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Bezdotykové meranie kvapalín
a sypkých materiálov v najnároènejích
procesných podmienkach
Firma VEGA prichádza na trh s najnovou generáciou radarových
snímaèov VEGAPULS série 60, ktoré sú vyrábané v technologickom koncepte plics®.

Preh¾ad nových radarových snímaèov VEGA

K¾úèovými bodmi technológie plics® sú:
 tandardizovaná indikácia a nastavovanie (modul PLICSCOM
alebo program PACTware),
 4 druhy krytov (PBT, Al, StSt a AL s poplastovaním),
 elektronika s kontinuálnym výstupom 4...20 mA HART®, PA,
FF a s výstupmi limitných stavov (tranzistor, relé, bezkontaktný
spínaè a NAMUR),

 vetky tandardné procesné upevnenia (závit, príruba, hygienické pripojenia).
Podrobnosti o technologickom koncepte plics® sú uvedené
v AT&P journale è. 4  5/2003.

Posledná mikroprocesorová technológia a overený program vyhodnotenia signálu ECHOFOX® spo¾ahlivo vyberá správny odraz
z ve¾kého poètu faloných odrazov, prièom skutoèný odraz je meraný ve¾mi presne.
Obsluha radarových snímaèov spoèíva len v jednoduchom zadaní
rozmerov zásobníka a vzápätí snímaè zobrazí signál úmerný meranej výke. Vôbec nie je potrebné vyprázdòova a plni zásobník,
aby sa definovali limitné hranice meracieho rozsahu!
Necitlivos na teplotu a tlak
írené mikrovlny sú takmer necitlivé na zmeny okolitej teploty
a tlaku. Radarové snímaèe sú ideálne do nároèných technologických podmienok. Pre radarové snímaèe na meranie výky hladiny
nie sú problémom procesné tlaky od vákua do 160 barov a teploty
medzi -40 a 400 °C (a ete vyích teplôt pri vhodnom usporiadaní
antény).
Necitlivos na vlastnosti meraného materiálu
Zmeny zloenia meraného materiálu alebo úplná zmena materiálu
nemá vplyv na výsledky merania. Pre správne meranie výky hladiny vôbec nie je potrebné opätovné nastavovanie radarových snímaèov.
Vlastnosti radarových systémov VEGA
 meranie výky hladiny, vzdialenosti a polohovanie objektov
v kvapalinách a tuhých materiáloch,












meranie v rozsahu 0 30 m,
ve¾mi vysoká presnos (mm),
bezdotykové meranie a meranie bez opotrebovania senzora,
meranie pri pracovných tlakoch od vákua do 16 MPa a pri teplotách viac ako 1000 °C,
certifikované pre vetky prostredia s nebezpeèenstvom výbuchu (Ex),
ponuka vetkých dostupných výstupov  4 20 mA, Profibus
PA, FF,
meranie cez stenu plastového zásobníka,
odolnos voèi morskej vode, vysoká odolnos voèi agresívnym
chemikáliám vïaka pouitým materiálom,
necitlivos na zmeny teploty a vlastnosti meraného materiálu,
necitlivos na hluk, paru, prach, zloenie plynov a vrstvenie plynov,
meranie vetkých materiálov s relatívnou permitivitou ε H > 1.4,
plnoautomatické èistenie v uzatvorených procesoch SIP a CIP,
zobrazenie meranej hodnoty na snímaèi pomocou displeja alebo
na externom displeji vo vzdialenosti do 25 m,
príslunos do rodiny plics®.
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Merací princíp radarových snímaèov
Extrémne krátke mikrovlnné impulzy s nízkym emitovaným výkonom vo frekvenènom pásme C (6,3 GHz) alebo pásme K (26 GHz)
sú emitované anténou smerom k meranému materiálu, odráajú sa
od povrchu materiálu a opä sú prijímané anténou. Impulzy sa íria
rýchlosou svetla a èas medzi odoslaním a prijatím signálu je priamo úmerný meranej výke materiálu. Vïaka peciálnej transformácii èasového priebehu signálov je moné realizova spo¾ahlivé
a ve¾mi presné meranie aj ve¾mi krátkych èasových intervalov.






Aplikácie
 meranie výky kvapalín a sypkých materiálov,
 vhodné pre ve¾mi agresívne materiály,
 pouitie vo vákuu, pri vysokých tlakoch a vysokých teplotách,
 ideálny na meranie v chemickom, petrochemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, ako aj v destilaèných kolónach, pri uskladòovaní kvapalných plynov, výrobe gumy, v procese výroby èistej vody, pri suení a v procese granulácie,
v reakèných zásobníkoch, pri uskladòovaní kyselín alebo zásad
a iných agresívnych kvapalín, ako sú chlór, èpavok atï.
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