




Efektivita procesu

Znalost reálného stavu 

Předcházení možným následkům

Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát

Monitorování správné funkce - například při 
servisních pracích.



Vlhkost

Měření veškerých parametrů vlhkosti stlačeného vzduchu: 

- Tlakový rosný bod

- Relativní vlhkost stlačeného vzduchu

- Absolutní vlhkost stlačeného vzduchu

- Teplota stlačeného vzduchu

- Měření se záznamem v delším časovém horizontu, 
přenos dat na dálku. 



Vlhkost

Parametry měření a možnosti připojení: 

- Tl. rosný bod -80 st. C

- Tlak do 16 bar (běžně) nebo 45 bar, ostatní tlaky na 
poptávku

- Všechny dostupné fyzikální veličiny nastavitelné pro daný 
záznam podle požadavku zákazníka

- Pro běžné plyny, zejména stlačený vzduch

- Připojení pomocí rychlospojky nebo závitu G na jakékoliv 
místo měření a bez nutnosti přerušení dodávky stlačeného 
vzduchu 



Tlak

- Okamžité měření a nebo dlouhodobý stav se záznamem 
hodnot 

- Připojení pomocí rychlospojky a nebo závitu G na jakékoliv 
místo pro měření tlaku a bez nutnosti přerušení dodávky 
stlačeného vzduchu 

- Možnost sledování tlaku na několika místech a zpětné 
vyhodnocení tlakové diference – ztráty tlaku 

- Tlak do 16 bar (běžně) nebo 45 bar, jiný tlak na poptávku

- Možnost sledování stavu, alarmových nastavení, hlášení 
apod. 



Objemový proud

Měření hodnot objemového proudu plynů: 

- Rychlost proudění stlačeného vzduchu potrubím

- Okamžitý objem stlačeného vzduchu

- Celkové množství vyrobeného stlačeného vzduchu za 
dobu měření, či jinou nastavenou dobu

- Krátkodobé a nebo dlouhodobé měření se záznamem. 



Objemový proud

Parametry měření a možnosti připojení: 

- Standardní tlak do 16 bar.

- Maximální rychlost proudění v potrubí do 185 m/s

- Do průměru potrubí DN 400 

- Technicky zajistíme připojení měřící sondy „pod tlakem“ 
pomocí ½“ závitu a bez přerušení dodávky stlačeného 
vzduchu!!!

- Možnost nastavení všech běžných veličin, krátkodobé či 
dlouhodobé měření se záznamem a následným 
vyhodnocením. 

- Možnost měření i za jiných podmínek a měření dalších 
plynů – prosíme informujte se!



Měření elektrických 
veličin

Měření elektrických veličin, například motorů kompresorů: 

- výkon [kW] 

- příkon [kVA] 

- jalový (ztrátový) proud [kVar] 

- spotřebovanou energii [kWh]

- „cosinus“ phi (cos phi)

- Krátkodobé a nebo dlouhodobé měření se záznamem, 
vyhodnocení souvislostí – například s množstvím 
vyrobeného stlačeného vzduchu

- Okamžité sledování nákladů na spotřebovanou energii 
pro výrobu stlačeného vzduchu



Měření elektrických 
veličin

Parametry měření a možnosti připojení: 

- Standardní měření do 600 A

- Připojení za provozu, bez omezení výroby a běhu stroje 
(za předpokladu dostatečné délky volných vodičů)

- Jako samostatné měření nebo součást měření pro 
„křížové“ vyhodnocení s dalšími veličinami 

- Krátkodobé nebo dlouhodobé měření se záznamem a 
vyhodnocením

- Možný dálkový přenos dat 



Měření oleje a 
plynných uhlovodíků

- Měření olejových části a plynných uhlovodíků ve 
stlačeném vzduchu.

- Včetně vyhodnocení parametrů vlhkosti (tl. rosný bod)

- Stacionární nebo přenosné zařízení, které umožní měření 
na jakémkoliv místě

- Možnost připojení bez přerušení dodávky stlačeného 
vzduchu

- Jediné zařízení podobného druhu umožňující „ON LINE“ 
sledování hodnot s možností přenosu dat, dlouhodobého 
záznamu a zpětného vyhodnocení, alarmová hlášení.

- Měřící rozsah 0,003 – 5 mg/m3, standardně do tlaku 16 
bar

- Možnost měření i jiných rozsahů tlaku na základě 
upřesnění



Naše měření a služby pro Vás

- Měření stlačeného vzduchu – objem, kvalita, spotřeba energie k jeho výrobě atd. 

- Měření procesu výroby stlačeného vzduchu, kvantifikace nákladů a ztrát. Vyčíslení 
možných úspor a finančního přínosu na základě přesných měření

- Hledání úspor v provozních podmínkách konkrétního provozu

- Vyčíslení možných úspor a finančního přínosu na základě přesných měření

- Návrhy možného dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu a následné 
monitorování stavu

- Signalizace odchylky od požadovaného stavu, alarmová a blokovací zařízení v 
provozech

- Systematické nebo nárazové sledování stavu výroby a kvality stlačeného vzduchu

Zamezení škod ve výrobě, poškození strojů, výrobků a úspora finančních 
nákladů při výrobě stlačeného vzduchu. 



Kompletní „audit“ výroby 
stlačeného vzduchu

Měřeny a vyhodnoceny jsou zejména hodnoty:

- Celkově spotřebované množství vzduchu za dobu měření, případně jiné dohodnuté 
časové úseky měření, průběžné stavy za celou dobu měření.

- Aktuální spotřeba / případně ztráta stlačeného vzduchu v době měření vztažená na 
konkrétní časovou dobu

- Rychlost proudění stlačeného vzduchu potrubím, která může ukazovat na potenciální 
tlakovou ztrátu

- Absolutní vlhkost naměřená v definovaných místech

- Relativní vlhkost naměřená v definovaných místech

- Rosný bod

- Teplota stlačeného vzduchu

- Spotřebovaná energie na skutečně vyrobené množství stlačeného vzduchu

- Tlakové diference na definovaných místech



Kompletní „audit“ výroby 
stlačeného vzduchu

Vyhodnocení: 

- Záznam všech hodnot v nastaveném čase. Grafy naměřených hodnot a statistika, průběhy 
v čase

- Definování případných problémů a návrhy na řešení

- Vyhodnocení množství úniků stlačeného vzduchu a jejich přesné vyčíslení. Pokud bude možnost 
změřit spotřebu el. energie, pak skutečnou „ztrátu“ energie na zbytečně vyrobené množství 
stlačeného vzduchu

- Finanční vyhodnocení úniků pomocí změřeného množství stlačeného vzduchu

- Hodnoty tlakových ztrát na definovaných místech a vyčíslení ztrát způsobených tlakovou ztrátou

- Posouzení rozvodů tlakového vzduchu, definování slabých článků 

- Vyhledání míst úniku vzduchu v provozu (pomocí ultrazvukové technologie) a jejich označení 
s pracovníkem provozu

- Zpráva o měření a návrhy na opatření

- Kompletní návrhy na další opatření včetně vyhodnocení finančního potenciálu úspor

- Předložení souhrnného protokolu o provedeném auditu



Stlačený vzduch je nejdražší běžně používaná energie v provozních podmínkách 
firem. 

Víte kolik Vás stojí? 

Elektřinu, vodu a plyn měříme. Proč ne tedy stlačený vzduch? 



Máme ověřenu velmi rychlou návratnost našich služeb. Budete příjemně 
překvapeni.  

Zabýváme se stlačeným vzduchem více jak 25 let a známe cesty k jeho efektivní 
výrobě. Měření je pouze krok na cestě k efektivitě.

Kontaktujte nás v případě zájmu!!!


