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K nastavení prostřednictvím rozhraní HART 
nebo Profibus je možné využít dodávaný soft-
ware Simatic PDM společnosti Siemens. 

Přehled radarových hladinoměrů 
Siemens-Milltronics

Po doplnění sortimentu značky Siemens 
Milltronics zmíněnými novinkami má Sie-
mens v současné době nejširší ucelenou řadu 

bezkontaktních radarových hladinoměrů na 
trhu. V nabídce uvedené v tab. 1 jsou přístroje 
s širokým spektrem různých parametrů:
– různé frekvence (5,8, 24, 25 GHz),
– pulzní technika nebo technika FMCW (frek-

venčně modulovaná kontinuální vlna),
– komunikační rozhraní HART, Profibus, 

Modbus (RS-485),
– různé typy antén (tyčové, zvonové, vlno-

vody, na přání je možné dodat i speciální 
tvary).

Závěrem

Specialisté oddělení procesní instrumenta-
ce společnosti Siemens jsou připraveni zákaz-
níkům nabídnout optimální řešení přímo pro 
konkrétní plánované použití v souladu s jednot-
nou koncepcí Plně integrované automatizace 
(Totally Integrated Automation – TIA) společ-
nosti Siemens. V oblasti měření hladin a dyna-
mického vážení (pásové váhy, průtokoměry 
sypkých látek apod.) je možné využít přímo 
služby Centra pro měření výšky hladiny spo-
lečnosti Siemens, které zodpoví všechny dota-
zy spojené s návrhem vhodného řešení měřicích 
úloh. Pracovníci tohoto střediska zpracovávají 
technické a cenové nabídky a zajišťují technic-
kou podporu, včetně koordinace servisních slu-
žeb. V případě složité úlohy lze dohodnout bez-
platné zapůjčení přístroje pro jeho vyzkoušení.
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bracím a rázům. Přístroj je konstruován pro 
provoz v náročných podmínkách s teplotou 
až do 150 °C, tlakem až do 4 MPa a je v kry-
tí IP68. 

Konstrukce radaru je řešena modulárně, 
jednotlivé části (elektroniku, procesní při-
pojení, anténu) lze oddělit. Sitrans LR250 
je vybaven speciálním těsněním z borosi-
likátového skla, které zcela vylučuje prů-
nik média mimo zásobník. Přístroj tak uži-
vatelům nabízí vysokou provozní bezpeč-
nost. Tato vlastnost též umožňuje demontáž 
kompletní elektroniky bez porušení těsnos-
ti zásobníku.

Pro měření médií s nízkou dielektrickou 
konstantou je přístroj vybaven novým algorit-
mem CLEF, jenž zajišťuje spolehlivou funk-

ci přístroje i při velmi nízké hladině média 
s nízkou dielektrickou konstantou. Algorit-
mus CLEF tak eliminuje rušivý odraz od dna 
zásobníku. Radarový hladinoměr lze vzhle-
dem k certifikátu ATEX použít i v prostředí 
s nebezpečím výbuchu. 

Process Inteligence

Oba nové radarové přístroje, stejně jako 
ostatní hladinoměry z produkce Siemens- 
-Milltronics, využívají osvědčený software 
Process Inteligence. Je to propracovaný sys-
tém pro zpracování signálů odražených od 
média a jejich správné vyhodnocení. Na zá-
kladě známého poměru mezi rušivými odra-
zy a správným echem lze určit skutečný sig-
nál hladiny, což je velmi důležité 
pro provozní spolehlivost hladino-
měrů. Při vyhodnocování signálů se 
produkty Siemens-Milltronics opí-
rají o patentovanou metodu Sonic 
Intelligence (využívá se u produktů 
Siemens pro ultrazvukové měření 

hladiny), která byla vy-
užita v praxi již ve více 
než 500 000 případech.

Oba nové radarové hladino-
měry jsou rovněž osazeny systé-
mem Quick Start Wizard, který 
umožňuje rychlé uvedení do pro-
vozu. Přístroje je možné nastavit 
lokálně nebo prostřednictvím ko-
munikačního rozhraní HART či 
Profibus. 

K lokálnímu nastavení se po-
užívá ruční infračervený progra-
mátor Hand Programmer. Výho-
dou tohoto osvědčeného řešení je, 
že hladinoměr lze nastavit, aniž 

by bylo nutné otevírat jakoukoliv část přístroje. 
To je velmi důležité zejména pro bezpečné na-
stavení hladinoměrů, např. v zóně s nebezpe-
čím výbuchu nebo za nepříznivých povětrnost-
ních podmínek, protože při nastavování ne-
jsou porušeny podmínky ATEX ani krytí IP68. 

Tab. 1. Přehled bezkontaktních radarových hladinoměrů Siemens-Milltronics

Typ hladinoměru Charakteristika Frekvence 
(GHz)

Rozsah 
(m)

Další vlastnosti

Sitrans Probe LR pulzní dvouvodičový 5,8 20 kompaktní, cenově příznivý

Sitrans LR200 pulzní dvouvodičový 5,8 20 různé typy antén

Sitrans LR250 pulzní dvouvodičový 25,0 20 pro média s nízkou dielektrickou 
konstantou

Sitrans LR300 pulzní čtyřvodičový 5,8 20 těžké podmínky, komunikace 
Modbus

Sitrans LR400 FMCW, čtyřvodičový 24,2 50 pro kapaliny

Sitrans LR460 FMCW,  čtyřvodičový 24,2 100 pro sypké látky

Obr. 3. Systém Quick Start Wizard umožňuje rychlé a jed-
noduché nastavení

Obr. 4. Grafický displej LUI
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Technická diagnostika strojů a výrobních 

zařízení je podtitulem 27. ročníku mezinárod-
ní konference s výstavou Diago 2008, která 
se uskuteční 5. až 6. února 2008 v prosto-
rách beskydského hotelu Relax v Rožnově 
pod Radhoštěm. Na konferenci budou před-
neseny především příspěvky z provozní praxe 
zaměřené na měřicí metody, přístroje a sys-

témy používané v údržbě k objektivnímu za-
jišťování technického stavu, na řešení systé-
mů údržby a na provozní zkušenosti z údržby 
strojů. Vedle tematických okruhů pro praxi, 
jako např. monitorovací systémy technické-
ho stavu, tribotechnická diagnostika objektu 
a maziv, vibrační diagnostika, termodiagnos-
tika a diagnostika elektrických točivých stro-
jů, patří do náplně konference také témata: 
teorie systémů údržby, vzdělávání v technic-

ké diagnostice nebo certifikace způsobilos-
ti v technické diagnostice. 

Den před začátkem konference, tedy 4. 2. 
2007 do 15 hodin, se na stejném místě usku-
teční IV. profesní setkání certifikovaných osob, 
na které jsou zváni pracovníci s certifikátem 
pro funkci technik diagnostik – vibrodiagnos-
tik i další zájemci. Další informace a přihláš-
ky na obě akce jsou přílohou této zprávy nebo 
jsou dostupné na http://www.atdcr.cz (ed)




