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téma

rovina je před dalším zpracováním zahřívá-
na v rotační peci, aby se vysušila. Rotační 
pece jsou energeticky velmi náročné a mají 
velkou spotřebu zemního plynu. Pro opti-
malizaci spotřeby plynu byl vyvinut systém, 
který pro sušení produktů během výrobního 
procesu využívá odpadní teplo spalin z rotač-
ní pece. V tomto systému jsou měřeny malé 
hodnoty tlaku s velmi velkou přesností jak 
ve spalovací komoře, tak v kouřovodu. Mě-
řené hodnoty jsou potom využívány k řízení 
rychlosti pecních ventilátorů a tím jsou udr-
žovány optimální podmínky v peci. V mís-
tě instalace snímače tlaku je nutné počítat 
s teplotou až +80 °C. Měřicí rozsah je ±5 kPa  
a ±20 kPa.

Ideální pro toto měření je snímač tlaku Ve-
gabar 82 (obr. 4) se suchou (bez použití ole-
je) keramickou tlakovou komorou. Tento sní-
mač je dostatečně citlivý pro přesné měření 
jak malých podtlaků ve spalovací komoře, tak 
i malých tlaků v kouřovodu. Uživatel tak při 
velmi nízkých nákladech dosahuje snížením 
energetické náročnosti sušení značných úspor.

Snímač tlaku patří do skupiny VEGA 
plics®, což je modulární standardizovaný 
systém elektronických modulů a ovládacích 
prvků umožňující snadné nastavení, jedno-
duché ovládání a provoz a omezení potřeby 
skladování náhradních dílů.

Další využití snímačů tlaku

Měření tlaku je v praxi velmi časté v mno-
ha průmyslových odvětvích. Kromě měření 
provozního tlaku v zařízení se snímače tla-
ku používají např. pro hydrostatické měření 
výšky hladiny nebo pro měření průtoku pro-
střednictvím rozdílu tlaků na škrticím prvku. 
Měření tlaku je také základem pro měření 
rychlosti proudění tekutiny prostřednictvím 
dynamického tlaku. Lze je využít i k měře-
ní objemu kapaliny v nádobě nebo k měře-
ní její hustoty.

 

Nabídka společnosti Vega Grieshaber

Německá společnost VEGA Grieshaber KG 
má více než padesát let zkušeností s vývojem 
a výrobou snímačů tlaku a hladinoměrů pro 
průmyslové použití. Snímače tlaku Vegabar 80 
navazují na spolehlivé a kvalitní snímače tla-

ku Vegabar 50 a Vegabar 60 a mohou být pou-
žity jak v jednoduchých, tak i v nejnáročněj-
ších měřicích úlohách v průmyslu.

Snímače využívají ověřené modulární 
koncepty Plics a PlicsPlus, které jsou již 
mnoho let jádrem všech snímačů od firmy 
Vega. Všechny snímače tlaku jsou vyvíjeny 
a zdokonalovány ve vlastním vývojovém od-
dělení společnosti Vega a vyráběny v jejím 
výrobním závodě v Schiltachu v Německu. 
Také měřicí buňky CERTEC® a METEC® 
jsou vyráběny výlučně v tomto závodě. Vý-
roba v Schiltachu zaručuje, že snímače jsou 

vyráběny těmi nejlepšími technologiemi. Vel-
ký důraz je při tom kladen na ochranu život-
ního prostředí, která je rozhodující již od vý-
běru materiálů, v průběhu výroby, při provo-
zu snímačů i při jejich likvidaci.

Snímače tlaku a rozdílu tlaků jsou k dis-
pozici v mnoha stupních přesnosti (od 0,05 % 
z měřicího rozsahu). Na přání je možné je 
dodat s měřicím rozsahem přednastaveným 
podle zadané specifikace. Mají schválení do 
prostředí s nebezpečím výbuchu s certifiká-
tem ATEX a k dispozici jsou verze pro zaříze-

ní s požadovanou úrovní funkční bezpečnos-
ti SIL 2 (v redundantním zapojení až SIL 3). 
Snímače se zaručenou funkční bezpečností 
mají hardware i software odlišné od běžných 
snímačů. Bezpečnost použití snímačů zvyšu-
je také plynotěsné pouzdro.

Snímače je možné vybavit zobrazovacím 
a nastavovacím modulem PlicsCom, nově 
i s komunikací v českém jazyce, který usnad-
ňuje uvedení snímačů do provozu.

Obr. 4. Snímač tlaku Vegabar 82

Obr. 3. Schéma uspořádání měření výšky 
hladiny v tanku s LPG

 Závěr

Snímače tlaku zmíněné v tomto článku, 
ale i další ze sortimentu firmy Vega Griesha-
ber, v nejrůznějších verzích pro velmi široký 
rozsah použití vyrábí a dodává německá fir-
ma Vega Grieshaber KG, kterou na českém 
trhu výhradně zastupuje společnost Level In-
struments CZ – Level Expert, s. r. o. Všechny 
dodávané přístroje vyhovují příslušným čes-
kým i evropským normám a jejich spolehli-
vost je ověřena dlouholetým provozem u nás 
i v zahraničí. Mnoho let zkušeností umož-
ňuje pracovníkům obou společností porozu-
mět specifickým požadavkům daného odvět-
ví a správně na ně reagovat. Společnost Level 
Instruments CZ – Level Expert dodává mě-
řicí techniku pro jakoukoliv oblast průmyslu 
včetně bezplatného technického poradenství, 
vypracování návrhu řešení, zapůjčení sníma-
čů a jejich vyzkoušení u zákazníka.

(Level Instruments CZ – Level Expert)
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Tradiční konference Siemens PLM Con-
nection, která se koná 4. a 5. června v Ostra-
vě, představí systém Smart Innovation Port-
folio, který umožňuje digitalizovat podnik 
a realizovat inovace. Konference je určena 
výrobcům, kteří chtějí získat konkurenční 
výhodu pomocí digitalizace firemních pro-

cesů. Na konferenci bude rozvíjena vize di-
gitálního podniku a její čtyři pilíře:
– zapojení uživatelů, kteří mají správné in-

formace, ve správný čas a ve správném 
kontextu,

– inteligentní modely, které obsahují všech-
ny informace potřebné k přesnému návrhu 
a výrobě,

– udržitelný systém, který přináší návratnost 
investic,

– integrace virtuálního a skutečného světa 
výroby a plynulý tok informací mezi tě-
mito prostředími.
Účastníci konference se seznámí s řešení-

mi, která zkracují výrobní cyklus, pomáha-
jí zlepšit kvalitu výrobků a umožňují přímou 
spolupráci všech pracovníků, kteří se podí-
lejí na vývoji výrobku. Další informace a re-
gistrace na www.siemensplmconnection.cz.
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