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Všem, kteří pro svou pracovní činnost po-
třebují znát přesný údaj o relativním či abso-
lutním tlaku nebo o rozdílu tlaků, je určen 
nový ruční tlakoměr (manometr) řady DMS 
(obr. 1). Při jeho vývoji byl kladen důraz pře-
devším na přehlednost zobrazení, jednodu-
chost ovládání a univerzálnost použití. Tope-
náři, kominíci, plynaři, technici klimatizací, 
laboranti i výzkumní pracovníci jistě ocení 
uživatelsky příjemné ovládání, dlouhou vý-
drž baterie a mechanickou odolnost.

Zobrazením hlavního údaje tlaku s přesností 
0,5 % ze jmenovitého rozsahu to však nekončí. 
Tento tlakoměr má mnoho dalších zajímavých 
funkcí: sedmnáct volitelných jednotek, nulování 
či tárování, možnost desetinásobného zvýšení 
citlivosti zobrazení, funkci hold pro přidržení 
aktuální hodnoty, funkci max/min pro záznam 
maximální a minimální hodnoty, funkci damp 
pro nastavení konstanty tlumení, funkci zobra-
zující aktuální teplotu měřeného média, funkci 
pro výpočet rychlosti proudění a průtoku mě-

Ruční tlakoměr DMS
řeného plynného média a funkci testu netěs-
nosti, kterou je možné využít např. při měření 
tahu plynových spotřebičů jako tzv. 4Pa-test 
nebo pro nastavení tlakového spádu mezi kli-
matizovanými místnostmi. Všechny naměřené 
hodnoty je možné ukládat do integrovaného zá-
znamníku dat (datalogger) s pamětí pro více 
než 200 000 záznamů (při periodě 1 s jsou to té-
měř tři dny záznamu). Při zapnutém záznamní-
ku dat pomáhá šetřit energii režim sleep mode.

Univerzálnost tlakoměru dokladuje širo-
ká škála měřicích rozsahů, od nejmenšího 
±100 Pa přes ±1 000 Pa, ±10 kPa, ±100 kPa 
až po –100 až 1 000 kPa. Samozřejmostí je 
možnost dodat manometr včetně kalibračního 
protokolu z akreditované laboratoře.

Uživatelé jistě ocení možnost připojení pro-
střednictvím konektoru microUSB, který zajiš-
ťuje jak nabíjení přístroje, tak přenos dat do PC. 
Pro komunikaci s PC je určen volně dostupný 
software – DMS control 2. 0.

(CRESSTO, s. r. o.)Obr. 1. Ruční manometr DMS

TRENDLOG
1

TRENDLOG 2015 se bude věnovat 
hlavním trendům v logistice a supply 

chain managementu. Tradičně 
nevynechá oblast maloobchodní 

distribuce.

ESHOPLOG 2015 – 
půldenní konference zaměřená 
na problematiku logistického 

zajištění internetového obchodu.
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PRODLOG – workshop věnovaný 
logistické podpoře výroby se bude 

věnovat efektivitě logistiky ve 
výrobních podnicích se zaměřením 

jak na větší, tak i na střední a menší 
výrobní firmy.
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PACKLOG – půldenní fórum 
zaměřené na obalová řešení 

a technologie doprovází výstava 
nových typů obalů a obalových 

systémů pro logistiku. Praktické 
ukázky obalových řešení 

poskytnou inspiraci jak zefektivnit 
logistiku firem; účastníci 

fóra současně získají přehled 
o globálních a lokálních trendech 

v oblasti transportních obalů.
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PHARMALOG – workshop orientovaný 
na logistiku ve zdravotnictví. Cílovými 

skupinami jsou jak management 
distributorů a výrobců léčiv, tak 

i lidé zodpovědní za logistiku velkých 
nemocnic.
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HRLOG – seminář zejména pro 
HR manažery logistických společností, 

ale i pro všechny logistické 
manažery, kteří se intenzivně zabývají 

problematikou lidských zdrojů.
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DESET MINUT PRO ÚSPORU 
A EFEKTIVITU

Desetiminutová „speed-dating“ 
setkání v rámci kongresu 

EASTLOG 2015, kde si logističtí 
specialisté vyslechnou 

v krátkosti a bez závazků nabídku 
partnerů kongresu. Obě strany se 
mají šanci sejít na neutrální půdě 

a zjistit, zda najdou prostor pro 
svou vzájemnou spolupráci.
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SEELOG – jeden z nejpopulárnějších bodů 
programu kongresu EASTLOG, návštěvy 
logistických center. Účastníci mají na 

výběr z několika exkurzí konaných během 
druhého kongresového dne, na kterých se 
seznámí s logistickými procesy vybraných 

společností.
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KONTAKT: 
LENKA BARANOVÁ, project manager,  
tel.: +420 605 296 744, e-mail: lenka.baranova@atoz.cz, www.eastlog.cz

Akce organizována skupinou

SPOJTE SVOJE JMÉNO S NEJVĚTŠÍM LOGISTICKÝM KONGRESEM V ČR!

Stříbrný partner Speciální 
partneři

Partner tříděníBronzoví partneři Spolupracující oraganizace

Mediální 
partneři

ZÍTŘEK UŽ JE TADY!

EASTLOG 2015

technologie, procesy, služby…

VAŠE LOGISTIKA V LETECH 2015–2020
… a také: HRANICE PŘESTÁVAJÍ  

EXISTOVAT – DOPAD NA LOGISTIKU
ZVLÁDNUTÍ LOGISTIKY 
EXPANDUJÍCÍCH E-SHOPŮ

18. ROČNÍK, 21.–22. 5., PRAHA

HRLOG hlavní partner
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y   Po koupi firmy Vacon se 
zlepšila pozice společnosti 
Danfoss na trhu

Fúze společností Danfoss a Vacon byla 
dokončena v závěru roku 2014 a na Hannover 
Messe vystavovaly již firmy společně. Z divi-
ze Danfoss Power Electronics a společnosti 

Vacon vznikl nový podnik Danfoss Drives, kte-
rý je druhým největším dodavatelem nízkona-
pěťových střídavých pohonů na světě. Dřívější 
ředitel firmy Vacon Vesa Laisi je nyní preziden-
tem firmy Danfoss Drives. Obě firmy si dříve 
konkurovaly, ale každá z nich měla trochu jiné 
zaměření. Sortiment obou firem se proto dobře 
doplňuje a výsledná společnost Danfoss Drives 
má širší nabídku pohonů pro nejrůznější použi-

tí a různých výkonů až do několika megawattů. 
Nabízí také modulární systémy, vodou chlaze-
né pohony i pohony s nízkými emisemi harmo-
nických. Kromě toho tato společnost dodává 
pohony pro specifické oblasti, jako je HVAC, 
vodárenské a splaškové sítě a průmysl. Fúze 
vedla i ke zlepšení servisních služeb, protože 
firma nyní využívá know-how obou dřívějších 
konkurentů. (ev)


