li-

nearizace a nastavení systému,
– integrovaný webový server, časově řízený 

přenos měřených hodnot prostřednictvím 
e-mailu nebo SMS,

– volba provedení SIL2 podle IEC 61508.
Jednotka je vybavena šesti reléovými vý-

stupy a proudovým výstupem (tab. 1) a díky 
tomu ji lze snadno použít k řízení procesu bez 
znalostí programování PLC. Má-li vyhodno-

covací jednotka pracovat v prostředí s nebez-
pečím výbuchu (Ex), je vybavena integrova-
nou bezpečnostní bariérou.

Tři verze jednotky Vegamet 391

1. verze
Jednotka vyhodnocuje signály ze sníma-

če prostřednictvím proudové smyčky 4 až 
20 mA. Je vybavena šesti reléovými výstu-
py a jedním proudovým výstupem. Relé č. 6 
je možné konfigurovat jako bezpečnostní.

2. verze
Verze číslo 2 vyhovuje standardu funkční 

bezpečnosti SIL2 podle IEC 61508. Vyhod-
nocuje signály ze snímačů s výstupem 4 až 
20 mA. Vyhodnocovací jednotka je vybavena 
čtyřmi reléovými výstupy a proudovým vý-
stupem. Dvě relé (č. 3 a č. 4) vyhovují stan-
dardu IEC 61508 a mohou být použita pro 
bezpečnostní řešení podle SIL2. Relé č. 1 
a č. 2 mohou být použita pro standardní řídi-
cí funkci. Také proudový výstup je kvalifiko-
ván podle IEC 61508. Alternativně lze konfi-
gurovat relé č. 2 jako bezpečnostní.

3. verze
Jednotka vyhodnocuje signály ze sníma-

čů s výstupem 4 až 20 mA/HART. Vyhodno-
covací jednotka je vybavena šesti reléovými 
výstupy. Alternativně lze konfigurovat relé č. 
6 jako bezpečnostní.

Díky rozhraní Ethernet a RS-232 je možné 
jednotku snadno propojit s PLC, DCS nebo 
modemem. Přístroj lze použít jako vstup-
ní bránu k nadřazeným systémům nebo pro 
snadné připojení k modemu (telefonní síť, 
internet). 

Kromě analogového měřicího signálu 4 až  
20 mA může tato verze přijímat i digitální 
signál HART. 

Výměna dat s jinými programy

Naměřené hodnoty je možné se systémy 
řízení podniků ERP (např. SAP) nebo s jiným 
softwarem, jako je Excel apod., vyměňovat 
prostřednictvím protokolu HTTP. Použitím 
tohoto protokolu lze získat naměřené hod-
noty v nejrůznějších formátech: TXT, CSV, 
HTML nebo XML.

Systém řízení čerpadel

Vzhledem k tomu, že je jednotka Vega-
met 391 vybavena funkcí měření průtoku, je 
obzvláště vhodná pro inteligentní řízení čer-
padel ve vodním hospodářství. Čtyři z šes-
ti reléových výstupů mohou být vyhrazeny 
pro inteligentní systém řízení čerpadel, kte-
rým lze optimalizovat dobu provozu několika 
čerpadel. Uživatel má také možnost nastavit 
na čtyřech digitálních výstupech funkci dia-
gnostiky. Jednotka v tomto režimu vyhod-
nocuje signál z čerpadel a řídí jejich provoz.

Měření průtoku a proteklého 
množství

Jednotka Vegamet 391 je vybave-
na integrovaným čítačem pro měře-
ní celkově proteklého množství. Uži-
vatel může zobrazit měřenou hodno-
tu v jednotkách, které mu vyhovují, 
a může zobrazit také celkově protek-
lé množství.

Komunikační možnosti

Prostřednictvím ethernetového roz-
hraní lze jednotku Vegamet 391 připo-
jit do podnikové sítě nebo i k řídicím 
jednotkám PLC, DCS či PC. Pro při-
pojení k PLC a DCS přes ethernetové 
rozhraní je k dispozici např. protokol 
Modbus TCP, který používá mnoho ří-
dicích systémů a např. OPC serverů. 

Software na PC může velmi snadno zpřístup-
nit výsledky jednotky Vegamet 391 prostřed-
nictvím protokolu VEGA-ASCII. S použitím 
webového serveru integrovaného v jednotce 
Vegamet 391 a připojení k Ethernetu je mož-
né snadno zobrazit měřené hodnoty kdekoliv 
pomocí internetového prohlížeče. Profesio-
nální vizualizaci poskytne výkonný vizuali-
zační software Web-VV, který umožňuje také 
zálohovat a ukládat data, zasílat zprávy a vy-
hlašovat alarmy.

Je-li jednotka Vegamet 391 připojena do 
sítě s přístupem na internet, může přenášet 
měřené hodnoty do softwaru Web-VV, kte-
rý je instalován na serveru VEGA. Zákazník 
má přístup k informacím o stavu např. hla-
diny prostřednictvím internetového portálu 
Web-VV společnosti Vega přes standardní 
internetový prohlížeč.

Jestliže je jednotka Vegamet 391 připo-
jena k síti s poštovním serverem, může za-
sílat e-mailové zprávy. Funkce přenosu dat 
prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) 
a SMS mohou být spuštěny stanovenou udá-
lostí (např. dosažení požadované hladiny) či 

Tab. 1. Vstupy a výstupy vyhodnocovací jed-
notky Vegamet 391

Vstup 1× 4 až 20 mA/HART
Proudový 
výstup

1× 0/4 až 20 mA

Reléový vý-
stup

5× SPDT (přepínací kontakt)
1× bezpečnostní stav

Obr. 1. Vyhodnocovací jednotka pro kontinuální 
měření s integrovanými spínači
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ve stanoveném čase (pravidelně, v určitých 
časových intervalech) nebo při výskytu chy-
by (chybová zpráva).

Rozhraní RS-232

Rozhraní RS-232 umožňuje vyhodnocova-
cí jednotku snadno připojit k internetu přes 
analogový modem ISDN a GSM/GPRS pro 
vytáčenou linku nebo mobilní rádiovou síť. 
Pomocí tohoto připojení jsou k dispozici ta-
kové funkce, jako je přenos elektronickou 
poštou nebo SMS a také výměna dat se sys-
témem WEB-VV. Zapojením do telefonní 
nebo mobilní rádiové sítě je možné snadno 
nastavovat parametry a diagnostické funkce.

Instalace a uvedení do provozu

Vyhodnocovací jednotku Vegamet 391 
je možné instalovat do panelu nebo do roz-
váděče. Při správné instalaci je u jednot-
ky zaručen stupeň krytí IP65. Nastavuje 
se a uvádí do provozu lokálními tlačítky 
nebo dálkově z PC připojeného přes roz-
hraní USB za použití systémů FDT/DTM 
a nebo PACTware.

Závěr

Vyhodnocovací jednotku Vegamet 391 
dodává společnost Level Instruments CZ – 
Level Expert s. r. o. v nejrůznějších verzích 

pro široký rozsah použití. Všechny dodá-
vané přístroje vyhovují příslušným českým 
i evropským normám a jejich spolehlivost 
je ověřena dlouholetým provozem u nás 
i v zahraničí. Zkušení pracovníci společ-
nosti rozumějí specifickým požadavkům 
daného odvětví. Společnost Level Instru-
ments CZ – Level Expert je připravena do-
dat měřicí techniku pro jakékoliv průmys-
lové odvětví, a to včetně bezplatného tech-
nického poradenství, vypracování návrhu 
řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkou-
šení u zákazníka. 

(Level Instruments CZ – 
Level Expert s. r. o.)
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y   MESA International 
oznamuje konání konference 
European P2E 2009

Asociace MESA International (Manu-
facturing Enterprise Solutions Association) 
oznamuje, že konference European Plant-to- 
-Enterprise 2009 se bude konat 27. a 28. říj-
na 2009 v Utrechtu (Nizozemí). Navazu-
je na předchozí úspěšné konference; letoš-
ní ročník se soustřeďuje na téma Survive 
to Thrive, tedy na to, jak mají průmyslové 
podniky plánovat, co mají dělat a na co se 

mají soustředit, aby přežily současné zlé časy 
a začaly se opět rozvíjet. 

Konference je jedinečnou příležitostí k se-
tkání odborníků z průmyslových podniků 
a dalších expertů a k výměně zkušeností s im-
plementací systémů MES a s využitím infor-
mačních systémů k řízení výroby v reálném 
čase v rámci závodu, podniku i celého doda-
vatelského řetězce.

Poprvé bude součástí konference také 
vzdělávací část, kde se účastníci seznámí 
s hlavními zásadami implementace MES ve 
svých podnicích a s tím, jak získat všechny 
potřebné informace specifické pro jejich obor. 

Účast na konferenci tedy bude užitečná 
pro všechny: jak pro ty, kteří s MES tepr-
ve začínají a potřebují znát nejlepší strate-
gii plánování projektů jejich implementace, 
tak i pro zkušené uživatele, kteří zde mo-
hou hledat inspiraci, jak využití MES dále 
zefektivnit. 

Průběžně aktualizované informace jsou 
k nalezení na webové stránce www.mesa.org/
conference/2009/eu. Jednací řečí je angličti-
na; konference se mohou zúčastnit jak členo-
vé MESA, tak ti, kteří se o systémy MES za-
jímají, ale členy MESA dosud nejsou.

(Bk)


