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Obr. 9. Průřezový kompaktní průtokoměr  
s integrovaným snímačem teploty Rosemount 
3051SFC [10]

ním součinitelem dohodnutým mezi dodava-
telem a odběratelem tepla [6], [7].

K měření teploty se obvykle používají pá-
rované odporové teploměry ve čtyřvodičo-
vém zapojení. Průtok bývá měřen měřidly se 
škrticími orgány, ultrazvukovými a vírový-
mi průtokoměry.

Výpočetní jednotka obsahuje matematický 
člen pro výpočet tepelného výkonu, množství 
přeneseného tepla na základě měřených pa-
rametrů a pro provádění potřebných korekcí 
měrných tepelných kapacit a hustoty v závis-
losti na provozní teplotě a tlaku. Mikropro-
cesorem řízená výpočetní jednotka poskytuje 
na displeji údaje o tepelném výkonu, množ-
ství tepla, průtoku a proteklém množství tep-
lonosného média, teplotách, tlaku i o přísluš-
ných součinitelích a konstantách.

Na obr. 7 až obr. 9 jsou ukázky přístro-
jové techniky využívané k měření množství 
tepla předávaného v parních tepelných sítích. 

Na obr. 7 je ultrazvukový měřič kondenzá-
tu Ultraheat UH50 s vyhodnocovací jednot-
kou pro měření množství tepla. Na obr. 8 je 
vírový průtokoměr s integrovanou tlakovou 
a teplotní kompenzací Optiswirl 4070 C [9]. 
K měření tedy nejsou zapotřebí další sníma-
če pro měření tlaku a teploty páry; jako vý-
stup je k dispozici i údaj o hmotnostním prů-
toku. Na obr. 9 je ukázáno clonové měřidlo 
průtoku s integrovaným snímačem teploty 
Rosemount 3051SFC [10]. Přístroje pro mě-
ření tepla v páře a přístroje pro měření tepla 
a chladu rovněž vyrábí a dodává firma ELIS 
Plzeň [6], [7].

2. Použití měřičů tepla

Měřiče tepla pro kapalná teplonosná mé-
dia je možné využít k měření tepla nebo chla-
du. Nacházejí uplatnění v komunálních teplá-
renských sítích, při vytápění a chlazení prů-
myslových objektů a využívají se zejména 
jako fakturační měřidla. Měřiče tepla přená-
šeného párou lze využít při používání páry  
k čištění a sterilizaci v potravinářském a far-
maceutickém průmyslu. Investice do měření 
tepla se vyplatí, protože umožní efektivně-
ji využívat teplonosná média, a tím snižovat 
provozní náklady.

Některé přístroje jsou vybaveny záznam-
níkem dat (datalogger), který umožňuje uklá-
dat naměřené hodnoty do paměti v požadova-
ném formátu včetně časového údaje, důleži-
tého např. při fakturaci. Používá-li se měřidlo 
pro fakturaci, musí to být stanovené pracovní 
měřidlo ve smyslu § 3 zákona o metrologii  
č. 505/1990 Sb. Tato měřidla podléhají po-
vinnému úřednímu ověření.

Měřidla tepla bývají vybavena komuni-
kačním rozhraním (Ethernet, Modbus nebo 
M-Bus) a díky tomu lze měřidlo integrovat 
do řídicího a informačního systému závodu 
nebo teplárenské sítě.

Text článku vychází z  kapitoly 10 Měření 
množství tepla v knize Měření a řízení v po-
travinářských a biotechnologických výrobách 
(editoři Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.), 
Ostrava, Key Publishing, 2015.
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y   Nová generální ředitelka 
ABB Česká republika 

Společnost ABB ČR má od 1. března 
2016 novou generální ředitelku, Tanju Vai-
niovou. Cílem její práce bude další růst 
ABB ČR. Zároveň plánuje transformač-
ní kroky podle strategie ABB Group Next 
Level. 

Tanja Vainiová pracuje ve společnos-
ti ABB již od roku 1998. Zastávala celou 

řadu vedoucích pozic v oblasti obchodu, 
služeb a výroby, ale též rozvoje obchodních 
příležitostí a řízení dodavatelských řetězců 
(SCM). Působila především ve Finsku, USA 
a Švýcarsku. Do České republiky přichází 
z ABB Maďarsko, kde s úspěchem zastávala 
rovněž pozici generální ředitelky. Ve funk-
ci vystřídá Hannu Kasiho, který přijal seni-
orní funkci v oblasti sdílených služeb ABB 
Group. Stejně jako on pochází Tanja Vaini-
ová z Finska. 

Vystudovala obor strojního inženýrství na 
Tampere University of Technology a ve stu-
diu pokračovala v Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), kde získala tituly MBA 
a MSc. v oboru inženýrink se specializací na 
řízení dodavatelských řetězců. Ve svém vol-
ném čase nejraději sportuje – oblíbila si běhá-
ní, plavání a jízdu na kole. Úspěšně startova-
la na mnoha triatlonových závodech, marato-
nech a půlmaratonech. Je vdaná a s manželem 
vychovává tři dcery. (ed)


