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Trubica prietokomera býva vyhotovená zo skla, pri vyšších teplotách 
a tlakoch sa vyrába z kovu. Plaváky prietokomerov sa líšia materiá-
lom a tvarom. Vo všeobecnosti existujú dva typy plavákov:
a) nestabilné – plavák v trubici vedie tyč alebo struna (obr. 49a),
b) stabilné – plavák má po obvode šikmé zárezy alebo priebežné 

šikmé otvory v telese plaváka, ktoré prúdom tekutiny uvedú pla-
vák do rotácie (obr. 49b).
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Obr. 48 Plavákový prietokomer.  
a) so stabilným plavákom, b) s nestabilným plavákom

Poloha plaváka sa sníma dotykovým alebo bezdotykovým spôso-
bom (napríklad pomocou indukčnostných, kapacitných alebo foto-
elektrických snímačov). Ak sa na plaváku nachádza magnet, môže 
sa rotameter využívať aj ako prietokový spínač.
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Obr. 49 Typy plavákov. a) stabilné, b) nestabilné

Obr. 50 Mnohotrubicové rotametre

Na meranie prietoku sa využívajú aj mnohotrubicové rotametre 
(obr. 50). V jednom prístroji sa nachádza až šesť trubíc s plavák-
mi. Trubice majú stupnice s rôznymi rozsahmi. Pomocou systému 
ventilov sa dá usmerňovať prietok tekutiny cez jednotlivé trubice 
prietokomera.

Plavákové prietokomery sa vo všeobecnosti používajú na meranie 
malých a stredných prietokov. Chyba merania sa pohybuje v rozme-
dzí 1 až 2 % z meracieho rozsahu. Na trhu sú dostupné aj rotamet-
re s meracím rozsahom do 7 000 m3/h plynu.
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KELLER AG 
na veletrhu AMPER 2012, Výstaviště Brno

20. Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, 
automatizace a komunikace.

20. – 23. 3. 2012

Také tento rok se na veletrhu AMPER v Brně představí švýcarská 
firma KELLER AG, která patří mezi přední evropské výrobce izolova-
ných tlakových snímačů a převodníků tlaku na piezorezistivní bázi.

Stánek společnosti KELLER AG 
(hala V, číslo 058) představí  nejen 
klasický sortiment digitálních 
 manometrů, kalibrátorů tlaku, pre-
cizních převodníků tlaku, které jsou 
kompenzovány pomoci mikropro-
cesoru, ale také produkty z oblas-
ti měření výšek hladiny  kapalin, 
sběračů dat a především Vás 
seznámí s autonomním měřícím 
přistrojem s dálkovým přenosem 
dat prostřednictvím sítě GSM-2.

Zároveň se zde můžete získat infor-
mace o nové řadě produktů LINIE-Y 
a série 21C.

Přednostmi produktů firmy KELLER jsou jak velká variabilita prove-
dení (dle přání a požadavků zákazníka), ale hlavně pověstná vysoká 
švýcarská kvalita a přesnost produktů, která nikdy nezklame.

www.keller-druck.cz


