
 

Komplexní a jednoduché řešení 

Radar s vedenou vlnou  

SITRANS LG200 
 

2-vodičový radar s vedenou vlnou pro 
měření hladiny a rozhranní 
 
� Spolehlivý výkon  – neovlivněný 
změnou hustoty a dielektrické konstanty 
materiálu 
 
� Měření materiálů s nízkou 
dielektrickou konstantou – přesné 
měření materiálů s dielektrickou 
konstantou 1.4 a více 
 
� Extrémní provozní podmínky -  
Měření v aplikacích s teplotou média  
-195 to 427 °C a tlakem od 0 do 430 bar 
abs  
 
� Spolehlivé měření –  
přesnost 2.5 mm  
 
� Délka prodloužení – délka  
sondy / měření až 22.5 m  
 
� Bezpečnost – jiskrová bezpečnost , 
pevný závěr, možnost použití do zóny 
s nebezpečím výbuchu, SIL 2 
 
� Rychlé nastavení – 
nastavení pomocí tlačítek nebo 
prostřednictvím HART® protokolu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sitrans 
LG200 

SITRANS LG200 je nový 2-vodičový radar s vedenou vlnou  pro měření hladiny kapalin , 
kalů, sypkých látek a pro měření rozhranní v materiálech s dielektrickou konstantou 1,4 
a vyšší.  
Široký výběr variant přístroje a systém zpracování signálu (Echo processing) zajišťuje 
spolehlivé měření v kapalinách s agresivními výpary, pěnou , nasycenou párou, vysokou 
viskozitou, velkým vlněním hladiny, vysokou plnící / vyprazdňovací rychlostí, měření 
v malých zásobnících  a s měnící se dielektrickou konstantou a hustotou. 
SITRANS LG200 nabízí spolehlivé, rychlé a jednoduché řešení pro všechny Vaše aplikace. 
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Technická specifikace 
SITRANS LG200 

Napájení 
 
 
Parametry 

 
 
11 to 36 V DC 

Měřící rozsah do 22.5 m (75 ft) 
 

Linearita ■  Koaxiální/dvou tyčová sonda: <0.1% z délky sondy nebo 2.5 mm 
(lepší z obou hodnot) 

■  Jedno tyčová sonda: <0.3% z délky sondy nebo 7.6 mm   (lepší z obou 
hodnot)  

■  Měření rozhranní: <12.7 mm  

Měřicí chyba ■  Koaxiální/dvou tyčová sonda: ±0.1% z délky sondy nebo 2.5 mm 
(lepší z obou hodnot) 

■  Jedno tyčová sonda: ±0.5% z délky sondy nebo 12.7 mm (lepší z obou 
hodnot)  

■  Měření rozhranní : Horní hladina: ± 25.4 mm ; rozhranní: 
± 25.4 mm (požadováno ostré rozhranní ) 

Rozlišení ±2.5 mm (0.1") 

Opakovatelnost <2.5 mm (0.1") 

Hystereze <2.5 mm (0.1") 

Výstup 

Analogový výstup 4 to 20 mA HART digitální výstup  

Komunikace HART® 

Programování Tlačítka – ovládání menu, vkládání hodnot a zabezpečení systému 
Lokální– tři tlačítka 
Dálkové – SIMATIC PDM HART® 

Mechanické provedení 

Kryt ■  Hliník ; epoxy nátěr 
■  Ochrana: Type 4/NEMA 4, IP65 
■  Kabelové vstupy: 2 x M20x1.5 or 2 x ½" NPT 

Procesní připojení Informace v příslušném manuálu  

Provedení sond Dle tabulky níže 

Provozní podmínky 

Teplota okolí -40 to 80 °C (-40 to 176 °F) 

Provozní teplota -195°C  až do +427° C;  

Tlak 0 do 431 bar abs  

Osvědčení 

 CSAus/c, CE, FM, 3A 

 CSA, FM, ATEX 
HART is a registered trademark of the Hart Foundation. SITRANS is a registered trademark of Siemens AG. 
Specifications are subject to change without notice. 
© Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 2007. 
Koaxiální sonda Aplikace Jedno tyčová/lanová sonda 

sonda 
Aplikace Dvou  tyčová/lanová sonda Aplikace 

Typ sondy  Typ sondy  Typ sondy  
Standardní Kapaliny s nízkou dielektrickou Jednotyčová Kapaliny a kaly s dielektrickou Standardní dvoutyčová sonda Pro aplikace s nánosy 

 Konstantou od 1.4 Dk  konstantou ≥1.9 (>10 pokud od   dielektrická konstanta ≥ 1.9 
   stěny zásobníku)   
Vysokotlaká  345 bar g  Jednolanová pro kapaliny Aplikace se silným pokrytím a nánosy Dvoulanová sonda Viskózní a nízkodielektrická 

   rozsah až 22.5 m  média 
Vysokotlaká+vysokoteplotní 400° C  při  133 bar  Hygienické Potravinářské aplikace, farmacie Dvoulanová sonda pro Sypké látky 
   3A certifikát   sypké materiály  
Pro měření v prostředí s párou Zásobníky s párou Sonda s PFA Agresivní média   

      
Měření rozhraní Měření hladiny a rozhraní Vysokoteplotní+vysokotlaká Viskózní materiály   

 v zásobníku     
Přeplnění Měření maximální hladiny Jednolanová pro sypké látky Sypké látky rozsah až 22.5 m   

      
      
      

 

 
www.siemens.com/LG200  

Certification 
No. 002284 
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