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Převodníky. tlaku.Vega.vynikají. kvalitou.
a.mohou.být.použity.ve.standardních.i.v.těch.
nejnáročnějších.měřicích.úlohách.v.průmys-
lu..Převodníky.jsou.neustále.zdokonalovány.
a.vyvíjeny;.před.časem.byly.upraveny.tech-
nické. parametry. převodníků. tlaku.Vegabar.
50.a.60..Pro.celkové.zjednodušení.a.univer-
zálnost.byl.sjednocen. také.název.některých.
snímačů.tlaku.

Snímače.tlaku.Vegabar.(obr. 1).využívají.
čtyři.různé.druhy.čidel.tlaku.založených.na.

Nové převodníky tlaku Vegabar

různých.měřicích.principech..Díky.široké.na-
bídce.tlakoměrných.membrán.z.nejrůznějších.
materiálů.je.možné.převodníky.tlaku.Vegabar.
použít.téměř.v.jakémkoliv.procesu:.v.potravi-
nářském,.farmaceutickém.a.chemickém.prů-
myslu,.ve.vodohospodářství,.v.papírenském.
průmyslu,.v.elektrárnách,.teplárnách.atd.

Převodníky. tlaku. a. rozdílu. tlaků. jsou.
k.dispozici.v.mnoha.stupních.přesnosti. (od.
0,075.%.z.měřicího.rozsahu).a.používají.se.
k.měření.a.regulaci.tlaku,.hladiny.a.průtoku.

kapalin.a.plynů..Uplatní.se.při.běžném.měře-
ní,.ale.i.v.těch.nejnáročnějších.úlohách.v.prů-
myslu,. takže.vyhoví.všem.požadavkům.zá-
kazníků..Na.přání. je.možné.dodat. snímače.
s.přednastaveným.(nestandardním).měřicím.
rozsahem.podle.zadané.specifikace..Snímače.
jsou.k.dispozici.také.v.provedení.do.prostře-
dí.s.nebezpečím.výbuchu.s.certifikátem.Atex.

Tlakoměrná buňka Certec

Jádrem.převodníků.tlaku.Vegabar.je.kera-
mická.kapacitní.tlakoměrná.buňka,.která.má.
obchodní.označení.Certec®.a.je.určena.k.mě-
ření.relativního.nebo.absolutního.tlaku..Podle.
požadovaného.měřicího.rozsahu.je.možné.pro.
čidlo.zvolit.jednu.ze.sedmi.tlouštěk.keramic-
ké.membrány.od.0,21.do.1,8.mm..

Vzhledem.ke. speciální.konstrukci.měřicí.
buňky. typu.Certec. lze. čistit.membrány.me-
todami.SIP. a.CIP.. Ideálně. se.buňky.uplatní.
v.potravinářském.a.farmaceutickém.průmys-
lu..Mezi.další.přednosti.snímačů.tlaku.Vegabar.
s.keramickou.měřicí.buňkou.Certec.patří:
–. povrchová.drsnost.smáčených.částí.Ra.lep-

ší.než.0,5.µm,
–. splněný. hygienický. standard. (EHEDG,.

3A),
–. vynikající.odolnost.proti.teplotním.rázům..

Tab. 1. Přehled snímačů tlaku Vegabar, Vegawell a Vegadif
Přístroj Měřicí buňka Rozsah

(přesnost)
Teplotní 
rozsah 
(°C)

Výstupní signál 
(mA)

Vegabar 14 keramická kapacitní měřicí 
buňka Certec

–0,1 až +6 MPa 
(<0,3 %)

–40 až 100 4 až 20

Vegabar 17 kovová měřicí buňka 
(piezorezistivní nebo 
tenká měřicí buňka)

–0,1 až +100 MPa 
(<0,5 %)

–40 až 150 4 až 20

Vegabar 51 oddělovací membrána –0,1 až 25 MPa 
(<0,1 %)

–40 až 400 4 až 20
HART
Profibus-PA
Foundation Fieldbus

Vegabar 52 keramická kapacitní měřicí 
buňka Certec

–0,1 až +7,2 MPa 
(<0,075 %)

–40 až 150 4 až 20
HART
Profibus-PA
Foundation Fieldbus

Vegabar 53 kovová měřicí buňka 
(piezorezistivní nebo 
tenká měřicí buňka)

– 0,1 až +100 MPa 
(<0,1 %)

–30 až 150 4 až 20
HART
Profibus-PA
Foundation Fieldbus

Vegabar 54 keramická kapacitní měřicí 
buňka Certec

–0,1 až +7,2 MPa 
(<0,1 %)

–40 až 120 4 až 20
HART
Profibus-PA
Foundation Fieldbus

Vegabar 55 kovová měřicí buňka 
Metec

–0,1 až +2,5 MPa 
(<0,075 %)

–12 až 200 4 až 20
HART
Profibus-PA
Foundation Fieldbus

Vegabar 66 keramická kapacitní měřicí 
buňka Certec

0,1 až +2,0 MPa
(<0,1 %)

–40 až 100 4 až 20
HART
PA
Foundation Fieldbus

Vegabar 67 kovová měřicí buňka 
Metec

–0,1 až +2,0 MPa 
(<0,1 %)

–12 až 100 4 až 20
HART
Profibus-PA
Foundation Fieldbus

Vegawell 52 keramická kapacitní měřicí 
buňka Certec

–0,1 až +3,9 MPa 
(<0,1 %)

–20 až 80 4 až 20
HART
Pt 100

Vegadif 65 piezorezistivní snímač 
diferenčního tlaku

 rozdíl 1 kPa až 
+4,0 MPa
 (<0,075 %)

–40 až 120 4 až 20
HART
Profibus-PA
Foundation Fieldbus

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o. nabízí kompletní sortiment pří-
strojů pro provozní měření v rozsáhlém spektru průmyslových odvětví. Je schopna vy-
hovět veškerým požadavkům zákazníků na nejrůznější způsoby měření výšky hladiny 
kapalin i sypkých materiálů, měření průtoku a také měření tlaku. V článku je představe-
na inovovaná a upravená řada snímačů tlaku, hydrostatického tlaku a rozdílu tlaků. Spo-
lečnost Level Instruments CZ – Level Expert na českém a slovenském trhu výhradně za-
stupuje německou firmu VEGA Grieshaber KG a poskytuje zákazníkům kompletní služby 
v oblasti měření a regulace včetně bezplatného technického poradenství, vypracování 
návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka.

Obr. 1. Snímače tlaku Vegabar mají široké 
uplatnění při měření v průmyslu

Obr. 2. Keramická membrána Certec je umís-
těna na čele snímače
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Speciální. safírový. keramický. materiál.
s.drsností.povrchu.0,5.µm.firmy.Vega.je.chrá-
něn.patentem..Keramické.měřicí. čidlo.pro-
půjčuje. snímačům.cenné.vlastnosti:. robust-
nost,. chemickou. odolnost. a. velkou. přetíži-
telnost.(až.150krát)..Keramická.membrána.je.
umístěna.na.samém.čele.snímače.(provedení.
front-flush),. což. zabraňuje. tvorbě. možných.
usazenin.v.místě.připojení.k.procesu.(obr. 2)..

Výstupní signál

Elektronika.převodníků.je.založena.na.mo-
dulárním.konceptu.plics®.a.je.řešena.jednotně.
ve.všech.převodnících.řad.Vegabar.50,.60.a.
Vegadif.65..Díky.zobrazovacímu.a.nastavova-
címu.modulu.Plicscom.je.možné.převodníky.
velmi.snadno.uvést.do.provozu..Pro.komuni-
kaci.snímače.standardně.využívají.signál.4.až.
20.mA.nebo.protokoly.HART,.Profibus-PA..
nebo.Foundation.Fieldbus.

Univerzální přístroje

Převodníky.tlaku.Vegabar.usnadňují.měře-
ní.tlaku,.hydrostatického.tlaku.a.rozdílu.tlaků.

Obr. 3. Úprava snímače pro papírenský 
průmysl

plynů,.par.či.kapalin..Snímače.jsou.vyráběny.
tak,.aby.splňovaly.nejnáročnější.požadavky.
celosvětových.standardů.nebo.konkrétní.po-
žadavky. jednotlivých. uživatelů.. Podle. typu.
použití. se. zvolí. vhodné. procesní. připojení:.
manometrické.šroubení.pro.standardní.pro-
cesy,.připojení.triclamp.pro.měření.v.potra-
vinářství,. převlečné. matice.Varivent,. SMS,.
Neumo,.příruby.nebo.speciální.připojení.na.
kulovém.ventilu.pro.použití.v.papírenském.
průmyslu.(obr. 3).

Závěr 

Technické. parametry. představených.
i.ostatních.produktů.pro.měření.tlaku.dodá-
vaných.společností.Level.Instruments.CZ.–.
Level.Expert.jsou.v.tab. 1..Další.informace.
lze.získat.telefonicky.nebo.elektronickou.poš-
tou..Rychlá.reakce.na.poptávku,.kvalitní.zbo-
ží,.nejmodernější.technika,.široký.sortiment.
nabízených.produktů,.24hodinový.servis.po.
sedm.dní.v.týdnu.–.to.vše.vede.ke.spokoje-
nosti.zákazníků.společnosti.

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

Při. rozšiřování. výrobních. provozů. hlav-
ního. sídla. B&R. v. Eggelsbergu. byl. posta-
ven.plně.automatizovaný.velkoplošný.sklad.
o.výměře.6.600.m².s.regály.výšky.přesahu-
jící. 19.m.a.délky.72.m,.který.má.kapacitu.
18.000.palet..Toto.podnikové.logistické.cen-
trum.s.moderními.zakládacími.stroji.a.pale-
tovými.manipulátory.dodala.firma.TGW.Sys-
tems.Integration.GmbH.a.společnost.B&R.je.
vybavila.vlastní.řídicí.a.vizualizační.techni-
kou.a.pohony..

Velkou.výkonnost. zajišťují. plně. automa-
tizované. zakládací. stroje,. které. se. pohybují.
v.pěti.uličkách.mezi.oboustrannými.regály..Za.
hodinu.je.možné.přesně.uložit.nebo.vyjmout.
až.300.europalet..Stroje.na.zakládání.a.vyjí-
mání.jsou.propojeny.s.osmi.vyskladňovacími.
stanicemi,.umístěnými.ve.dvou.úrovních.s.au-
tomatickou.dopravou.palet.v.obou. směrech,.
které. jsou.vybaveny. systémy.pro.manipula-
ci.s.materiálem..Osvědčený.řídicí.a.vstupně-
výstupní.systém.X20.zajišťuje.maximální.vý-
kon.tohoto.komplexního.skladového.zařízení.

Z.bezpečnostní. techniky. jsou.použity.de-
centralizované.komponenty.systému.X20.Sa-
feLogic.a.X20.Safe.IO.využívající.POWER-
LINKsafety.. Pro. vizualizaci. jsou. využívány.
B&R.Automation.Panely,.umožňující.jednodu-
še.a.intuitivně.vkládat.důležité.řídicí.parametry.

Z.každé.operátorské.stanice.lze.sledovat.
celý.systém.i.jeho.jednotlivé.části.

Systém. využívá. moderní. mechanismy.
vzdálené. údržby,. které. předávají. prostřed-

B&R automatizuje své logistické centrum

nictvím. textových. nebo. e-mailových. zpráv.
do.všech.stanic.diagnostické.informace.o.sta-
vu.celého.systému.a.všech.jeho.prvků,.až.po.
jednotlivé.kanály.I/O.a.pohony.

Všechny. pohony. zakladačů. a. manipulá-
torů.jsou.vybaveny.servopohony.společnos-
ti.B&R..Europalety.o.hmotnosti.až.1.000.kg.

jsou. dopravovány. se. zrychlením. 2,5. m/s–2.
a.přesně.umisťovány.v.celé.délce.72.m..Vý-
znamnou.předností.tohoto.řešení.je.jeho.ener-
getická. efektivnost.. Schopnost. servopoho-
nů.B&R.rekuperovat. energii. snižuje.nákla-
dy.na.energii.při.denním.provozu.asi.o.jednu.
třetinu.

Pro.řízení.skladu.a.toku.materiálu.se.po-
užívá.systém.SAP.R/3.LES.(Logistic Execu-
tion System).. Řídicí. jednotky. pro. ovládání.
skladu.jsou.propojeny.se.systémem.SAP.pro-
střednictvím.modulu.TRM.(Task and Resou-
rce Management)..Není. tedy. třeba.vyhradit.
zvláštní.počítač.pro.řízení.toku.materiálu,.jak.
je.to.běžné,.ani.datová.rozhraní.se.zdvojeným.
ukládáním.každé.položky,.náročná.na.údržbu..
Daná.objednávka.a.s.ní.spojené.úkoly,.včet-
ně.postupu.ukládání.a.vyjímání,.jsou.pláno-
vány.výhradně.v.systému.SAP.R/3.a.pláno-
vání.lze.rychle.přizpůsobit.změnám.v.poža-
davcích.na.logistiku.

Pohyby. zásob. jsou. zpracovávány. v. sys-
tému. SAP,. který. běží. na. B&R.Automation.
PC. na. pevných. vyskladňovacích. stanicích,.
zatímco. vnitropodniková. doprava. je. řízena.
a. monitorována. mobilními. zařízeními. pro.
sběr.dat,.takže.je.vždy.znám.aktuální.pohyb.
každého.produktu.

Toto.velmi.hospodárné.celkové.řešení.lo-
gistických.systémů.bylo.možné.realizovat.in-
tegrací.techniky.B&R.do.osvědčených.skla-
dových.systémů.

(ev)

Obr. 1. Automatický skladovací systém je plně 
vybaven řídicí a pohonářskou technikou B&R




