
na. Metrologické vlastnosti turbínového plynomeru
výmena meracej patróny neovplyvňuje. Preto je
možné upustiť od novej justáže za plynomerom za-
radených meracích a regulačných zariadení. V praxi
to znamená krátke časy odstávky a lacnejšie uvede-
nie do opätovnej prevádzky. Ďalšou prednosťou je
možnosť adaptácie menších meracích patrón do telesa
turbínového plynomeru. To umožňuje plynárenské
zariadenia a prevádzkový parameter Qmax (m3/h)
dimenzovať o činiteľ 1,6 väčší.
Pri neplánovanom, konštantne sa zvyšujúcom odbe-
re plynu sa meracia patróna vymení za väčšiu. Tým
sa predchádza nákladovo a časovo náročným re-
konštrukciám plynárenskej stanice.

T
U

R
B

ÍN
O

V
Ý

 P
LY

N
O

M
E

R
T

Y
P

 T
R

Z
 G

10
0 

- 
G

25
00

T
Y

P
 T

R
Z

 I
F

S
 G

25
0 

- 
G

25
00

ZÁKLADNÉ PREVEDENIE

• samotný plynomer TRZ a TRZ-IFS
• nízkofrekvenčný snímač INS 10
• 2 dl oleja Shell Voltol Gleitoel 22 prípadne

Shell Risella D 15, Shell Tellus T 15, OLN 1

NADŠTANDARDNÉ PREVEDENIE 
(na zvláštnu objednávku)

• nízkofrekvenčný snímač INS-W10
• nízkofrekvenčný snímač INS11, INS-W11
• nízkofrekvenčný snímač INS 12
• vysokofrekvenčný snímač A1S
• vysokofrekvenčný snímač A1R
• teplomery typ EBL 58 ÷ EBL 160
• jímky k teplomerom
• usmerňovače prúdenia BLN

G

PN
bar

DIN A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

kg

pracovný
tlak

pripojovacia
príruba

rozmery hmotnosť

mm

250 81) 13 450G   160

DN

100 80 10/16 2633
25/40 2635

10/16 2633
25/40 2635

-

10/16 -
25/40

10 -
16
25
40
10 -
16
25
40

270 100 240 100 74 160 161 21
40

300 120 85 180 174 28
58

450 180 132 200 201 80
90
100

600 255 170 405 274 210

750 330 260 450 300 220
293

310 140
315
280 85
330 100

340
350
360 305
380
395
470 230

545 330
580

100

150

200

250

160
250
160
160
250
400

400
650
1000
1000
1600

1600
2500

HLAVNÉ ROZMERY TURBÍNOVÝCH PLYNOMEROV

1/02

•  Veľkosti plynomerov 
G 100 - G 2500 – TRZ
G 250 – G 2500 – TRZ IFS

•  Rozsah prietoku 8 - 4000 m3/h
•  Meracie rozsahy 1 : 20, 1 : 30
•  Teplota plynu od -20°C do +60°C
•  Teplota okolia od -20°C do +70°C
•  Max. prevádzkové tlaky :

1 ;1,6 ; 2,5 ; 4 ; 6,3  MPa
• Presnosť merania1% (±2%)
• Konštrukčná dĺžka 3DN
• Prevedenie s maznicou 

alebo samomaznými ložiskami
• Možnosť pripojenia

prepočítavača množstva plynu
• Možné použitie aj ako etalón
• Rýchla výmena meracej patróny

v mieste inštalácie plynomeru

POUŽITIE

Turbínové plynomery PREMAGAS sa už roky v praxi
osvedčujú na meranie objemu plynných médií.
Pomocou nich je možné merať rôzne druhy plynu,
ako napr. zemný plyn, svietiplyn, propán, bután,
etylén, vzduch, dusík. Iné plyny je možné merať len
po konzultácii s výrobcom. Prostredníctvom nového
turbínového plynomeru TRZ  a TRZ – IFS je  možné
presne merať prevádzkové parametre : objem V (m3)
a prietok Q (m3/h). Prednosťou nových turbínových
plynomerov TRZ a TRZ - IFS firmy PREMAGAS je
konštrukčné oddelenie meracej patróny a telesa.
V prípade výmeny meracej patróny sa dá nová meracia
patróna vymeniť priamo v mieste inštalácie. V takom
prípade je potrebná nová kalibrovaná meracia patró-

ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU

• typ plynomeru (TRZ alebo TRZ-IFS) a jeho pre-
vedenie

• druh meraného plynu
• maximálny prietok v m3/h
• pracovný prietok alebo prietok pri štandardných

podmienkach 
• svetlosť potrubia
• pracovný tlak
• merací rozsah
• teplota v mieste namontovania - teplota plynu

- teplota okolia
• montážna poloha
• plynomer s maznicou alebo samomazné prevedenie
• zmena nízkofrekvenčného snímača:

prevedenie INS 11, INS 12, INS-W10, INS-W11
• vysokofrekvenčné snímače A1S, A1R

EN ISO 9001
QA: 041007574



CHARAKTERISTIKA PLYNOMERA

• optimálna strata tlaku vďaka použitiu pre prúdenie opti-
malizovaného vtokového a výtokovéhousmerňovača

• zlepšený systém usmerňovačov vo vstupnom 
a výstupnom telese   (norma OIML R32)

• vysoká presnosť merania
• každý turbínový plynomer sa ciachuje, resp. ove-

ruje v našej štátnej autorizovanej skúšobni
• malý posun medzi krivkou chyby pri vysokom 

a pri nízkom tlaku
• stabilné uloženie hriadeľa meracieho kolesa v ťa-

žisku meracieho kolesa
• kontrola lopatky meracieho kolesa prostredníctvom

impulzného snímača (na objednávku)

FUNKCIA A POPIS PLYNOMERU

Turbínové plynomery sú prístroje na meranie prúde-
nia plynných médií a ukazujú prevádzkový objem.
Vtekajúci prevádzkový objem sa v dôsledku zúženia
prierezu vplyvom predného usmerňovača zrýchl,
aby sa zväčšil impulz prúdenia na meracie koleso.
Axiálne obtekané meracie koleso sa pôsobením prú-
du plynu uvedie do rotačného pohybu tak, že počet
jeho otáčok je priamo úmerný pretečenému objemu.
Turbínový plynomer pozostáva z telesa, v ktorom je
medzi usmerňovačmi prúdenia v ložiskách s potre-
bou domazávania, alebo v samomazných ložiskách
uložené lopatkové koleso s prevodovým strojčekom,
z magnetickej spojky, valčekového počítadla, maza-
cieho systému ložísk a vývodu tlakovej sondy pre
možnosť snímania tlaku plynu priamo z meracieho
priestoru. Použité materiály odolávajú trvale bez naru-
šenia účinkom plynov, pre ktoré sú plynomery určené.
Plynomery so samomaznými ložiskami nie je potrebné
domazávať počas doby platnosti úradného overovania.
Prenos otáčok turbínového kolesa sa uskutočňuje
cez prevody v meracom mechanizme, magnetickú
spojku, výmenný prevod, prevod počítadla až na
8 miestne valčekové počítadlo umiestnené v hlave
plynomeru - prevedenie S1.
Hlava plynomeru je určená pre vonkajšie inštalácie, 

• výmena meracej patróny v mieste použitia plyno-
meru, tým zníženie časov odstávky

• prispôsobenie meracieho rozsahu v mieste použitia
prostredníctvom výmennej meracej patróny

• hrdlo pre odber tlaku pr

• sériové vybavenie zvonka vymeniteľným nízko-
frekvenčným snímačom typu INS 10

• VF snímače impulzov A1R, typ NAMUR; od me-
novitej svetlosti DN 80 VF snímače impulzov 
A1S , typ NAMUR . Do plynomera je možno
zapojiť 2 snímače A1S a A1R.

• Meranie teploty – možnosť pripojenia dvoch 
teplomerov.

je odolná voči nárazu a UV žiareniu a má krytie IP 67.
K hlave je možné pripojiť zvonku vymeniteľný
nízkofrekvenčný snímač v prevedení INS 10, INS 11,
INS 12, INS-W10, INS-W11.
Celá hlava plynomeru je otočná o 355°.
Impulzný snímač INS má 3 Reed kontakty - dva slúžia
na snímanie impulzov a jeden na zisťovanie pokusov
o neoprávnenú externú manipuláciu prostredníctvom
magnetu. Výstup impulzov je voliteľný, a to prostred-
níctvom 6 žilového kábla (INS 10), alebo jedného (INS
11), prípadne dvoch (INS 12) šesťpólových konektorov.
Frekvencia otáčania turbínového kola sa môže snímať
jedným alebo viacerými frekvenčnými snímačmi typu
A1S. Jedným alebo viacerými referenčnými   snímač-
mi typu A1R sa môže snímať frekvencia otáčania buď
prostredníctvom značky na referenčnom kotúči, alebo
cez  otvory v lopatkovom kolese. Frekvenčné sníma-
če typu A1S a A1R pracujú jednosmerne.
Turbínové plynomery od DN 80 môžu byť vybavené
otvormi pre teplomery.
Turbínové plynomery sú pre odber porovnávajúceho
tlaku pre prepočítavač množstva vybavené tlakovým
odberným miestom. Odber tlaku sa uskutočňuje pred
turbínovým kolesom.

Počítadlo

NF snímač INS alebo INS-W

Snímač teploty

Kontrolný teplomer

Predný 
usmerňovač

Merací 
mechanizmus

A1R
Zadný 

usmerňovač
A1S

Lopatkové 
koleso VF snímače

Magnetická 
spojka

Pr

Zadané hodnoty:

-  prietok 500 m3/h (prevádzkové m3)
-  typ a veľkosť plynomera  G 650
-  prevádzkový pretlak v mieste merania  = 22 bar     
-  druh plynu = zemný plyn

Zisťovaný tlak:

1. zaťaženie = 500 m3/h
2. plynomer = DN 150
3. tlaková strata z nomogramu 1,18 mbaru 

prevádz. hustota: prevádz. strata tlaku:

p                               ρb

ρb = ρn x     patm ∆pvB = ∆p1 x  ρ1

Nomogram tlakových strát turbínového plynomeru

skratka význam jednotka
ρb

ρn

ρ1 = 1kg/m3

p = patm+pe

prevádzková hustota
normálna hustota
vzťažná hustota
prevádz. tlak (absol.)

kg/m3

kg/m3

kg/m3

bar

Turbínový plynomer TRZ

Normálne hustoty:
zemný plyn     ρn = 0,83 kg/m3

svietiplyn        ρn = 0,65 kg/m3

skratka význam jednotka

pe

po = 1 bar
∆pvB

∆p1

prevádzkový tlak
vzťažný tlak
prevádz. strata tlaku
strata tlaku podľa nomogramu

bar
bar
mbar
mbar

ρb = 0,83 x 23            ∆pvB = 1,18 x  ρb = 19,09 kg/m3 ∆pvB = 22,5 mbar
19,09

1

3

1

2

Príklad pre zisťovanie tlakovej straty za prevádzkových podmienok



Technické údaje
usmerňovača

BLN

Menovitá 
svetlosť

DN 50 PN 10; PN 16 0,4 2,5 -

-

-

-

-

25 - 50

40 - 80

50 - 100

75 - 150

100 - 200

4

5

7,5

10

-

-

-

-

-

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

PN 10; PN 16

PN 10; PN 16

PN 10; PN 16

PN 10; PN 16

PN 10; PN 16

PN 10; PN 16

PN 10; PN 16

PN 10; PN 16

PN 10; PN 16

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

DN 50

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

Max. pracovný
tlak

∑ plochy otvorov
k ploche prierezu

potrubia

d
mm

I
mm

d

I

Typ BLN 1

Typ BLN 2

Menovitá
svetlosť

DN

160  - 8 • • 1

Qmax
m3/h

Qmin
m3/h

Max.
prevádzkový

tlak PN 
(MPa)

Samo-
mazané

Mazané
olejom

80 G   100
250 81) 1380 G   160
400 13 20 1,680 G   250*
250 - 132)100 G   160
400 - 20 2,5100 G   250
650 20 32100 G   400*
650 - 32 4150 G   400

1000 32 50150 G   650*
1600 50 80 6,3150 G 1000*
1600 - 80 •200 G 1000
2500 80 130200 G 1600*
2500 803) 130250 G 1600*
4000 130 200250 G 2500*

1:30 1:20

Veľkosť
G

Farba vodičov
Označenie

jazýčkového kontaktu

biela - hnedá

šedá - ružová

1. E1 1. pracovný

2. E1 2. pracovný

PCM kontrolný

Funkcia jazýčkového 
kontaktu

Pohľad zo strany letovaných spojov

Pohľad zo strany letovaných spojov

1. konektor 2. konektor

PMC

1.E1

2.E1

1

2

3

4

5

6

5

E1

1

2

3

4 6

5

PMC
E1

1

2

3

4 6

Zapojenie pinov 
1. konektora

Označenie
jazýčkového 

kontaktu

1 a 2 E1 pracovný

Funkcia
jazýčkového 

kontaktu

3 a 4 PCM kontrolný

Schéma zapojenia:Presnosť merania    Qmin -  Qt ±2%
Qt - Qmax ±1%

Teplotný rozsah plynu     -20°C  -  +60°C
Teplotný rozsah okolia -20°C  -  +70°C

Zapojenie pinov 
2. konektora

Označenie
jazýčkového 

kontaktu

1 a 2 E1 pracovný

Funkcia
jazýčkového 

kontaktu

Turbínové plynomery TRZ - IFS

Tieto plynomery nie sú citlivé na poruchy prúdenia
(slabé alebo silné turbulencie) a nevyžadujú žiadne
dodatočné inštalačné zmeny. Táto séria plynomerov
je charakteristická dierkovanou doštičkou - integro-
vaným usmerňovačom prietoku (IFS), ktorý je zabu-
dovaný do plynomeru TRZ – IFS. Preto môže byť 
inštalovaný  za akékoľvek prvky spôsobujúce 
poruchy  prúdenia  podľa  OIML  R32, pričom  pred

plynomerom postačuje  priamy úsek potrubia 
s dĺžkou L= ≥ 2DN. Konštrukcia plynomerov 
TRZ - IFS je podobná ako u plynomerov TRZ.
Modifikácia pozostáva z vloženia dierkovanej doštič-
ky do vstupnej časti plynomeru pred predný usmer-
ňovač.
Nakoľko dierkovaná doštička je upevnená zvnútra,
nie je potrebná dodatočná kalibračná plomba.

NÍZKOFREKVENČNÝ SNÍMAČ INS

1. INS10  -  štandardné prevedenie

Zo snímača impulzov je vyvedený 6 žilový kruhový
kábel LIYCY 6 x 0,35 mm2,  šedý ∅ 6,5 ± 0,2 mm.
Farba  vodičov - biela, hnedá, šedá, zelená, žltá, ru-
žová. Koniec kábla je cca 30 mm odpláštený a 5 mm
odizolovaný a pocínovaný. Dĺžka kábla je 2500 ± 50 mm.

*   Plynomer sa dodáva v prevedení TRZ a TRZ-IFS

1)   Meracia vložka DN 50
2)   Meracia vložka DN 80
3)   Meracia vložka DN 200

TECHNICKÉ ÚDAJE TURBÍNOVÝCH PLYNOMEROV

2. INS11 - prevedenie na objednávku
V kryte snímača je zabudovaný 6-pólový konektor PG9 DIM 45322.

Zapojenie vodičov:

Schéma zapojenia:

Zapojenie
pinov konektora

Označenie
jazýčkového kontaktu

1 a 2

5 a 6

3 a 4

1. E1 1. pracovný

2. E1 2. pracovný

PCM kontrolný

Funkcia 
jazýčkového kontaktu

zelená - žltá

3. INS12 - prevedenie na objednávku
V kryte snímača je zabudované dva 6-pólové konektoryPG9 DIN 45322

Technické parametre snímačov INS

• prevedenie: pre prostredie bez nebezpečenstva
výbuchu, prípadne s nebezpečím výbuchu -
ale musí byť napájaný zo schváleného iskrovo
bezpečného zdroja

• iskrovo bezpečný II 1G EEx ia IIC T6
• je elektrický predmet triedy II podľa STN 34 1010

a nemá vonkajšiu ochrannú svorku
• krytie IP 67
• teplota okolitého prostredia          -20°C ... +70°C
• maximálny pracovný prúd  50 mA
• maximálne pracovné napätie   24 V =
• maximálny spínaný výkon        0,25 W
• sériový odpor                           100 Ω

NÍZKOFREKVENČNÝ SNÍMAČ INS - W

Snímač impulzov INS-W  pracuje na princípe spína-
nia senzora Wiegand magnetickým poľom, ktoré vy-
tvárajú magnety umiestnené v hlave počítadla S1.
V telese snímača je umiestnený elektronický obvod,
ktorý   predlžuje a tvaruje výstupný impulz a jazýč-
kový kontakt, ktorý slúži k detekcii možného ovplyv-
ňovania senzora Wiegand externým magnetickým
poľom. Tento jazýčkový kontakt nie je pri normálnej
činnosti snímača spínaný, zopne iba pri priložení
magnetu zvonka.

Spínaný výkon max. 10 W
Spínaný prúd max. 0,5 A
Spínané napätie max. 180 V~
Izolačný odpor < 1011 Ω
Odpor v zopnutom stave > 150 mΩ
Vnútorná kapacita 0,3 pF
Vnútorná indukčnosť max. 0,1 mH
Spínacia frekvencia max. 10 Hz
Teplotný rozsah použitia -40 ... +150°C
Počet zopnutí min. 5x107

Parametre jazýčkových kontaktov:



Rozšírenie meracieho rozsahu

Pri prevádzke s vysokým tlakom plynu sa podstatne
rozšíri merací rozsah turbínových plynomerov.

Pre prvé priblíženie je možné použiť nasledujúce
rovnice:

Minimálny objemový prietok pri vysokom tlaku :

QminHD  =  Qmin  .
√ dv . p

Prietokový rozsah pri vysokom tlaku :

MHD = MND . √ dv . p

MONTÁŽ A OBSLUHA

Pokyny pre zabudovanie

Turbínový plynomer by sa mal zabudovať tak, aby
pred ním bola rovná nábehová dráha. Aby sa dosiahlo
lepšie prúdenie pred turbínovým plynomerom, mali
by mať potrubné tvarovky, ako aj armatúry tesne
pred nábehovou dráhou valcový prierez.
Pri prevádzkovom tlaku do 0,4 MPa sa dosahujú
najlepšie  výsledky merania, ak má privádzacia
dráha pred  turbínovým plynomerom dĺžku minimálne
3DN. Pri tlakoch vyšších ako 0,4 MPa   je potrebná
nábehová dráha o dĺžke 5DN. Výtoková dráha nie je
pre turbínový plynomer z metrologického hľadiska
potrebná. Za turbínovým plynomerom sa však musí
použiť tvarovka o rovnakej menovitej svetlosti. V nej
je poprípade možné umiestniť meracie a skúšobné
prípoje. Správne meranie turbínovým plynomerom si
vyžaduje aby prúdiaci plyn bol zbavený mechanických
a chemických nečistôt vhodným filtrom, prípadne
odlučovačom zamontovaným pred plynomerom.

Pri zapojení snímačov je možné plynomery použiť:

- v obyčajnom prostredí bez nebezpečenstva výbuchu
- v prostredí s nebezpečím výbuchu ako iskrovo bez-
pečné za predpokladu použitia - iskrovo bezpečného
nadväzného zariadenia

- klasifikácia iskrovej bezpečnosti EEx ia IICT6

Pre montáž a obsluhu plynomerov sa používa návod
Turbínové plynomery TRZ a Prevádzkové pokyny.

Výmena meracej patróny

Vstupný a výstupný usmerňovač sa na základe
skúšok optimalizoval a tvorí spolu s meracím
mechanizmom tzv. Meraciu patrónu, čo je zvláštnos-
ťou týchto turbínových plynomerov.
Meracia patróna sa montuje ako komplet a do telesa
turbínového plynomeru sa vkladá. Na základe tohoto
konštrukčného princípu je u turbínových plynomerov
možné namontovať novú, úradne predskúšanú pat-
rónu na mieste použitia, pričom táto výmena nemá
na metrologické chovanie turbínového plynomeru
negatívny vplyv.
Výmena meracích patrón na mieste použitia je
zo strany SMÚ schválená pre turbínové plynomery
od DN 100. Použitím výmennej patróny sa rušia dlhé
časy odstávok a opravy je možné robiť rýchlejšie
a lacnejšie.

Montážna poloha

Je potrebné dbať na to, aby sa turbínový plynomer
zabudoval správne vzhľadom na smer prietoku ply-
nu ( šípka smeru je na telese plynomera). Plynomer
je možné použiť v prevádzke v polohe horizontálnej
alebo vertikálnej, je však potrebné, aby bol v danej
polohe overovaný.
Plynomery s menovitou svetlosťou ≥ DN 200 sa
prednostne používajú v horizontálnej polohe.

Inštalácia plynomera v potrubí

Plynomer môže byť inštalovaný za akékoľvek prvky,
spôsobujúce poruchy prúdenia, ak je pred plynome-
rom priamy úsek potrubia s dĺžkou L ≥ 5DN kde DN
je svetlosť plynomera.

Pri inštalácii plynomera je pred plynomerom možné
použiť priamy úsek potrubia s dĺžkou L ≥ 2DN v tých-
to prípadoch:

• Pred plynomerom nie sú zaradené prvky spôso-
bujúce poruchy prúdenia

• Pred plynomerom s menovitou svetlosťou od DN
80 do DN 150 sú zaradené prvky, ktoré spôsobujú
nízku úroveň porúch ( podľa OIML R32 )

• Ak sa pri inštalácii použije turbínový plynomer 
typu TRZ – IFS

• Ak sa do potrubia pred plynomer vo vzdialenosti
L ≥ 2DN umiestni usmerňovač prúdenia BLN.

Usmerňovače BLN

Usmerňovače prúdenia BLN sa používajú na od-
stránenie malých alebo veľkých porúch prúdenia
v potrubí. Umiestňujú sa do rovného potrubia
vo vzdialenosti minimálne 2 DN pred plynomer.
Ich konštrukcia umožňuje jednoduchú montáž
pomocou svorky v potrubí. Zatiahnutím troch skru-
tiek s vnútorným šesťhranom - usmerňovače BLN 1
alebo strediacej skrutky - usmerňovače BLN 2
v potrubí sa usmerňovač prúdenia sám vycentruje.

Typ BLN 1

Typ BLN 2

pričom :
QminHD = minimálny objemový prietok pri vysokom

tlaku v m3/h
Qmin = minimálny objemový prietok podľa schvá 

lenia v m3/h
dv = hustotový pomer plyn  (zemný plyn - dv = 0,65)

Induktívny bezdotykový spínač

Rozšírenie meracieho rozsahu pre vysoký tlak
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2. INS-W11 - prevedenie na objednávku

Pohľad zo strany letovaných spojov

Zapojenie protikonektora 

JAZÝČKOVÝ
KONTAKT

WIEGAND

NF snímač INS-W : max. prevádzkové napätie:
Ui =30 V,  max. prevádzkový prúd: Ii = 10 mA, 

maximálna prevádzková frekvencia  1 Hz, krytie IP 67, 
elektroiskrová bezpečnosť         II 2G EEx ia IIC T6

Hodnoty impulzov Cp na 1 m3 (nulový prevod)        
G250 – G2500: 1 imp / m3

Krivka chyby 

Znázornená krivka chyby ukazuje, že chyba zobra-
zenia v hornej časti meracieho rozsahu sa spoľahlivo
nachádza v rámci nami zaručovaných medzí ±1%
resp. ±2%.

1. INS-W10 - prevedenie na objednávku

Zapojenie vodičov:
Biely: + pól Wiegand     
Hnedý: - pól Wiegand    
Zelený: PCM          
Žltý: PCM

Technické údaje snímačov A1S a A1R 
prevedenie podľa DIN 19234

menovité napätie: Un = 8,2 VDC
odber prúdu: aktívna plocha voľná I ≥ 2,1 mA
aktívna plocha prekrytá                       I ≤ 1,2 mA
teplota okolia: -20 °C až +100 °C

VYSOKOFREKVENČNÉ SNÍMAČE A1S A A1R


