
Meranie tlaku je dôle�itou úlohou dennej technickej praxe. Pri ná-
vrhu tlakomerov alebo snímaèov tlaku sa vychádza z princípu úèin-
ku tlaku na definovanú plochu, èo vedie k meraniu sily. Pod¾a spô-
sobu pôsobenia meraného tlaku na snímaè rozli�ujeme snímaèe
absolútneho a diferenèného tlaku.

Tlak, ktorý pôsobí voèi vákuu (nulový tlak) je známy ako absolút-
ny tlak. Oznaèuje sa indexom �abs�. Na obr. 1 je zobrazený princíp
meracieho snímaèa absolútneho tlaku. Meraný tlak pôsobí na jed-
nu stranu membrány snímaèa, na ktorú z druhej strany pôsobí vá-
kuum.

Diferenèné snímaèe tlaku vyhodnocujú tlak medzi dvomi vstupmi
ako ich rozdiel, t. j. ∆p = p1 � p2. Kon�trukcia diferenèného sníma-
èa tlaku je na obr. 2. Merané tlaky pôsobia na membránu z obi-
dvoch strán.

Najdôle�itej�í tlak pre �ivot na zemi je atmosferický tlak vzduchu,
oznaèovaný indexom �atm�. Atmosferický tlak vzduchu je vytvára-
ný hmotnos�ou okolitej atmosféry na povrch. Atmosféra dosahuje
vý�ku asi do 500 km. Tlak kon�tantne klesá a� do tejto vý�ky, kde
mô�eme definova� nulový tlak, t. j. pabs = 0. Atmosferický tlak je sil-
ne ovplyvòovaný poèasím. Priemerná hodnota tlaku patm na hla-

76

Meranie barometrického
a diferenèného tlaku
prístrojmi testo

Obr.2 Snímaè diferenèného tlakuObr.1 Snímaè absolútneho tlaku
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dine mora je 101 325 Pa. Hodnota atmosferického tlaku typicky
kolí�e asi ± 5 % v závislosti od tlakovej ní�e alebo vý�e. Presné hod-
noty atmosferického tlaku získame pomocou tlakomerov absolút-
neho tlaku s meracím rozsahom do + 1100/+ 2000 hPa.

Rozdiel medzi absolútnym tlakom (meraným) a atmosferickým
tlakom sa oznaèuje ako relatívny tlak, ktorý mô�e by� pozitívny
(pretlak) alebo negatívny (podtlak). Ak teda na diferenènom sní-
maèi tlaku pôsobí na jednu membránu atmosferický tlak a na dru-
hú meraný tlak, získame rozdiel tlakov oznaèovaný aj ako relatív-
ny tlak. Na obr. 3 je zobrazený snímaè relatívneho tlaku.

Firma Testo AG, tradièný výrobca meracích prístrojov fyzikálnych
a chemických velièín, priná�a na trh novú generáciu elektronic-
kých tlakomerov série testo 506 a 511. V tab. 1 sú uvedené zá-
kladné parametre nových tlakomerov testo.

Tlakomery testo 506 a testo 511 sú robustné prístroje na meranie
diferenèného tlaku, pretlaku a podtlaku do 1 baru (1000 hPa/mbar).
Prístroje sú ideálne na meranie komínového �ahu, kontrolu fil-

trov, tlaku plynu, vo výrobe atï.
Prístroje je mo�né chráni� pred
prachom, nárazmi a vodou pomo-

cou plastových krytov (top safe).
Meraný tlak je mo�né zobrazova�
v 5 prepínate¾ných jednotkách tlaku,
ako sú hPa/mbar, mmH2O, mmHg,
inH2O a v psí.

Prepojenie prístrojov s tlakovými sys-
témami sa realizuje pomocou hadièiek

s vnútorným priemerom 4 alebo 6,5 mm.

Na meranie absolútneho tlaku (barometric-
kého tlaku) v rozsahu do + 1100 hPa je mo�né

pou�i� jeden z modelov testo 511. Presnos�
prístroja je ± 4 hPa a rozlí�enie 1 hPa. Je to

ideálny prístroj pre meteorologické laboratóriá, pri kontrole vá-
kua, kontrole absolútneho tlaku v autoklávoch v medicínskej ob-
lasti atï. Na obr. 4 je zobrazený prístroj testo 511.

Elektronické tlakomery testo sú osadené piezoodporovými sní-
maèmi tlaku, ktoré majú vynikajúce dynamické vlastnosti, vysokú
pre�a�itelnos�, dlhodobú stabilitu a malé rozmery. Novú sériu tla-
komerov testo 506/511 mo�no objedna� aj so �tandardnými kalib-
raènými certifikátmi ISO/DKD. Ceny prístrojov sú od 5 540,- do
10 290,- Sk bez DPH.

www.ktest.sk
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prístroj testo 506-1 testo 506-2 testo 506- 3 testo 511-1 testo 511-2 testo 511-3
merací 
rozsah

0... ± 10 hPa/mbar 0... ± 500 Pa 0... ± 10/200 
hPa/mbar

0... ± 10/200 
hPa/mbar

0... ± 1 000 hPa 0... ± 1 100 hPaabs

rozlí�enie 0,01 hPa 1 Pa 0,01/0,1 hPa 0,01/0,1 hPa 1 hPa 1 hPa
presnos� ± 0,03 hPa

(0...1 hPa)
± 1,5 % z k.h.
(1...10 hPa)

± 2,5 Pa ± 0,03 hPa
(0...1 hPa)
± 1,5 % z k.h.
(1...10 hPa)
± (1 hPa + 1 % z m.h.)
(10...200 hPa)

± 0,03 hPa
(0...1 hPa)
± 1,5 % z k.h.
(1...10 hPa)
± (1 hPa + 1% z m.h.)
(10...200 hPa)

± 0,5 % z k.h. ± 4 hPa

pre�a�ite¾nos� ± 2 000 hPa ± 2 000 hPa
prevádzková
teplota

0...+ 40 °C 0...+ 40 °C 0...+ 40 °C 0...+ 40 °C 0...+40 °C 0...+40 °C

aplikácie � meranie 
   komínového �ahu

� kontrola
   filtrov

� meranie 
   komínového �ahu

� meranie 
   komínového �ahu

� nastavovanie
   výrobných liniek

� meranie 
   barometrického tlaku

� skú�anie
   charakteristík
   ventilátorov

� meranie
   rýchlosti
   prúdenia

� meranie
   tlaku plynu
� kontrola filtrov

� meranie
   tlaku plynu
� kontrola filtrov

� monitorovanie
   tlakových
   systémov

� meteorologické 
   laboratóriá
� generovanie vákua

� kontrola filtrov � klimatizácia
Tab.1 Základné parametre nových tlakomerov testo

Obr.3 Snímaè relatívneho tlaku

Obr.4 Tlakomer
testo 511
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