
53AUTOMA  8-9/2010

snímače a měřicí technika

Průtokoměr DUK se vyrábí v šesti ver-
zích, které se liší velikostí připojení k mě-
řenému médiu: od ½" do 3" (G nebo NPT). 
Měří v rozsazích od 0,08 až 20 l/min do 2,5 
až 630 l/min, čímž lze pokrýt téměř všechny 
podmínky použití. Za pozornost stojí velký 
měřicí poměr 1:250 pro každý rozsah (min./ 
/max. hodnota rozsahu), což uživateli posky-
tuje vysoký stupeň volnosti. 

Vedle standardního mosazného provede-
ní je možné dodat přístroj i ve verzi z koro-
zivzdorné oceli pro měření agresivních mé-
dií. Průtokoměr má velmi malou tlakovou 
ztrátu a je navržen pro médium o teplotě do 
90 °C a tlaku až 1,6 MPa. Díky těmto vlast-
nostem ho lze v průmyslu použít jako uni-
verzální přístroj. Oblasti využití jsou uve-
deny v tab. 1.

Pro využití v praxi má tento přístroj vel-
mi vhodné typy výstupů a možnosti zpra-
cování signálů. Průtokoměr může být vyba-

Měření průtoku ultrazvukem – řešení 
pro mnoho oblastí

ven spínacím, frekvenčním nebo analogo-
vým proudovým výstupem. Kromě toho si 
lze zvolit kompaktní elektronickou jednotku 
vybavenou displejem a spínacím nebo ana-
logovým výstupem, nebo lze přístroj dodat 
s dávkovací či sumarizační elektronickou 
jednotkou. Sumarizační elektronika součas-

ně zobrazuje aktuální průtok, částečné nebo 
celkové proteklé množství. Dávkuje se lo-
kálně pomocí klávesnice přístroje nebo dál-
kově prostřednictvím řídicích kontaktů. Na 

displeji se zobrazuje aktuální 
průtok, nastavená velikost dáv-
ky a proteklé množství. V pří-
padě dávkovací nebo sumari-
zační jednotky je k dispozici 
analogový výstup a dva reléo-
vé výstupy. 

Díky uvedeným kombinacím 
si lze zvolit řešení, které je vý-
hodné jak z hlediska funkcí, tak 
i finančních nákladů. Nově vy-
vinutý průtokoměr je všestran-
ný přístroj, který zaujme svou 
kvalitou, výbornou flexibilitou 
a velkým rozsahem měření. Na 
závěr článku shrňme výhody 
průtokoměrů řady DUK:
–   velký měřicí poměr 1:250,
–   malá tlaková ztráta,
–   velká opakovatelnost ±0,1 % 

z rozsahu,
–   nezávislost na hustotě a visko-

zitě média.
Přístroje společnosti Kobold Messring 

GmbH si návštěvníci MSV 2010 mohou pro-
hlédnout v pavilonu C ve stánku č. 17.

Petr Tichoň, 
Kobold Messring GmbH
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Naše výrobky = Vaše jistota, klid, bezpečíy = Vaše jistota klid bezpečíN

www.kobold.com
tel./fax: +420 541 632 216

Mob. +420 775 680 213
e-mail: info.cz@kobold.com

Tab. 1. Oblasti použití průtokoměrů řady DUK

– stroje a zařízení
– automobilový průmysl
– roboty
– chladicí okruhy
– teplá voda

Obr. 1. Průtokoměry řady DUK

Společnost Kobold Messring GmbH vyvinula nové přístroje řady DUK pro měření prů-
toku kapalin s malou viskozitou. Tyto přístroje pracují na bázi průchodu ultrazvuku mé-
diem. Umožňují nejen měřit aktuální průtok nebo hlídat maximální či minimální hodno-
tu průtoku, ale rovněž dávkovat nebo sumarizovat celkově proteklé množství.


