
 

 

 

 

 

SITRANS LR250 - novinka 
Pro měření hladiny kapalin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sitrans 
LR250 

SITRANS LR250 je nový 2-vodičový bezkontaktní radar pro kontinuální měření 
hladiny kapalin a kalů v různých zásobnících. Tento radarový hladinoměr má 
v současnosti  nejjednodušší instalaci včetně ne nejrychlejšího uvedení do provozu. 
SITRANS LR250 má velmi malý vyzařovací úhel s použitím malé antény takže může být 
instalován prakticky kdekoliv na Vašem zásobníku. Grafické uživatelské rozhraní a 
Quick Start Wizard umožňují velmi rychlé ovládání. Process Intelligence echo 
processing zabezpečuje spolehlivé dynamické  vyhodnocení správného signálu, 
hlavně při malém rozsahu a při médiích s nízkou dielektrickou konstantou.  
 

www.siemens.com/LR250 

 

SITRANS LR250 
 

2-vodičový  25 GHz hladinový radar pro 
měření kapalin a kalů v zásobnících       
do 20 m (66 ft) 
 

■  Snadná instalace –  malá zvonová 
anténa s malým vyzařovacím úhlem  
umožňuje instalaci prakticky 
kdekoliv na zásobníku 

 

■  Rychlé nastavení – Quick Start 
Wizard usnadňuje rychlé nastavení 

 

■ Process Intelligence – vyspělý 
systém zpracování echa pro 
jedinečný výkon  

 

■  Spolehlivý a přesný – velmi silný 
signál a nízký poměr šumu zajišťují 
vysoký výkon radaru 

 

■   Plná kapacita zásobníku – vysoká 
přesnost  při  minimálních a 
maximálních hladinách i při 
médiích s nízkým Dk 

 

■  Snadná komunikace a nastavení 
– infračervený ruční programmer 
pro místní nastavení bez nutnosti 
otevření přístroje nebo SIMATIC PDM 
přes HART® nebo PROFIBUS PA 

 

■  Místní uživatelské zobrazení – 
grafický displej s křivkou signálu echa 
včetně diagnostických informací 
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Měřící rozsah 0.05 to 20 m (2" to 65 ft) 
Přesnost 5 mm (0.2") 
Frekvence 25 GHz (k-band) 
Dielektrická konst. >1.6,  

 
Analog výstup 4 to 20 mA 
Display (local) Grafický displej;Quick Start Wizard; graf.profil echa 
Communication ■  HART® 

■  PROFIBUS PA na přání 
Programming ■  SIMATIC PDM 

■  Jiskrově bezpečný infračervený ruční programmer (lokální nastavení) 
 
Kryt ■ Hliník 

■  Type 4X/NEMA 4X, Type 6/NEMA 6, IP67, IP68 
■  Kabelový vstup: M20x1.5 or ½" NPT (qty 2) 

Procesní připojení 1½" or 2" NPT (ASME 1.20.1), BSPT (EN10226-1), or G (BS EN ISO 228-1) 
Zvonová anténa ■  1.5" (40 mm), 2" (48 mm), 3" (75 mm), 4" (95 mm) nominal 

■  100 mm (4") optional horn extension 
■  Stainless steel 316L/1.4404 or 316L/1.4435 [optional alloy 

N06022/2.4602 (Hastelloy® C-22® or equivalent)] 
 

Technical specifications 
SITRANS LR250 

Napájení 

napájení 24 V DC, max30 V DC 

Technické parametry 
 
 
 
 
 
 
Výstup 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mechanické provedení 

Million in one 
 

Praktické zkušenosti se 
zpracováním signálu 
 
Přístroje pro měření hladiny Siemens 

využívají bohatých praktických zkušeností. 
V rámci technologie Siemens Milltronisc 

byla vyvinuta technologie zpracování 

signálu pro přístroje k určené pro měření 
hladiny, a to na základě  zkušeností  

s použitím miliónu přístrojů pro 

průmyslové účely 
 
Díky této zkušenosti zcela chápeme 
důležitost spolehlivosti a víme, co obnáší 
dodávání spolehlivých a přesných 
přístrojů pro měření hladiny  pro náročné 
aplikace. Proto naši inženýři vyvinuly 
technologii Process Intelligence, Sonic 
Intelligence® a Auto False-Echo 
Processing, proto je pro výrobu těchto 
přístrojů použito tak velké množství 
patentů. Díky technologii Siemens 
Milltronics získáváte  v jediném přístroji 
zkušenosti miliónu praktických aplikací.

 

 
 
 
 
 
 
Provozní podmínky 

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

Provozní teplota           -40 to 150 °C (-40 to 302 °F) at process connection with FKM o-ring 

Tlak 40 bar g (580 psi g) max., temperature and process connection type 
dependent 

Osvědčení 

 CSAus/c, CE, FM, NE 21, NE 43, C-Tick 

 European Radio (R&TTE), Industry Canada, FCC, C-Tick 

 CSA, FM, ATEX, IECEX 
 

* Referenční podmínky IEC 60770-1 
** Kontaktujte technické centrum Siemens. 
***Ostatní procesní připojení dle dotazu na technické centrum Siemens. 
**** Speciální požadavky zákazníka mimo uvedené podmínky – kontaktujte technické centrum Siemens. 
HART je registrovaná ochranná známka HART Communication Foundation. SIMATIC PDM, SITRANS a Sonic Inteligence 
 jsou registrované ochranné známky Siemens AG. 
© Siemens Milltronics Process Instruments Inc.. 
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