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1. Měřicí princip AL-mříže 

AL-mříž se skládá ze šesti na koncích zaslepených zaoblených obdélníkových 
hliníkových profilů  rovnoměrně uspořádaných a vycházejících z osového náboje. 
V každém profilu jsou uvnitř dvě trubičky s navrtanými měřicími otvory. Čelní trubička 
(proti směru proudění) snímá celkový tlak a zadní trubička snímá tlak v úplavu 
(substatický tlak). Viz obr.1.  
 

 

Jednotlivé hodnoty celkových a substatických tlaků se zprůměrují (propojeny jsou 
v osovém náboji) a jejich rozdíl představuje výsledný diferenční tlak (obdoba 
dynamického tlaku při měření s Prandtlovou sondou). Z výstupních konektorů AL-
mříže mimo prostor potrubí potom můžeme odečítat výstupní signál (diferenční tlak). 
 
Otvory jsou rozmístěny tak, aby přesně odpovídaly pravidlům rozdělení Log-linear. 
Výsledný diferenční tlak odpovídá střední hodnotě rychlosti proudění, z níž můžeme 
stanovit objemový průtok. 
 
Pozn. AL-mříž snímá diferenční tlak (celkový tlak – substatický tlak). Mříží nelze 
tudíž měřit statický tlak v potrubí (v systému). 

2. Konstrukce 

AL-mříž je složena převážně z komponentů vyrobených z eloxovaného hliníku. Dále 
pak je použita nerezová ocel a skleněný nylon. Výstupní konektory mají průměr 6,4 
mm.  

Standardně se dodávají AL-mříže samostatně. Je ovšem možné vyrobit na zakázku i 
potrubní prvek s již nainstalovanou AL-mříží (případně i s voštinovou usměrňovací 
stěnou). Kontaktujte technické oddělení Airflow. Jedna z možností (viz. obr.2) 

AL-mříže snesou teploty maximálně 80 oC. 

Směr 
proudění 

Celkový tlak 

Substatický tlak 

obr.1 
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3. Využití 

AL-mříže můžeme použít ve všech potrubních systémech a především tam, kde 
nemůžeme použít jiné standardní měřicí systémy např. clony pro svoji velkou 
tlakovou ztrátu. AL-mříže nemůžeme použít v systémech, kde je médium s vysokou 
relativní vlhkostí a tam, kde je vysoká koncentrace lepivého prachu, který může 
způsobit zalepení otvorů a tím omezit funkčnost mříží. Vždy doporučujeme ponechat 
v blízkosti montážního místa mříže přístupový otvor pro případné čištění a údržbu 
mříže. 
Tlakový signál z mříží můžeme zpracovat následujícími způsoby: 
 
3.1 Diferenční tlak snímat vhodným mikromanometrem s displejem (volitelný 
zobrazovací výstup tj. tlak, rychlost nebo přímo objemový průtok, případně použít 
k určení průtoku kalibrační křivku). 
 
3.2 Diferenční tlak připojit na kontaktní manometr se signálem (alarmem) překročení 
nebo podkročení nastavené mezní hodnoty. 
 
3.3 Diferenční tlak snímat převodníkem tlaku s analogovým nebo digitálním 
výstupním signálem a následně regulovat průtok vzduchu v systému např. pomocí 
frekvenčního měniče daného ventilátoru (jednotky). 
 
3.4 Diferenční tlak snímat kapalinovým nebo mechanickým manometrem s možností 
vizuální kontroly průtoku a možným manuálním zásahem do systému. 
 

 

4. Umístění 

AL-mříže jsou standardně dodávány ve variantě pro montáž do stávajícího potrubí. 
Pokud budete mít zvláštní požadavek na dodání AL-mříže nebo voštinové 
usměrňovací stěny již zabudované do potrubí (délka cca 100-300 mm) včetně 
montážních přírub je to také možné. Je ovšem nutné předem poptat !  
 

obr.2 
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Pro montáž standardních (samostatných) mříží platí: 
- zkosená část náboje musí být umístěna směrem proti proudu vzduchu. 
- mříže se instalují do přímého potrubí kolmo na směr podélné osy potrubí. 

Mříže jsou konstruovány tak, aby byla co nejmenší vůle (1-2 mm) mezi stěnou 
potrubí a nosnými hliníkovými profily mříže. Ovšem i v případě větší vůle 
můžete AL-mříž použít. 

 

Při volbě montážního (měřicího) místa dbejte následujících pokynů: 
 

4.1 Dodržte vzdálenost minimálně 3 hydraulické průměry (3 D) přímého potrubí 
před a 1 hydraulický průměr (1 D) za mříží bez větších překážek v potrubí. 
 
4.2 V případě větších překážek (pravoúhlé koleno, lopatky, tlumiče apod.) se řiďte 
podle tabulky 1 
 
Tabulka 1 – přesnost měření 

Překážka 
 
 

Přesnost měření ± 5 % v případě 
dodržení daného přímého úseku  

Přesnost měření ± 10 % v případě 
dodržení daného přímého úseku 

Pravoúhlé koleno 5 D 3 D 

Koleno s poloměrem  
R =1D a menší 

5 D 2 D 

tlumič 5 D 2 D 

koleno 30° 3 D 1 D 

Kuželové zúžení 2 D 1 D 

Náhlé zúžení 2 D 1 D 

 

4.3 Dodržte vzdálenost minimálně 1D za AL-mříží po směru proudění. Překážky 
bližší než 1D (např. zúžení nebo rozšíření potrubí) mohou zvýšit tlakovou ztrátu 
mříže. 
 

4.4 Vyvarujte se náhlému rozšíření potrubí před mříží (viz. obr. 3). 
 

4.5 Při nízké rychlosti v potrubí můžete využít zmenšení průřezu a tím zvýšení 
tlakové diference důsledkem vyšší rychlosti (viz. obr.3, modře označené). 
 

4.6 V případě trvalých turbulencí v potrubí doporučujeme nainstalovat před AL-mříž 
(nejméně ve vzdálenosti 1D) usměrňovací voštinovou stěnu, která zrovnoměrní 
proudění. V případě jakýchkoliv pochybností o rovnoměrnosti proudění v místě 
instalace AL-mříže doporučujeme provést místní kalibraci. Více informací o výpočtu a 
určení nerovnoměrnosti rychlostního profilu naleznete v ČSN EN 12599. 
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5. Charakteristiky  

Všechny AL-mříže standardních rozměrů jsou dodávány včetně jejich charakteristik 
Q=f(pv), M=f(v). Přesnost měření odpovídá tabulce 1. Pokud požadujete vyšší 
přesnost, musíte mříž zkalibrovat po její instalaci (viz. kapitola 10). Další informace 
k této problematice naleznete též v ČSN EN 12599. 

Všechny nestandardní AL-mříže jsou dodávány pouze s odhadovanými 
(teoretickými) charakteristikami, které budou v toleranci přesnosti +/-5%. V tomto 
případě doporučujeme místní kalibraci (kapitola 10). 

6. Instalace AL-mříže dodané včetně potrubí 

Nutno předem objednat, zakázková výroba.  

6.1. Vlastní montáž  

AL-mříž je již nainstalována v potrubním kusu, který je zakončen typizovanými 
přírubami (případně typem příruby na základě Vašeho požadavku). Na potrubním 
kusu je označen směr proudění (ten musíte respektovat, jinak AL-mříž nebude měřit 
správně). Po připevnění kusu k Vašemu potrubí zbývá připojit odběry tlaku 
k vhodnému manometru: celkový tlak je označen + (použijte červenou hadičku) a 

obr.3 instalace AL-mříže 

možné 

nepřípustné 
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substatický tlak je označen – (použijte modrou hadičku) viz. ilustrační obrázek 4

 

7. Instalace samostatné mříže 

AL-mříž se skládá ze šesti rovnoměrně rozložených nosných trubek, přičemž každá 
je upevněna v centrálním osovém náboji. Tři z těchto trubek slouží navíc i k fixaci AL-
mříže do potrubí. Výstupní tlakové konektory spolu s fixační deskou tvoří první 
fixační bod. Další dvě trubky v úhlu 120° (viz obr.5) jsou opatřeny vnitřním závitem 
na koncích. Ty tvoří další dva fixační body. 

Poznámka:  doporučujeme instalovat AL-mříže do potrubí (jeho části) ještě před tím, 
než bude potrubí instalováno do systému. Je to z důvodu jednodušší manipulace a 
vlastní montáže. V některých případech pak může být instalace do již kompletního 
systému i nemožná (vzhledem k prostorovým podmínkám).  

7.1 odšroubujte oba tlakové výstupní konektory a spolu s podložkami a fixačními 
šroubky je položte stranou (použijete je později). 

7.2 rozhodněte se, jaká pozice AL-mříže bude nejlepší s ohledem na výstupní 
tlakové konektory. Tip: nedoporučujeme pozici s výstupními konektory v horní 
části potrubí (platí pro vodorovné potrubí). 

Obr.4 

Připojení celkového 
(označen +) a 
substatického tlaku  
(označen -) 



 
          AL-mříž (návod k montáži a použití) 
 
 

8 

 

7.3 ujistěte se, že je AL-mříž ve správné poloze, vůči směru proudění. (viz. obr. 1). 

7.4 držte mříž v pozici, která přesně odpovídá středu osy potrubí.  

Poznámka: mříž by měla mít vůli vůči potrubí v rozmezí cca 1-2 mm (měla by se dát 
volně posunovat v daném potrubí) 

7.5 označte si fixační pozice (na vnější straně potrubí) a vyjměte mříž z potrubí. 
Musíte mít označeno místo, kde budou výstupní konektory a současně i dvě 
místa, kde bude mříž fixována pomocí šroubů.  

Poznámka: v místě, kde budou výstupní konektory si označte centrální bod. Od něj 
budou dva otvory ve vzdálenosti 8,5 mm. Nyní si rozměřte další dva fixační body. 
Změřte si obvod daného potrubí a tuto délky vydělte 3. Od úvodního bodu ve 
vzdálenosti 1/3 bude druhý fixační bod a ve vzdálenosti další 1/3 ten třetí. Vše si 
důkladně změřte a spočítejte. Pro kontrolu musí vyjít i vzdálenost od třetího bodu 
k prvnímu stejná jako ty dvě předešlé.   
 

 

  

obr.5 
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7.6 Vyvrtejte díru o průměru Ø 30 mm  (alternativně lze vyvrtat dvě díry o průměru 
10 mm vzdálené mezi sebou 17 mm) v ose (prvního fixačního bodu) – obr.7. 
Dále vyvrtejte 2 otvory o průměru 4 mm (fixační bod 2 a 3). Pozor. Fixační 
body 2 a 3 jsou v úrovni výstupního konektoru celkového tlaku (čelní 
trubka v hliníkovém profilu). 

 

7.7 Přiložte fixační desku (obr.8) tak, aby dva otvory v desce (průměr 6mm) byly 
souosé s vyvrtanou dírou 30mm (nebo dvěma dírami o průměru 10mm). 
K přichycení desky budete potřebovat nejdříve vyvrtat díry Ø3mm. 

Obr.6 

Obr.7 

Díra o průměru 30 
mm, zde budou 
výstupní konektory 

2xdíra o 
průměru 4 mm 
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7.8 Upevněte montážní desku pomocí 6ks samozářezných šroubů (obr.9). 

7.9 Zafixujte AL-mříž do potrubí. Nejprve volně přišroubujte výstupní konektory 
(nedotahujte), které budou držet mříž ve správné poloze. Potom zašroubujte 
oba fixační šrouby (nezapomeňte na podložky). Až nakonec opatrně začněte 
utahovat výstupní konektory a kontrolujte, aby mříž byla v potrubí souměrná 
s osou potrubí. Měli byste mít rezervu (vůli) cca 1-2 mm (mezi stěnou a konci 
mříže). Pozor abyste konektory neutahovali více než je potřeba (mohlo by dojít 
k deformaci potrubí nebo mříže).

 

 

8. Kompletace systému 

Samostatná AL-mříž netvoří kompletní měřicí systém. Je nutné doplnit vhodné 
snímání a vyhodnocení tlakového signálu z mříže. 
. 

Obr.8 

Otvory v desce musí být souosé 
s vyvrtanou dírou 30mm 

Obr.9 

výstupní konektory, montážní deska, podložka 
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Pro krátkodobé měření můžete použít digitální mikromanometr (např. typ PVM620 
nebo multifunkční přístroj TA465P), který Vám bude indikovat přímo objemový průtok 
v potrubí s možností korekce i na teplotu pracovního média. 
 
Pro dlouhodobé měření doporučujeme tlakové převodníky Airflow s odmocninovou 
charakteristikou  (typ PTSXR) a s volitelným analogovým výstupem přímo úměrným 
rychlosti proudění resp. průtoku. I tyto modely je možno doplnit displejem s přímou 
indikací průtoku. 
 
Kompletní instalaci systému dokončíte vhodným propojením mříže a zvoleného 
měřicího přístroje (mikromanometr nebo převodník tlaku) pomocí hadiček z PVC 
nebo ze silikonu. Vnější průměr připojovacích konektorů je 6,4 mm. 
 

8.1. Výpočet a interpretace výstupu 

Výstupní diferenční tlak, který budeme měřit na konektorech AL-mříže je v určitém 
poměru k dynamickému tlaku. Poměr mezi snímaným diferenčním tlakem na AL-
mříži pv a dynamickým tlakem pdyn se nazývá koeficient M. 
 

𝑀 =  
𝑝𝑣

𝑝𝑑𝑦𝑛
 

 

Základní rovnice 

Základní rovnice pro výpočet rychlosti z dynamického tlaku je následující: 
 

𝑣 =  √
2 ∗ 𝑝𝑑𝑦𝑛

𝜌
 

Kde: v = rychlost (m/s) 
 pdyn = dynamický tlak (Pa) 

 𝜌 = hustota proudícího média (kg/m3) 
 

Pro AL-mříž je to pak: 

𝑣 =  √
2 ∗ 𝑝𝑑𝑦𝑛

𝜌 ∗ 𝑀
 

 

Obecný vzorec pro výpočet rychlosti z diferenčního tlaku snímaného na AL- mříži je 
odvozen z výše uvedených rovnic a má tvar: 

𝑣 =  √
1000

𝑝𝑏
∗  

𝑇

289
∗ 

100000

100000 + 𝑝𝑠
∗  

𝑝𝑣

𝑀
 

Kde: v = rychlost (m/s) 
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 pv = diferenční tlak snímaný na Wilsonově mříži (Pa) 
 pb = barometrický tlak (mbar) 
 T = absolutní teplota (K), která se určí jako t°C + 273 
 Ps = statický tlak v potrubí (Pa) 
 M = koeficient M (-) mříže (lze odečíst z kalibrační křivky nebo tabulky viz dále)  
 

8.2.  Objemový průtok 

pak určíme z rychlosti a průřezu potrubí dle vztahu: 
 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣 
 
Kde: Q = objemový průtok (m3/s) 

v = rychlost (m/s) 
A = průřez (m2) 
 

8.3. Tlaková ztráta 

Zabudováním AL-mříže do potrubního systému zvýšíte nepatrně tlakovou ztrátu 
sytému. Pokud provádíte návrh ventilátoru (tlakové poměry), můžete si změřit i 
tlakovou ztrátu mříže. Odběry tlaku umístěte ve vzdálenosti D/2 před a za mříží. Z 
naměřené tlakové ztráty pL můžete určit koeficient L za podmínky, že znáte 
odpovídající rychlost vyjádřenou diferenčním tlakem na mříži pv  
 

𝐿 =  
𝑝𝐿

𝑝𝑣
 

 
Koeficient L lze odečíst i z následující tabulky. 

9. Charakteristiky mříže 

Tabulka 2 – standardní AL-mříže a jejich koeficienty 

Potrubí o 
průměru 

Obj.č. 
 

Koeficient (M) v závislosti na rychlosti v (m/s) 
 
Faktor L 
(tlak.ztr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

150 07850 0 2.24 2.21 1.99 1.97 1.98 1.97 1.95 1.96 1.96 1.96 1.95 1.96 0.2097 

160 07851 0 2.13 2.16 1.95 1.92 1.94 1.93 1.91 1.91 1.91 1.91 1.90 1.92 0.1986 

200 07852 0 1.90 1.95 1.80 1.77 1.77 1.77 1.76 1.75 1.76 1.75 1.75 1.75 0.1644 

250 07853 0 1.74 1.75 1.65 1.62 1.61 1.61 1.61 1.60 1.61 1.60 1.60 1.60 0.1361 

300 07854 0 1.65 1.61 1.54 1.51 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.49 1.50 1.49 0.1167 

315 07855 0 1.63 1.57 1.52 1.49 1.48 1.47 1.48 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 0.1120 

400 07856 0 1.53 1.44 1.43 1.41 1.39 1.38 1.39 1.38 1.39 1.39 1.39 1.39 0.0915 

560 07857 0 1.42 1.38 1.40 1.39 1.38 1.36 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39 1.39 0.0688 
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Obrázek 10 typická závislost průtoku na 
tlakové diferenci (tato křivka platí pro AL-mříž 
D300 mm, a hustotu vzduchu 1,2 kg/m

3
). 

Obrázek 11 typická závislost pro AL-mříž 
D300 mm. Zde můžete vidět faktor M a faktor 
tlakové ztráty L a jejich změnu v závislosti na 
rychlosti v (m/s)
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10. Kalibrace mříže 

AL-mříže jsou dodávány s kalibračními křivkami, které platí, pokud dodržíte kritéria 
uvedená v kapitole 4 (umístění). Pokud požadujete vyšší přesnost, nebo nemáte 
dostatečně přímý úsek potrubí bez vnitřních překážek, musíte provést kalibraci až po 
instalaci AL-mříže. 
 
Primárním cílem kalibrace je stanovit co nejpřesněji koeficient M. Jsou různé 
metody měření objemového průtoku v potrubí, které jsou založeny na snímání 
diferenčního resp. dynamického tlaku. 
 
Následující metoda využívá teorie měření Prandtlovou sondou (dynamickou 
rychlostní sondou) jako primárního měřidla pro určení rychlosti proudění.  
 

- Připojte vhodný mikromanometr na výstupy z mříže. Respektujte přitom 
označení výstupů tj. snímání celkového tlaku (+) a substatického tlaku  (-). 

 
- Zvolte vhodné měřicí místo pro primární měřidlo a navrtejte otvory do stěny 

potrubí (průměr volte podle velikosti sondy, kterou budete provádět měření).  
Měřicí místo, polohu a počet otvorů volte dle normy ČSN EN 12599.   
 

- Zahajte měření a zaznamenávejte hodnoty tlakové diference na mříži a 
hodnoty rychlosti měřené Prandtlovou sondou v jednotlivých měřicích bodech 
(viz. tabulka kalibrace mříže). Za předpokladu stejné teploty a tlaku 
(barometrického a statického) měřeného média v místě primárního měřidla a 
v místě, kde je nainstalována mříž, lze určit konstantu Mi z následujícího 
vzorce (vypočtená hodnota Mi platí pro i-tý nastavený režim měření). Vzorec 
má následující tvar: 

 

𝑀𝑖 =  
∑ 𝑝𝑣 𝑖

∑ 𝑝𝑑𝑦𝑛 𝑖
 

        
 
kde: pv i – hodnota i-tého diferenčního tlaku snímaného z AL-mříže (Pa) 

pdyn i – hodnota i-tého dynamického tlaku snímaného z Prandtlovy sondy (Pa) 
 

- Jestliže je to možné, nastavte různé objemové průtoky (měřicí režimy) ve 
Vašem VZT systému vhodným škrcením (klapkou) nebo regulací ventilátoru. 
Doporučujeme provést měření při pěti různých hodnotách objemového 
průtoku (minimálně ve třech viz. tabulka 3). Z pěti (min. ze třech) vypočtených 
hodnot Mi určíme výslednou hodnotu M jako aritmetický průměr: 

 

𝑀 =  
∑ 𝑀𝑖

𝑛
 

 
kde: Mi – i-tá vypočtená hodnota (-) 
 n – počet měření (-) 
 
 
 



 
AL-mříž (návod k montáži a použití) 
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Tabulka 3 -  Příklad kalibrace AL-mříže 

 

č.měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Mi M 

1 
pv 45,0 47,0 45,0 44,0 43,0 46,0 47,0 48,0 44,0 45,0 454,0 

2,225 

2,196 

pdyn 19,0 18,0 21,0 22,0 22,0 23,0 19,0 20,0 21,0 19,0 204,0 

2 
pv 96,0 99,0 97,0 95,0 96,0 98,0 99,0 96,0 95,0 95,0 966,0 

2,181 
pdyn 44,0 45,0 44,0 45,0 46,0 43,0 47,0 46,0 42,0 41,0 443,0 

3 
pv 165 165 167 168 168 164 163 165 166 167 1658 

2,182 
pdyn 75,0 77,0 76,0 78,0 74,0 75,0 75,0 78,0 79,0 73,0 760,0 

 

11. Nejistota a opakovatelnost měření 

Obvykle se nepřesnost pohybuje okolo 5% (pokud se dodrží podmínka přímého 

potrubí délky 5D před a 1D za mříží). V případě kalibrace nepřesáhne chyba 2%. 
 

 

12. Údržba 

Mříže nevyžadují obvykle žádnou údržbu. Pouze v případě vyšších koncentrací 
lepivého prachu v pracovním médiu (plynu) může nastat zalepování otvorů 
v měřicích trubkách, což se projeví rozdílnou tlakovou diferencí a následnou chybou 
měření. V těchto případech je nutné provést vyčištění otvorů (stlačeným vzduchem). 
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Hostýnská 520      108 00 Praha  
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