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OPTIFLEX
pracuje lépe než jakýkoli jiný TDR hladinoměr, který jste dosud poznali
Na rozdíl od dříve používaných hladinoměrů na principu TDR má nový
OPTIFLEX zdokonalený design a lepší dynamiku signálu. Vyšší vysílaná
frekvence umožňuje měřit tenčí vrstvy kapalin (např. při měření rozhraní).
Velmi dobrá stabilita časové základny zajišťuje lepší reprodukovatelnost, 
a tedy i vyšší spolehlivost.

OPTIFLEX

činí měření výšky hladiny snadnějším než kdykoliv předtím.
Průvodce dělá divy.
Uvedení hladinoměru do provozu nebylo nikdy snadnější:
Prostě namontujte hladinoměr na nádrž, připojte ho a zapněte:

Online help 
Nevíte, co dělat? Nepotřebujete návod k obsluze. Prostě počkejte 
10 sekund, objeví se obrazovka s nápovědou a poradí Vám, jak si počínat.

Krok 1 - OPTIFLEX provádí vnitřní test pro ověření správné funkce
elektroniky.

Krok 2 - Průvodce OPTIFLEX vás úspěšně provede řadou
jednoduchých otázek týkajících se vaší nádrže a měřeného
média.

Krok 3 - A to je vše. Váš hladinoměr OPTIFLEX již měří.

Přinese Vám větší užitek
než jakýkoliv jiný TDR
hladinoměr

Ovládání hladinoměru 
Intuitivní zobrazení činí proces nastavení,
analýzy a ovládání přístroje jednodušším
než u jakéhokoliv jiného přístroje.

Snadná orientace
Volba typu zobrazení:
zobrazení nádrže, 
sloupcový displej,
osciloskopické zobrazení
vyhodnocených odrazů

Zobrazení v 9 jazycích
také v čínštině, 
japonštině a ruštině

Dvouvodičové 
připojení

Stejné pouzdro 
pro všechna 
provedení
(Ex i standard)

Speciální 
adaptér 
pro extrémní
provozní podmínky

Různé typy 
a materiály snímače
pro všechny aplikace

Snadné ovládání
Obrazovka 
a ovládání 
4 tlačítky

Žádná vrstva kapaliny není
příliš tenká
OPTIFLEX může detekovat 
i velmi tenké vrstvy
kapaliny - např. olejový film
o tloušťce 50 mm na vodní
hladině ve velké nádrži.
Je konstruován tak, aby
vám přinesl větší užitek než
jakýkoliv jiný hladinoměr 
na principu TDR.

Stabilnější měření
Navzdory rušení - např. 
v důsledku vlnící se hladiny
v nádržích s míchadly, 
tvorby pěny na hladině
nebo nánosů na snímači,
prašné atmosféry v nádrži -
OPTIFLEX pokračuje 
bez problémů v měření 
i tam, kde konkurenční
výrobky selhávají.

OPTIFLEX změří cokoliv ... 
Většina hladinoměrů 
na principu TDR s dvou-
vodičovým připojením může
měřit od relativní permitivi-
ty 1,5. V důsledku toho není
možno řádně měřit řadu
organických sloučenin. 
OPTIFLEX měří od relativní
permitivity 1,4 a s použitím
nepřímého módu dokonce
od 1,1! 

... v jakékoliv aplikaci
Pět různých typů snímačů
znamená, že neexistuje
aplikace, se kterou bychom
si neporadili.
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Technické údaje
Vstup
Popis přístroje hladinoměr na principu TDR (Time Domain Reflectometry)
Měřené veličiny výška hladiny, vzdálenost od hladiny, objem a/nebo rozhraní
Maximální měřicí rozsah dvě tyče Ø 8 mm 4 m

jedna tyč Ø 8 mm 4 m
souosý senzor Ø 22 mm 6 m
dvě lana Ø 4 mm 35 m
jedno lano Ø 4 m 35 m
jedno lano Ø 8 mm 35 m

Výstup
Výstupní signál výstup 1 4 ... 20 mA HART® nebo 3,8 ... 20,5 mA podle NAMUR NE 43

výstup 2 (na přání) 4 ... 20 mA (bez signálu HART®) nebo 3,8 ... 20,5 mA podle NAMUR NE 43
Přesnost 0,05 % (vztaženo k 20 mA; 20°C/70°F)
Rozlišení ±2 µA
Vliv teploty obvyklá hodnota 50 ppm/K
Signalizace chyb I = 22 mA nebo I = 3,6 mA podle NAMUR NE 43
Maximální zátěž 350 Ω

Chyba měření
Referenční podmínky teplota 20°C ±5°C
podle IEC770 tlak 101,3 kPa abs. ±2 kPa

relativní vlhkost 60 % ±15 %
Rozlišení ±1 mm/±0,04”
Chyba měření (přímý mód) kapaliny ±3 mm pro L ≤ 10 m; ±0,03 % z měř. vzdálenosti pro L > 10 m

prášky ±20 mm
rozhraní ±10 mm (při konstantním εr)

Mezní hodnoty pro aplikaci
Teplota teplota prostředí -40 ... +80°C; EEx i: -40 ... +60°C

teplota při skladování -40 ... +85°C
teplota na přírubě -40 ... +150°C; EEx: v souladu s příslušným certifikátem a teplotní třídou

Skoková změna teploty 100 K/min.
Provozní podmínky provozní tlak -0,1 ... 4 MPa v závislosti na provozním připojení a teplotě na přírubě

relativní permitivita ≥1,4 pro souosý senzor; ≥1,6 pro ostatní snímače
Odolnost vůči vibracím IEC 68-2-6 a prEN 50178 (10 ... 57 Hz: 0,075 mm/57 ... 150 Hz: 1 g)
Krytí IP 66/67

Mechanické provedení
Materiál kryt hliník

jedna tyč korozivzdorná ocel (1.4404/316L); Hastelloy C-22 (2.4602)
dvě tyče korozivzdorná ocel (1.4404/316L); Hastelloy C-22 (2.4602)
souosý senzor korozivzdorná ocel (1.4404/316L); Hastelloy C-22 (2.4602)
jedno lano korozivzdorná ocel (1.4404/316L); Hastelloy C-22 (2.4602) (pouze lano o Ø 4 mm)
dvě lana korozivzdorná ocel (1.4404/316L)
provozní připojení korozivzdorná ocel (1.4404/316L); Hastelloy C-22 (2.4602)
těsnění Viton (-40 ... +150°C); Kalrez 6375 (-20 ... +150°C)

Provozní připojení závitové G 3/4“ ... 1 1/2“; NPT 3/4“ ... 1 1/2“
přírubové DN 25 ... DN 150 (PN 40/PN 16); 1 ... 8“; 10 K

Elektrické připojení
Dvouvodičové napájení svorky výstupu 1 

standard/EEx i 24 Vss (14 ... 30 Vss)
EEx d 24 Vss (20 ... 36 Vss)
svorky výstupu 2
standard/EEx i/EEx d 24 Vss (10... 36 Vss)

Kabelová vývodka M20 x 1,5; NPT 1/2“; G 1/2“
Svorky 0,5 ... 1,5 mm2

Komunikace s obsluhou
Displej 9 řádků, 160x160 bodů v 8 stupních šedi se 4 tlačítky
Jazyky pro komunikaci angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, 

japonština, čínština, ruština

Certifikáty ochrana proti přeplnění WHG
ATEX (EEx) ATEX II G/D 1, 1/2, 2 EEx ia IIC T6; ATEX II G/D 1/2, 2 EEx d ia IIC T6
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Rozměry

Hmotnosti

Příruba
DN 25 ... DN 150
ANSI 1” ... 6”

Závit
G 3/4” ... 11/2”
NPT 3/4” ... 11/2”

Poznámka:
Kabelové vývodky nejsou
součástí dodávky

L = objednaná délka snímače

Rozměry v mm a palcích

Jedna tyč
Ø 8 mm/Ø 0,3”

Dvě tyče
Ø 8 mm/Ø 0,3”

Souosý senzor
Ø 22 mm/Ø 0,9”

Jedno lano
Ø 4 mm/Ø 0,15”
Ø 8 mm/Ø 0,3”

Dvě lana
Ø 4 mm/Ø 0,15”

dolní hranice
měřicího 
rozsahu

Poznámka:
Ke snímačům je dodávána řada různých závaží
a příslušenství pro ukotvení.
Kontaktujte nejbližší pobočku firmy KROHNE.

* pouze jedno lano Ø 8 mm 
(pro měření sypkých látek)

Kryt a provozní připojení Hmotnost
(CrNi ocel 316) [kg] [lb]
Kryt 3,3 7,3

Příruby DN 25 ... 80 4...7 8,8...15,4

Příruby DN 100 ... 150 7...12 15,4...26,5

Závitové připojení 3 6,6

Snímače [kg/m] [lb/ft]
Jedno lano Ø 4 mm 0,12 0,08

Jedno lano Ø 8 mm 0,41 0,28

Dvě lana Ø 4 mm 0,24 0,16

Jedna tyč Ø 8 mm 0,41 0,28

Dvě tyče Ø 8 mm 0,82 0,56

Souosý senzor Ø 22 mm 0,79 0,53
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Mezní hodnoty pro měření

Výběr typu snímače

A1, horní mrtvá vzdálenost
Minimální vzdálenost mezi přírubou a maximální
hodnotou měřicího rozsahu.

A2, dolní mrtvá vzdálenost
Oblast u konce snímače, kde již nelze provádět
měření.

D, neměřitelná oblast
Oblast, ve které není možno měřit.

L, délka snímače
Délka snímače uvedená zákazníkem v objednávce.
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Maximální výška nádrže

4 m
6 m
35 m

Aplikace

Běžné kapaliny
Kapalné plyny
Viskózní kapaliny
Krystalizující kapaliny
Agresivní kapaliny
Pěna na hladině
Nádrže s míchadly
Rozstřikování měř. kapaliny
Skladovací nádrže
Komunikativní trubky
Úzká stávající hrdla
Vysoká stávající hrdla
Uklidňovací trubky
Měření rozhraní

* *

* s ukotvením

Snímač Horní mrtvá Dolní mrtvá Horní mrtvá Dolní mrtvá
vzdálenost pro vzdálenost pro vzdálenost pro vzdálenost pro

εr = 80* εr = 80* εr = 2,3* εr = 2,3*
[mm/palce] [mm/palce] [mm/palce] [mm/palce]

Dvě tyče 125/4,9 10/0,4 165/6,5 50/1,95

Jedna tyč 200/7,9 10/0,4 250/9,9 50/1,95

Souosý senzor 10/0,4 10/0,4 10/0,4 50/1,95

Dvě lana 125/4,9 10/0,4 165/6,5 50/1,95

Jedno lano Ø 8 mm 200/7,9 10/0,4 250/9,9 50/1,95

Jedno lano Ø 4 mm 200/7,9 10/0,4 250/9,9 50/1,95

* 80 = εr pro vodu; 2,3 = εr pro olej
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Elektrické připojení

Výstup 1
4 ... 20 mA/HART 
nebo 
3,8 ... 20,5 mA/HART
podle NAMUR NE 43

Výstup 2 (na přání)
4 ... 20 mA/HART 
nebo 
3,8 ... 20,5 mA/HART
podle NAMUR NE 43

–

+

–

+

min.250 Ω I
L –
L +

L –
L +

HART®

konfigurační 
software

HART®
Modem

HHC

min.250 Ω I
L –
L +

L –
L +

HART®

konfigurační 
software

HART®
Modem

HHC

min.250 Ω I
L –
L +

L –
L +

HART®

konfigurační 
software

HART®
Modem

HHC

Standardní prostředí

Pevný závěr 
(XP)/Ex d

Ex    Standard

Ex    Standard

Jiskrová bezpečnost 
(IS)/Ex i

Poznámka: informace o dalších možnostech
zapojení komunikátoru HHC 
a modemu ke smyčce HART®
jsou uvedeny v montážních
návodech.
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Moderní obslužný software PACTware 
Hladinoměry jsou připraveny pro provoz s PACTware. Každý
přístroj je dodáván s příslušným DTM.
DTM (Device Type Manager) je ovladač umožňující funkčnost
přístroje nezávisle na použitém komunikačním protokolu 
a poskytuje grafické uživatelské rozhraní optimalizované pro
ovládání a konfigurování přístroje.
Uvedení do provozu se provádí přímo tlačítky na přístroji nebo
pomocí PC z velínu. Tak je možno snadno programovat 
i přístroje bez displeje. Přehledné zobrazení nastavených
parametrů poskytuje dokonalou kontrolu zadaných hodnot 
a zajišťuje dosažení vynikajících výsledků měření.

Všechny vlastnosti PACTware jsou plně podporovány:
• nastavení online
• zobrazení měřených hodnot
• záznam měřených hodnot v průběhu měření
• zobrazení stavu zařízení
• možnost postupného nastavování se současnou kontrolou

zápisu změn do přístroje
• zobrazení souhrnného nastavení parametrů pro závěreč-

nou kontrolu




