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Snímaèe hladiny jsou urèeny pro mìøení výšky hladiny sypkých médií. Pro spínaèe hladiny se využívá nìkolik 
zpùsobù mìøení – bezkontaktní radary, mikrovlnné snímaèe hladiny, ultrazvukové kompaktní snímaèe 
hladin, kapacitní, hydrostatické ponorné snímaèe. Každý  z výše uvedených principù mìøení je vhodný pro 
urèitá média a podmínky.

SPECIFIKACE: 

Pulzní radarový snímaè øady PiloTREK patøí do skupiny nejprogresivnìjších hladinomìrù v celém 
odvìtví procesní automatizace. Mezi hlavní pøednosti tìchto pøístrojù jsou pøedevším skvìlá 
pøesnost, malé rozmìry antén a s tím související snadná instalace, nízký vyzaøovací úhel, a také 
cenová dostupnost. PiloTREK pracuje ve frekvenèním rozsahu K-band a umožòuje pøesnost až ±3 
mm s velmi malou mrtvou zónou. Hlavice mùže být vyrobena z plastu, slitiny hliníku nebo 
korozivzdorné oceli. Dle aplikace jsou k dispozici rùzné provedení antén a to vèetnì tìch  
zapouzdøených.

Bezkontaktní 
radary

Kontaktní radarový snímaè øady MicroTREK s vedenou vlnou je navržen tak, aby mìøil hladinu jak 
vodivých, tak nevodivých kapalin a sypkých látek. Princip funkce spoèívá ve známém principu TDR 
(Time Domain Reflecometry). Mikrovlna se rychlostí svìtla vysílá podél vodící sondy. Jakmile vlna 

dosáhne povrchu média, odrazí se zpìt k pøístroji. Vzdálenost od hladiny je pøímo úmìrná èasu letu 
vlny. Elektronika pak snadno vypoèítá údaj o hladinì. Odražený signál je závislý na dielektrické 
konstantì materiálu, nicménì ta musí být min. hodnotu 1,4. Je tøeba upozornit, že mìøící princip 
TDR není ovlivnìn vlastnostmi materiálu, výpary, pìnou, teplotou èi tlakem.

Mikrovlnné 
snímaèe hladin

Ultrazvukové 
kompaktní 

snímaèe hladin

  Kapacitní snímaè øady NIVOCAP pøedstavuje ideální øešení kontinuálního mìøení hladiny vodivých 
i nevodivých kapalin v nároèných podmínkách s vysokým tlakem, teplotou, pìnou na hladinì nebo 
výpary. Princip funkce spoèívá v mìøení kapacity mezi deskami kondenzátoru, které tvoøí mìøící 
èást pøístroje a vodivá stìna nádrže. Pokud je nádrž z nevodivého materiálu, je nutné použít 
referenèní sondu. Mezi deskami kondenzátoru je vzduch nahrazován médiem s vìtší dielektrickou 
konstantou a tím se mìní kapacita, která je pøímo úmìrná hladinì. Zabudované elektrické okruhy 
mìøí rozdíl kapacity a pøevádí ho výstupní signál odpovídající hladinì.

Kapacitní

EchoTREK, ultrazvukový snímaè pøedstavuje spolehlivou volbu i pro mìøení v nároèných aplikacích. 
Technologie SenSonic umožòuje úzký vyzaøovací úhel, který je výhodou v úzkých nádržích. Dle 
materiálu vysílaèe jsou pøístroje øady EchoTREK schopné mìøit až do 25m a výstupní signál je pøímo 
úmìrný stavu hladiny. Pøedností øady EchoTREK je možnost programování pomocí 4 tlaèítek a také 
možnost zásuvného displeje, který zobrazuje požadované hodnoty a umožòuje kompletní 
naprogramování snímaèe. Elektroniku øídí software QUEST+, jehož vlastností je adaptivní 
zpracování signálu, díky kterému snímaè dosahuje pøesných mìøení za nároèných podmínek.

Ponorný hydrostatický snímaè øady Nivopress N pøedstavuje spolehlivý a nízkonákladový pøístroj 
pro mìøení hladiny v nároèných aplikacích jako jsou vrty èi štoly, a prakticky pro jakékoliv 
kontinuální mìøení neagresivních kapalin èi chemie. Snímaè pracuje na souètu hydrostatického a 
atmosférického tlaku, kdy výsledný signál dává informace o výšce hladiny resp. vodního sloupce. 
Atmosférický tlak se pøivádí do sondy pomocí prodyšné kapiláry v kabelu, která je chránìna filtrem 
proti vlhkosti. Hydrostatický tlak se mìøí pomocí membrány, která mùže být dle obj. kódu nerezová, 
nebo keramická. Výsledný signál pøevádí elektronika na analogový výstup 4-20 mA, který je úmìrný 
výšce vodního sloupce.

Hydrostatické 
ponorné 
snímaèe


