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snímače, převodníky, měřicí technika

Integrace převodníků tlakové diference 
do konceptu plics

VEGADIF 65 je nově vyvinutý převodník 
tlakové diference s kovovou piezorezistiv-
ní měřicí buňkou. Tento snímač je určen pro 
měření rozdílu tlaku na filtrech a čerpadlech 
a také pro měření výšky hladiny v tlakových 
nádržích. Lze jej použít i k měření průto-
ku clonovými měřidly nebo k měření husto-
ty. Měřicí buňka vyniká rozsahem 1 kPa až 
4 MPa a přesností 0,075 %.

Ve verzi s externí elektronikou má sní-
mač krytí IP68 a lze jej umístit v extrémně 
náročných provozních podmínkách s vel-
kou okolní vlhkostí. Tato verze je vhodná 
také tam, kde použití klasického snímače 
s vestavěnou elektronikou brání špatný pří-
stup a omezený prostor. Pouzdro elektroni-
ky může být z plastu, hliníku nebo korozi-
vzdorné oceli; pouzdro z korozivzdorné oce-
li nebo plastu může být jednokomorové nebo 
dvoukomorové. Speciální materiály mem-
brány, jako např. Monel nebo tantal, chrání 
snímač proti agresivním médiím. Pomocí 
připojovacích redukcí mohou být ke snímači 
nainstalovány veškeré typy jednostranných 
nebo dvoustranných oddělovacích systémů, 
jež jsou vhodné pro chemické, farmaceutic-
ké a potravinářské provozy. Provozní teplota 
je od –40 do +400 °C a statický tlak může 
být až 42 MPa.

Komunikace

Snímač má analogový výstupní signál 
4 až 20 mA s protokolem HART. Jako va-

rianta může být vybaven komunikačním 
rozhraním pro Profibus-PA a Foundation 
Fieldbus.

V nejlevnější verzi s pouhým analogovým 
výstupním signálem a protokolem HART se 
snímač nastavuje pomocí vyjímatelného zob-
razovacího a nastavovacího modulu Plicscom, 
který je vybaven podsvětleným displejem. 
Nastavovací software PACTware usnadňuje 
nastavení a údržbu pomocí PC. Další nástro-
je, jako např. PDM a AMS, umožňují snímač 
začlenit do řídicích systémů od významných 
světových výrobců. Využít lze také přenosné 
komunikátory pro HART a snímače nastavit 
přímo v provozu.

Modulární koncepce

Vegadif 65 je nyní právoplatným členem 
konceptu plics® a díky tomu se rozšiřují mož-
nosti jeho použití. 

Závěr

Převodníky tlakové diference Vegadif 65 
a další produkty ze sortimentu německé spo-
lečnosti Vega Grieshaber KG dodává na čes-
ký a slovenský trh její výhradní zástupce pro 
Českou republiku a Slovensko, společnost 
Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o. 

Level Instruments CZ – 
Level Expert s. r. o. 

Obr. 1. Převodník tlakové diference Vegadif 
65 integrovaný do konceptu plics

Při výběru měřicí techniky je nutné zvolit spolehlivý a ověřeným systém. V mnoha vý-
robních zařízeních je třeba měřit rozdíl tlaků převodníky tlakové diference. Společnost 
Vega Grieshaber nyní představuje novinku: ověřený a spolehlivý snímač tlakové diferen-
ce Vegadif, který je začleněn do modulárního konceptu plics. 
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  Nemocnice v Jeseníku 

ušetří energie

Společnost Siemens podepsala s vede-
ním nemocnice v Jeseníku smlouvu na re-
vitalizaci energetického systému budov 
v nemocničním areálu. Cílem projektu 
v hodnotě 13,5 milionu korun je zvýšit 
účinnost vytápěcí soustavy v objektech 
a snížit spotřebu energií i související ná-
klady. Projekt rovněž přispěje ke zlepše-
ní životního prostředí v lázeňském městě 
Jeseník. Společnost Siemens na základě 
energetického auditu objektů nemocnice 
zrekonstruuje vytápěcí soustavu v areálu 
a vybuduje dispečerské pracoviště, jehož 
pracovníci budou po dokončení projek-
tu z jednoho místa sledovat a optimalizo-

vat hospodaření s energiemi. Nová vytápě-
cí soustava umožní snížit spotřebu zemního 
plynu, elektrické energie a vody, přičemž cí-
lem je snížit náklady v porovnání se součas-
ností asi o 20 %.

Projekt v nemocnici v Jeseníku bude ře-
šen metodou Energy Performance Contrac-
ting (EPC). Její podstatou je, že zadavatel, 
v tomto případě nemocnice, nevloží do rekon-
strukce vytápěcí soustavy žádné vlastní pro-
středky. Prvotní investici totiž zajistí dodava-
tel, tj. společnost Siemens, která na základě 
smlouvy s dobou platnosti deset let zadavateli 
garantuje výši úspor dosažených v důsledku 
provedené rekonstrukce. Z úspor se postup-
ně uhradí jak počáteční investice, tak činnost 
dodavatelské firmy.

Společnost Siemens patří mezi význam-
né dodavatele v oblasti energeticky úspor-

ných projektů v ČR i na celosvětové úrov-
ni. Výsledkem těchto projektů zrealizova-
ných za posledních devět let na území ČR 
jsou úspory ve výši téměř 120 milionů korun 
a pokles emisí CO2 o více než 50 000 tun. Ce-
losvětově společnost Siemens za posledních 
deset let úspěšně dokončila více než 1 500 
projektů, které jejím zákazníkům umožnily 
uspořit více než 50 miliard korun a snížit emi-
se CO2 o více než dva miliony tun. Společ-
nost za tyto projekty získala několik prestiž-
ních ocenění. Například v roce 2006 to byla 
cena za Evropskou energetickou službu, udě-
lovaná Evropskou komisí nejlepším evrop-
ským poskytovatelům služeb v oboru ener-
getiky, a v ČR ocenění Energetický projekt 
roku za úspěšnou revitalizaci areálu psychi-
atrické léčebny Kosmonosy.

(Siemens, s. r. o.)


