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přehled trhu

Přehled trhu 

Plováčkové 
průtokoměry

Dodavatel/výrobce KOBOLD Messring GmbH KOBOLD Messring GmbH KOBOLD Messring GmbH KOBOLD Messring GmbH KOBOLD Messring GmbH

   webová stránka www.kobold.com www.kobold.com www.kobold.com www.kobold.com www.kobold.com

Označení typu KDS BGN VKP VKG VKM

Měřené médium kapaliny, plyny kapaliny, plyny voda, olej olej olej

Měřicí rozsah (voda) 0,1 až 100 l/h 0,5 až 130 000 l/h 2 až 100 l/min (voda) 0,1 až 80 l/min (olej) 0,01 až 80 l/min (olej)

Měřicí rozsah (vzduch za  0 °C, 0,1 MPa) 5 až 3 000 Nl/h 0,015 až 2 400 Nm3/h 1 až 75 l/min (olej) – –

Základní nejistota (±% z rozsahu) 3 % 1,6 % 5 % 4 % 4 %

Přestavitelnost měřicího rozsahu 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1

Typ připojení závit, příruba závit, příruba, TriClamp, speciální závit, lepený závit závit

Délka/jmenovitá světlost trubice (mm) 122 mm/¼ NPT, DN10 až DN25 250 mm/DN15 až DN150 134 mm/G ½" až G 1" 153 mm/G ¼" až G 1" 162 mm/G ¼" až G 1"

Orientace připojení svislá/vodorovná svislá svislá/vodorovná jakákoliv jakákoliv

Materiál měřicí trubice korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel polysulfon sklo Duran korozivzdorná ocel nebo mosaz

Materiály ve styku s médiem (výstelka) korozivzdorná ocel, PTFE korozivzdorná ocel/PTFE polysulfon, korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel + FPM nebo 
mosaz + NBR

korozivzdorná ocel + FPM nebo 
mosaz + NBR

Materiál pouzdra průtokoměru korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel nebo mosaz korozivzdorná ocel nebo mosaz

Rozsah provozních teplot média/okolí (°C)  –40 až +130/–25 až +100  –40 až +350/–40 až +80  0 až +120 100 100

Rozsah provozních tlaků média 420 bar 60 MPa 1,6 MPa 1,2 MPa 35 MPa

Regulátor tlaku ano ano ne ne ne

Analogový výstup (4 až 20 mA) ano ano ne ne ano

Komunikační rozhraní ne HART, Profibus-PA, Fieldbus ne ne ne

Alarmový výstup (typ) ano ano ano ano ano

Certifikace Ex ano ano ne ne ano

Digitální LCD displej ne ne ne ne ano

Analogový (ručičkový) indikátor ano ano ne ano ano

Certifikace funkční bezpečnosti SIL ano ano ne ne ne

Provedení plováčku (rotační, vedený) vedený vedený rotační vedený vedený

Typ montáže in-line in-line in-line in-line in-line

Certifikace pro hygienické a sterilní prostředí ne ano ne ne ne
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Označení typu H250 DK37 DK32/34 DK800 VA40

Měřené médium plyny, kapaliny plyny, kapaliny plyny, kapaliny plyny, kapaliny plyny, kapaliny

Měřicí rozsah (voda) 10 až 120 000 l/h 1,6 až 160 l/h 1,6 až 160 l/h 0,4 až 160 l/h 0,4 až 10 000 l/h

Měřicí rozsah (vzduch za  0 °C, 0,1 MPa) 0,7 až 2 800 m3/h 16 až 4 800 l/h 16 až 4 800 l/h 5 až 5 000 l/h 7 až 310 000 l/h

Základní nejistota (±% z rozsahu) 1,6 % 2,5 % 4 % 2,5 % 1 %

Přestavitelnost měřicího rozsahu 10:1, 100:1 10:1 10:1 10:1 10:1

Typ připojení závit, příruby, hygienické připojení závit, šroubení závit, šroubení závit, šroubení, hadičky závit, příruby, hadičky, hyg. přip.

Délka/jmenovitá světlost trubice (mm) 250/300 mm, DN 15 až 100 dle provedení/¼" dle provedení/¼" 146 mm/¼" dle provedení/DN15 až DN50

Orientace připojení vertikální horizontální, vertikální horizontální, vertikální vertikální vertikální

Materiál měřicí trubice korozivdorná ocel, Hasteloy C4 korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel sklo sklo

Materiály ve styku s médiem (výstelka) korozivzd. ocel, Hast. C4, keramika, 
PTFE

korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel sklo sklo

Materiál pouzdra průtokoměru hliník, korozivzd. ocel PPS hliník ocel, mosaz, PVDF hliník, korozivzdorná ocel

Rozsah provozních teplot média/okolí (°C) –196 až +300/–40 až +120 –80 až +200/–25 až +70 –80 až +200/–25 až +70 –5 až +100/–20 až +100 –20 až +100/–20 až +100

Rozsah provozních tlaků média 250 MPa 13 MPa 13 MPa 1 MPa 1 MPa

Regulátor tlaku ne ano ano ano ne

Analogový výstup (4 až 20 mA) ano ano ne ne ano

Komunikační rozhraní HART, FF, Profibus HART – – –

Alarmový výstup (typ) ano, min/max ano, min/max ano, min/max ano, min/max ano, min/max

Certifikace Ex Ex ia, Ex d, Ex t, Ex nA Ex ai Ex ai, Ex nA, Ex ic Ex ia Ex ia

Digitální LCD displej ano ano ne ne ne

Analogový (ručičkový) indikátor ano ano ano ne ne

Certifikace funkční bezpečnosti SIL SIL 1, SIL 2 SIL 1, SIL 2 SIL 1, SIL 2 – –

Provedení plováčku (rotační, vedený) vedený vedený vedený rotační rotační 

Typ montáže in-line svisle, vodorovně in-line in-line in-line, do panelu in-line

Certifikace pro hygienické a sterilní prostředí ano ne ne ne ne

Společnosti Endress+Hauser a Rockwell Automa-
tion otevřely své první společné zkušební středis-
ko pro Evropu.

Výrobce techniky pro řízení spojitých technolo-
gických procesů má mnoho možností, jak ověřovat 
a validovat své nové produkty. Ovšem jen zřídkakdy 
jsou tyto zkoušky prováděny již od počáteční fáze 
vývoje produktu v podmínkách odpo-
vídajících reálnému provozu a na vlast-
ním zařízení výrobce. Společnosti Roc-
kwell Automation, jako odborník na 
automatizační systémy používané při 
průmyslové výrobě, a Endress+Hauser, 
specializovaná na měřicí techniku pro 
průmysl, v polovině září letošního roku 
slavnostně otevřely své první společné 
zařízení pro zkoušky a validaci svých 
produktů v Evropě.

Hlavní částí zkušebního zařízení, 
nacházejícího se v závodě společnosti 
Endress+Hauser v Maulburgu, Němec-
ko, jsou tři velké nádrže se jmenovitou 
kapacitou od 2 000 do 26 000 l ole-
je. Na nádržích je nainstalováno více 
než dvacet měřicích přístrojů značky 
Endress+Hauser využívajících různé 
měřicí principy. Všechny tyto přístro-
je jsou připojeny k místnímu řídicímu 
systému PlantPAx™ od společnosti 
Rockwell Automation. V daném uspořádání tak mo-
hou všichni pracovníci ve zkušebním středisku získat 
jedním pohledem konkrétní informace a diagnostické 
údaje o stavu a chování jak obsahu nádrží, tak i sa-
motných měřicích přístrojů.

Pro účely školení zákazníků a validace produktů

Původní myšlenka společného vystrojení simu-
lovaného skladu pohonných hmot měřicí a řídicí 
technikou vzešla z prostředí školicích středisek pro 
obor řízení spojitých technologických procesů, tzv. 
Process Training Units, vybudovaných v posledních 
několika letech společností Endress+Hauser s podpo-
rou ze strany společnosti Rockwell Automation. Na 
celkem deseti pracovištích, nacházejících se v USA, 
Kolumbii, Číně a Kanadě, tak mohou obchodní zá-
stupci a specialisté na jednotlivé produkty z obou 
společností pořádat pro své zákazníky školení o mě-
řicích principech a přístrojích a o jejich použití v pra-
xi. V osnovách nabízených kurzů jsou zahrnuty např. 
teorie a praxe instalace přístrojů, simulace chování 
přístrojů ve skutečných provozních podmínkách, dia-
gnostické nástroje a jejich použití, porovnání různých 
měřicích metod apod.

První společné zkušební středisko pro Evropu, 
vybudované v Maulburgu nákladem několika set ti-
síc eur, posouvá dosavadní koncept školicích středi-
sek o skok dále a stanovuje v tomto oboru zcela nové 
standardy. Zejména tím, že se nachází přímo upro-
střed závodu společnosti Endress+Hauser na výro-

bu přístrojů pro určování polohy hladiny a měření 
tlaku a zaměřuje se především na validaci produktů.

Šance na komerční úspěch nových produktů vý-
razně roste, jsou-li od samého počátku vyvíjeny po-
dle potřeb zákazníků, tj. s ohledem na způsob jejich 
skutečného použití a skutečné provozní podmínky 
v praxi. V tomto procesu má zásadní význam kvali-
ta výzkumu, vývoje a také zkušebnictví. „Všechny 

naše produkty musí projít zkouškami ve validačním 
středisku a musí prokazatelně přinášet našim zákaz-
níkům trvalou přidanou hodnotu. Zkoušky, jimž jsou 
přitom vystavovány, jsou mimořádně tvrdé,“ zdůraz-
ňuje Gerd Gritsch, vedoucí útvaru řízení jakosti ve 
společnosti Endress+Hauser v Maulburgu.

Spojené síly odborníků v oboru automatizace

Impulzem k uzavření strategického společen-
ství mezi společnostmi Rockwell Automation 
a Endress+Hauser, trvajícímu nyní již déle než de-
set let, byla u obou společností konstatovaná potřeba 
zvětšit užitnou přidanou hodnotu produktů dodáva-
ných zákazníkům. Tehdejší generální ředitelé Keith 
Nosbusch a Klaus Endress se rukoudáním zavázali 
spojit síly svých společností ve prospěch zákazníků 
a vytvořit měřicí a řídicí systémy, které budou spolu 
navzájem naprosto dokonale komunikovat.

Zkušební středisko v Maulburgu v rámci uve-
deného strategického spojenectví poskytuje vedle 
podpory výzkumných a vývojových činností a ško-
lení vlastních zaměstnanců i zákazníků ve validač-
ním centru také prostor pro názornou výuku studen-
tů. Vloni školeními na zkušebním zařízení tvořeném 
soustavou nádrží a automatizačním systémem pro-
šlo 2 600 externích pracovníků. Nyní k nim přibu-
dou další frekventanti z řad pracovníků společnosti 
Rockwell Automation.

(Endress+Hauser GmbH+Co. KG)

Simulace ve velkém stylu

Obr. 1. Za společným cílem: Frank Kulaszewicz, Senior Vice President 
divize Architecture and Software ve společnosti Rockwell Automa-
tion, a Michael Ziesemer, místopředseda dozorčí rady společnosti 
Endress+Hauser, slavnostně otevírají nové společné zkušební stře-
disko v Maulburgu, Německo


