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snímače a měřicí technika

měření dosáhnout mnohem větší přesnosti. 
Měřicí systémy s externími snímači totiž ne-
musí dostatečně kompenzovat vliv změn sta-
vových veličin média na údaj přístroje, neboť 
provozní podmínky na místě snímání rych-
losti proudění média a na místě snímání jeho 
tlaku a teploty se mohou výrazně lišit. Pro-
tože průtokoměr DVH měří všechny tři veli-
činy v jednom místě, je výsledný údaj průto-
ku zatížen menší nejistotou.

Průtokoměry DHV se připojují dvouvo-
dičově prostřednictvím standardní stejno-
směrné proudové smyčky 4 až 20 mA nebo, 
s ohledem na různé standardy, i čtyřvodičově 
s napájením střídavým napětím až do 230 V. 
Změnou konfigurace elektroniky lze jako vý-
stupní signály z jednotky nastavit celkovou 
proteklou hmotnost, výstrahy, objemový prů-
tok, hmotnostní průtok, tlak a teplotu. Stan-
dardním komunikačním nástrojem je protokol 

HART, k dispozici je také protokol Modbus. 
Základní technické údaje průtokoměrů řady 
DVH jsou shrnuty v tab. 1.

Průtokoměry DHV mohou být až do prů-
měru potrubí DN 200 (popř. 8") dodávány 
v provedení in-line. Připravovány jsou me-
zipřírubové a zásuvné verze pro potrubí do 
DN 600 (24").
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Dne 12. dubna 2012 se v Kongresovém 
centru na brněnském výstavišti uskuteční 
již třetí ročník odborného semináře na téma 
Enterprise Asset Management – správa ma-
jetku. Na semináři představí prezident sdruže-
ní IFMA (International Facility Management 
Association) Ing. Ondřej Štrup připravovanou 
normu ISO/WD 55000 Asset Management. 
Podrobnější program jeho prezentace je:
– co je Technical Project Committee ISO/

/PC 251, Asset Management,
– proč je připravována nová norma ISO 

55000,

– jaký je vztah ISO/WD 55000 Asset Mana-
gement a ČSN EN 15221 Facility Manage-
ment,

– o čem se bude jednat na 3. zasedání stan-
dardizační komise ISO/PC 251 v Praze ve 
dnech 11. – 15. 6. 2012.
S příspěvky na téma správy a evidence 

majetku vystoupí zástupci firem IKA Data 
(Asset management jako integrální součást 
CAFM ARCHIBUS), Point.X (Evidence 
majetku pomocí čárového kódu a RFID),  
EFA Services (Využití moderních postu-
pů ve správě majetku – informační systém 
EFA, zobrazení půdorysných výkresů CAD, 
mobilní čtečka, webové rozhraní žádanek) 
a Alstanet (Jak efektivně využívat softwa-

rový nástroj pro správu majetku). Přístu-
pový a docházkový systém představí firma 
ANeT-Advanced Network Technology a mo-
derním metodám řízení údržby budou věno-
vány přednášky firem IS Berghof (Optimali-
zace při plánování a řízení údržby) a Inseko 
(Mobilný klient – efektívna údržba v teréne 
a prínosy zavedenia informačného systému 
do údržby). 

Akci pořádá agentura AD&M. Bližší in-
formace, pozvánka a elektronická přihláš-
ka jsou dostupné na www.adam-ova.cz 
v části Připravujeme, popř. prostřednictvím  
tel. č. +420 596 919 977. Účast na seminá-
ři je bezplatná.
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