Produkty

Rozwiązania

   Usługi

Poziom

Micropilot Evolution
Bezpieczne, dokładne i inteligentne
radarowe przetworniki poziomu
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Bezpieczne • Dokładne • Inteligentne
Time-of-Flight – sprawdzony standard
Endress+Hauser jest światowym liderem
w przemysłowych pomiarach poziomu.
Nowe technologie, stosowane w przemyśle
przetwórczym i zmieniające się wymagania
użytkowników aparatury kontrolno-pomiarowej
dały Endress+Hauser podstawy do wprowadzenia
nowych, innowacyjnych radarów bezkontaktowych
Micropilot Evolution. Zostały one stworzone w oparciu
o 20-letnie doświadczenie aplikacyjne firmy
w stosowaniu radarów i 1.000.000 przetworników
poziomu w technologii Time-of-Flight, pracujących
na całym świecie, jak również o dostęp Endress+Hauser
do najnowszych technologii półprzewodnikowych i HF.
Urządzenia Endress+Hauser zawsze charakteryzują się
unikatowo wysoką jakością i wyznaczają standardy
rynkowe. Dzięki temu ich użytkownicy cieszą się
bezpieczeństwem i spokojną pracą. Na każdym etapie
cyklu życia instalacji przemysłowej - od projektowania,
przez zakupy, montaże, uruchomienia, użytkowanie
i utrzymanie ruchu - aż do demontażu i modernizacji,
radary Micropilot Evolution służą bezpieczeństwu,
gwarantują dokładność i stabilność pomiaru
oraz dodatkowe informacje o procesie technologicznym
dzięki niespotykanej, cennej inteligencji.
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Wsparcie w cyklu życia instalacji przemysłowej
• Bezpieczeństwo i niezawodność w standardzie:
zgodność z PN-EN 61508 SIL2 lub SIL3 z audytem TÜV
• Bezkontaktowość = wysoka trwałość przyrządu
i odporność na warunki technologiczne w zbiorniku
• Applicator: narzędzie wspierające pracę projektantów
• Certyfikaty i dopuszczenia o zasięgu globalnym
• Dokumentacja PL, obiekty CAD 2/3D, sterowniki DCS/PLC

j ek
Pro

towanie

• Najwyższa jakość i szybka dostawa dzięki zakładom
produkcyjnym w Niemczech
• Duża liczba indywidualnych cech radaru do wyboru:
produkt dopasowany do wymagań Inwestora
• Wzorcowanie i raport fabryczny sprawdzenia radaru
jako potwierdzenie zgodności z zamówieniem
• Łatwy dostęp do dokumentów dostawy (SAP/Portal
W@M)
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• Translator kodów
zamówieniowych radaru
przy zmianie na nowy model
• Odpowiedzialna ekologicznie
selekcja odpadów
po dekompletacji radaru

• HistoROM: pamięć przechowuje nastawy
radaru i historię pomiaru
• Krzywa obwiedni echa i mapa widoczne
jednocześnie na wskaźniku = szybka analiza
sytuacji pomiarowej
• Czytelne komunikaty diagnostyczne po polsku
wg NAMUR NE107
• Łatwy i szybki test funkcjonalny
bezpieczeństwa SIL bez demontażu radaru
• Modułowość radaru ułatwia naprawę i obniża
jej koszt
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• Standardowe przyłącza
technologiczne
• Ochrona przed
odwrotną polaryzacją
• Obudowa 2-komorowa
chroniąca elektronikę
przed błędami
montażowymi
• DTR w języku polskim

• Lokalny wskaźnik LCD
z menu użytkownika
w języku polskim
• Tylko 6 kroków
parametryzujących
radar
• Automatyczna
linearyzacja zbiorników
• W dostawie
oprogramowanie
diagnostyczne
i sterowniki
dla typowych DCS/PLC

• Bezpieczeństwo w standardzie: dławienie przeciwtoksyczne anteny i jej
podwójne uszczelnienie (tzw. druga linia obrony przed dyfuzją)
• Bezobsługowość (brak konieczności rekalibracji, czyszczenia
i konserwacji) zapewnia spokojną pracę
• Samodzielne wykrywanie przez radar m.in. brudnej lub mokrej anteny
oraz spienienia powierzchni cieczy i pogorszenia jakości zasilania
• Czytelne komunikaty diagnostyczne po polsku wg NAMUR NE107
• Wiarygodny i stabilny pomiar: dynamika sygnału HF > 120 dB
• Wbudowany ochronnik przeciwprzepięciowy
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Wybierz radar doskonale dopasowany
do wymagań Twojej branży przemysłu
Branża chemiczna i spożywcza – Micropilot FMR52
Micropilot FMR52 oferuje unikatowe korzyści
w pomiarach poziomu cieczy chemicznie agresywnych

Micropilot FMR52 jest przystosowany do pracy
w warunkach sterylnych

Antena radaru FMR52 jest szczelnie wypełniona PTFE
i przesłonięta grubym dyskiem teflonowym, którego
powierzchnię czołową wyprofilowano sferycznie. Ułatwia to
grawitacyjne usuwanie wilgoci i czyszczenie anteny.
Antena radaru jest podwójnie uszczelniona i zabezpieczona
przeciwchemicznym przepustem gazoszczelnym.
Dzięki temu FMR52 doskonale sprawdza się w pomiarach
poziomu cieczy toksycznych, agresywnych chemicznie
i/lub intensywnie parujących.

W branży farmaceutycznej i biotechnologii inwazyjne
urządzenia pomiarowe powinny spełniać surowe
wymagania czystości, sterylności i obojętności chemicznej.
Radar Micropilot FMR52 spełnia je, legitymując się
atestami PZH, EHEDG, ASME BPE oraz USP Class VI.
Radar FMR52 korzysta z sygnału elektromagnetycznego
bezpiecznego dla człowieka, żywych kultur bakterii
i kolonii wartościowych mikroorganizmów.

• SIL2 TÜV wg PN-EN 61508, SIL3 w redundancji
homogenicznej – bezpieczeństwo i bezawaryjność
na najwyższym poziomie
• Łatwy i szybki test funkcjonalny SIL bez demontażu
radaru z dachu zbiornika – zbiornik nie jest odstawiany
i użytkownik oszczędza czas
• PTFE jest jedynym materiałem pod wpływem czynników
procesowych w zbiorniku – wysoka trwałość
i bezobsługowość urządzenia

• Atesty i dopuszczenia: PZH, EHEDG, 3A, USP Class VI,
ASME BPE, FDA
• Zabudowa czołowa anteny, łatwa w myciu, czyszczeniu
i sterylizacji
• Higieniczne i aseptyczne przyłącza procesowe: Triclamp,
mleczarskie 11851 / 11864, DRD

Wzorcowanie fabryczne: 1- lub 5-punktowe z protokołem
końcowym dla użytkownika
Atesty i certyfikaty: SIL2 TÜV, ATEX, EN10204-3.1,
Norma Emisyjna DIN EN 302729-1/2, API 2350:2012

Wzorcowanie fabryczne: 1- lub 5-punktowe z protokołem
końcowym dla użytkownika
Atesty i certyfikaty: SIL2 TÜV, ATEX, EN10204-3.1,
Norma Emisyjna DIN EN 302729-1/2
•
•
•
•
•

Temperatura -40…200 °C
Ciśnienie -1…16bar
Zakres pomiarowy 40 m lub 60 m
Dokładność pomiaru ± 2 mm
Częstotliwość pracy 26 GHz (K-band)
Uwaga: Endress+Hauser wspólnie z niemieckimi,
wyższymi uczelniami technicznymi przeprowadził
szczegółowe badania, które dowodzą, że radary
Endress+Hauser są bezpieczne dla człowieka,
mikroorganizmów, żywności i środowiska naturalnego.
Atesty i deklaracje są dołączane do radaru w dostawie.
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Micropilot FMR51 – radar ogólnego użycia m.in. w branży rafineryjno-gazowej
Radar z największą na rynku liczbą cech technicznych do swobodnego wyboru przez Inwestora
Antena stożkowa radaru FMR51 występuje w kilku
wariantach średnicy, materiałów jej rdzenia i podwójnego
uszczelnienia oraz w kilkunastu wykonaniach przyłączy
kołnierzowych i gwintowych (DIN/ANSI). W porozumieniu
z Inwestorem, doświadczeni doradcy techniczni
Endress+Hauser z pełną odpowiedzialnością decydują
o bezpiecznym wariancie radaru, jaki zostanie użyty
w aplikacji pomiarowej.
Radar FMR51 jest przystosowany do pracy w warunkach
kriogenicznych (od -196°C), przez typowe (do 150°C) aż po
wysokotemperaturowe (do 250°C lub 450°C). Przyrząd ten
może być wyposażony m.in. w wydłużenie anteny o długości
uzgodnionej z Inwestorem, pokrywę teflonową anteny
chroniącą ją przez zabrudzeniem i wbudowany ochronnik
przeciwprzepięciowy. Na życzenie Inwestora FMR51
otrzyma certyfikat materiałowy NACE MR0175 i atest
z próby ciśnieniowej (AD2000-HP5-3PT, ISO23277-1PT).
Micropilot FMR51 gwarantuje bezpieczeństwo,
bezawaryjność i brak postojów instalacji produkcyjnej
poprzez atest SIL2 TÜV wg PN-EN 61508 oraz unikatową
na rynku redundancję (nadmiarowość) homogeniczną
przy pracy radarów w obwodzie blokadowym ESD/SIS SIL3.

Micropilot FMR51 jest pierwszym na rynku radarem,
który samodzielnie wykrywa m.in. zabrudzenie lub wilgoć
na antenie, spienienie powierzchni cieczy i pogorszenie
jakości napięcia zasilania. Przyrząd wysyła tekstowy
komunikat diagnostyczny do dyspozytorni i sygnalizuje
zdarzenie za pomocą osobnego wyjścia dwustanowego
lub drugiego wyjścia prądowego. Dzięki temu system
sterowania oraz służby utrzymania ruchu mogą od ręki
zapobiec kosztownemu postojowi instalacji produkcyjnej.
• SIL2 TÜV wg PN-EN 61508, SIL3 w redundancji
homogenicznej – bezpieczeństwo i bezawaryjność
na najwyższym poziomie
• Samodzielne wykrywanie przez radar m.in. zabrudzenia
lub zwilgotnienia anteny, spienienia powierzchni cieczy
i pogorszenia jakości napięcia zasilania
•
•
•
•
•
•

Temperatura -196…450 °C
Ciśnienie -1…160 bar
Zakres pomiarowy 40 m lub 60 m
Dokładność pomiaru ±2 mm
Częstotliwość pracy 26 GHz (K-band)
Kołnierzowe lub gwintowe przyłącza procesowe

FMR51
150°C

FMR51
250°C

FMR51
450°C

Uwaga: Radary Micropilot Evolution samodzielnie
rozpoznają m.in. zabrudzenie lub zawilgocenie
anteny, spienienie lustra cieczy i pogorszenie
jakości napięcia zasilania. Operator otrzymuje
do nastawni tekstowy komunikat od radaru, a system
sterowania odpowiedni sygnał elektryczny z wyjścia
dwustanowego lub dodatkowego wyjścia prądowego
przetwornika radarowego FMR5x.
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Radar na każdą kieszeń
Micropilot FMR50 – wariant ekonomiczny m.in. dla branży wodno-ściekowej
Micropilot FMR50 – radar zaskakująco atrakcyjny cenowo, gdy nie jest wymagana duża odpornośc chemiczna,
nie występują wysokie ciśnienie i temperatura
Ekonomiczny radar FMR50 posiada taką samą funkcjonalność techniczną, jak pozostałe, droższe przyrządy z nowej rodziny
Micropilot Evolution. W jej zakres wchodzi m.in.:
• samodzielne wykrywanie przez radar zabrudzenia lub zawilgocenia anteny, spienienia lustra cieczy, postępującej korozji
przewodu sygnałowego,
• wbudowana i nieulotna pamięć HistoROM nastaw przyrządu, historii pomiaru i zdarzeń diagnostycznych,
• dwukomorowa obudowa chroniąca przedział elektroniki przed zamakaniem,
• kontekstowe menu użytkownika w języku polskim.
Przyrząd wyróżnia się możliwością sprawnego rozruchu bez bariery językowej i konieczności stosowania programatorów
ręcznych na podczerwień lub Bluetooth.
Zmniejszenie kosztów inwestycji w radar bezkontaktowy jest teraz możliwe dzięki Micropilot FMR50. Endress+Hauser
upraszcza warianty przyłączy procesowych oraz stosuje atrakcyjną cenowo obudowę przetwornika z tworzywa sztucznego.
Micropilot FMR50 zwraca uwagę Inwestora jako atrakcyjne rozwiązanie pomiaru poziomu lub objętości w łatwiejszych
aplikacjach branży wodno-ściekowej i przemysłu chemicznego.

• Wariant ekonomiczny radaru bezkontaktowego
• Antena stożkowa w osłonie PVDF lub z pokrywą PP
• Przyłącza gwintowe, kołnierzowe lub adapter montażowy
do podwieszania radaru
• Temperatura -40…130 °C
• Ciśnienie -1…3 bar
• Zakres pomiarowy 30 m lub 40 m
• Dokładność pomiaru ±2 mm
• Częstotliwość pracy 26 GHz (K-band)
Wzorcowanie fabryczne: 1- lub 5-punktowe z protokołem
końcowym dla użytkownika
Atesty i certyfikaty: SIL2 TÜV, ATEX, Norma Emisyjna
DIN EN 302729-1/2

Uwaga: Micropilot FMR51 z anteną stożkową
w osłonie PVDF jest unikatowym, jedynym
na rynku radarem w tym segmencie cenowym,
w którym producent nie stosuje dodatkowych
uszczelnień typu O-ring. Dzięki temu Inwestor otrzymuje
przyrząd o bardzo przyzwoitej odporności chemicznej
i równocześnie w atrakcyjnej cenie.
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Pionierzy wśród radarów bezkontaktowych
Micropilot FMR53 – radar dla branży chemicznej i do wąskich króćców
Radary 6 GHz (C-band) są dostępne w ofercie Endress+Hauser od ponad 20 lat. Dziś stanowią one uzupełnienie
w specyficznych sytuacjach aplikacyjnych dla najbardziej rozpowszechnionych modeli 26 GHz (K-band).
Micropilot FMR53 ze swoją anteną prętową pokrytą PTFE jest przeznaczony do zabudowy w wąskich króćcach szyjkowych.
• SIL2 TÜV wg PN-EN 61508, SIL3 w redundancji
homogenicznej - bezpieczeństwo i bezawaryjność
na najwyższym poziomie
• Łatwy i szybki test funkcjonalny SIL bez demontażu radaru
z dachu zbiornika - zbiornik nie jest odstawiany
i użytkownik oszczędza czas
•
•
•
•
•
•

Przyłącza gwintowe lub kołnierzowe
Temperatura -40…150 °C (FMR53) lub -60…400 °C (FMR54)
Ciśnienie -1…40 bar (FMR53) lub -1…160 bar (FMR54)
Zakres pomiarowy 20 m
Dokładność pomiaru ±6 mm
Częstotliwość pracy 6 GHz (C-band)

Micropilot FMR54 - radar do najtrudniejszych zadań pomiarowych
FMR54 z anteną stożkową lub planarną (płaską typu “Drip-off”) jest radarem do użycia m.in. przy skrajnie dużym
zaparowaniu, w środowisku lotnego amoniaku lub w pomiarach poziomu cieczy, których opary intensywnie krystalizują
lub oblepiają antenę (np. płynna siarka). FMR54 przygotowano do użycia w wysokich temperaturach (do 400°C)
i ciśnieniach (do 160 bar) jako odporny na zmiany gęstości zamiennik dla przetworników różnicy ciśnień z kapilarami.

Uwaga: Micropilot FMR54 jest unikatowym,
jedynym na rynku radarem z płaską anteną typu
“Drip-off”, która umożliwia pomiary poziomu
w rurach wgłębnych, prowadnicach dachu pływającego
lub naczyniach nurnikowych o zmiennej średnicy, w tym
również o niskiej jakości (korozja ścianek, nieoszlifowane
szwy spawalnicze lub krawędzie otworów itd.).
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Eksperci od kruszyw i materiałów sypkich
Micropilot FMR56 – ekonomiczny radar dla branży cementowo-wapienniczej
Micropilot FMR56 to atrakcyjny cenowo radar do użycia w silosach magazynowych, przesypach i kruszarkach
z materiałami drobno- lub gruboziarnistymi. Jest on wyposażony fabrycznie w adapter montażowy, który umożliwia
dopasowanie pozycji anteny do bieżącego kształtu usypu medium. Funkcja samodzielnego sygnalizowania przez radar
postępującego zabrudzania się anteny pozwala użytkownikowi na jej szybkie wyczyszczenie.
• Wariant ekonomiczny radaru bezkontaktowego
• Duża antena stożkowa DN80 lub DN100 z pokrywą PP
• Adaptery kołnierzowe lub wychylne do podwieszania
radaru
• Temperatura -40…80 °C
• Ciśnienie -1…3 bar
• Zakres pomiarowy 30 m
• Dokładność pomiaru ±3 mm
• Częstotliwość pracy 26 GHz (K-band)
Wzorcowanie fabryczne: 1- lub 5-punktowe z protokołem
końcowym dla użytkownika
Atesty i certyfikaty: SIL2 TÜV, ATEX, Norma Emisyjna
DIN EN 302729-1/2

Micropilot FMR57 – radar do trudnych aplikacji dla hutnictwa, energetyki
zawodowej, górnictwa i dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
Micropilot FMR57 z anteną stożkową lub paraboliczną posiada na swoim pokładzie wszystkie rozwiązania techniczne,
które gwarantują stabilny i dokładny pomiar poziomu m.in. w trakcie zasypu pneumatycznego, przy dużym zapyleniu
i nierównej powierzchni usypu medium w silosie, w temperaturach do 400 °C oraz w sytuacji ciągłego zabrudzania się
anteny. Wbudowane złącze do czyszczenia pneumatycznego anteny oraz sygnalizacyjne wyjście dwustanowe jej
zabrudzenia pozwalają użytkownikowi na opracowanie automatyki przedmuchu czyszczącego. Zintegrowany pozycjoner
kulowy anteny z uszczelnieniem PN16 oraz drugie wyjście prądowe, do którego przyporządkowano amplitudę w [dB] echa
sygnału umożliwiają wykrywanie zmiany kształtu usypu medium i bezzwłoczną zmianę pozycji anteny przez użytkownika.
Wygoda leży tu w braku konieczności całkowitego demontażu radaru z króćca lub używania specjalnych narzędzi.
• Antena stożkowa lub paraboliczna z pozycjonerem
• Wbudowane złącze do czyszczenia/suszenia
pneumatycznego anteny
• Wykrywanie zabrudzenia anteny, zmiany kształtu usypu
medium w zbiorniku lub pogorszenia jakości napięcia
zasilania
•
•
•
•
•

Przyłącza kołnierzowe lub gwintowe
Temperatura -40…400 °C
Ciśnienie -1…16 bar
Zakres pomiarowy 70m
Częstotliwość pracy 26 GHz (K-band)

Wzorcowanie fabryczne: 1- lub 5-punktowe z protokołem
końcowym dla użytkownika
Atesty i certyfikaty: SIL2 TÜV, ATEX, Norma Emisyjna
DIN EN 302729-1/2
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Korzyści z wbudowanej pamięci HistoROM
Innowacyjna, nieulotna pamięć HistoROM ułatwia użytkowanie radarów i dostarcza cennych informacji historycznych.

Powielanie nastaw między radarami
W pamięci HistoROM są zapisywane nastawy radaru po
zakończeniu jego uruchomienia. Jeśli użytkownik posiada
więcej podobnych aplikacji pomiarowych, to pobiera kopię
nastaw radaru do modułu wyświetlacza LCD i przenosi je
do kolejnego radaru, podobnie jak w życiu codziennym
używamy moduów pamięci przenośnej typu USB Stick.
Użytkownik oszczędza czas i ułatwia sobie czynności
rozruchowe instalacji pomiarowej.

Kopia zapasowa poprawnych ustawień
Jeżeli radar pracuje w odpowiedzialnym punkcie
pomiarowym, od którego zależy ciągłość pracy układu
sterowania, to jego poprawne nastawy mają dużą wartość.
W sytuacji ich przypadkowej zmiany przez użytkownika
z małym doświadczeniem można bardzo szybko przywrócić
poprawne ustawienia przyrządu. Jest to możliwe dzięki
przechowywaniu kopii zawartości pamięci HistoROM
w module wyświetlacza LCD radaru oraz funkcji “Przywróć
poprawne ustawienia” w menu użytkownika.

Szybka wymiana modułu elektroniki
W sytuacji uszkodzenia modułu elektroniki radaru
(np. wskutek dużego przepięcia w przewodzie
sygnałowym) jej wymiana na nowy egzemplarz
jest szybka, a radar nie wymaga ponownej
parametryzacji przez inżyniera serwisu Endress+Hauser
lub doświadczonego pracownika służb UR. Nastawy radaru
przechowywane w pamięci HistoROM są automatycznie
powielane do nowego modułu elektroniki i radar
kontynuuje pomiary.

•
•
•
•
•

Twoje korzyści:
• Zwiększone bezpieczeństwo danych
Brak postojów powodowanych zmianą parametryzacji
Wygodne uruchomienie kilku radarów
Łatwa i szybka wymiana elektroniki
Rejestr 20 lub 100 zdarzeń historycznych
Rejestr 1000 historycznych wartości mierzonych
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Po pierwsze bezpieczeństwo
Nowe radary Micropilot Evolution są pierwszymi na rynku,
zgodnymi z normami PN-EN 61508/61511:2010.
Posiadają atest SIL2 TÜV Rheinlad do pracy
w odpowiedzialnych obwodach zabezpieczeniowych
SIS/ESD oraz aprobatę do pracy w blokadach
bezpieczeństwa SIL3 o architekturze nadmiarowej
i homogenicznej, gwarantujących bezpieczeństwo pracy
ludzi, środowiska oraz instalacji przemysłowej
na najwyższym, obecnie dostępnym poziomie. Interwał
między obowiązkowymi testami sprawności obwodu ESD
wydłużono aż do 3 lat. Każdy taki test trwa zaledwie
30 minut i jest inicjowany zdalnie z nastawni. Odbywa się
on bez demontażu radaru ze zbiornika, bez przerywania
procesu technologicznego i bez zalewania zbiornika
od 0 do 100% objętości. Użytkownik oszczędza swój czas
i pieniądze, jednocześnie zyskując bezkonkurencyjną,
wysoką bezawaryjność dzięki radarom Micropilot Evolution.

Algorytmy adaptacyjne Multi-Echo Tracking
Nowe radary Micropilot Evolution są jedynymi na rynku,
które samodzielnie rozpoznają m.in. zabrudzenie
lub zawilgocenie anteny, spienienie powierzchni cieczy,
postępującą korozję lub przerwanie izolacji przewodu
sygnałowego itd. Dzięki temu ich użytkownik otrzymuje
dodatkowe i przydatne informacje, umożliwiające podjęcie
natychmiastowych działań przez służby UR. Algorytmy
adaptacyjne analizy widma mikrofalowego Multi-Echo
Tracking pozwalają na śledzenie nawet do 50 statycznych
i dynamicznych zakłóceń równolegle do obserwacji echa
użytecznego, w tym również poniżej krzywej rysującą mapę
zbiornika. Użytkownik radarów Micropilot Evolution
zyskuje stabilną i godną zaufania informację o poziomie
m.in. w obrębie ramion mieszadeł, wystających króćców
zalewowych lub nagrzewnic parowych, dotąd nieosiągalną
dla typowych radarów bezkontaktowych.

Pierwszy radar z polskim menu użytkownika
Nowe radary Micropilot Evolution są pierwszymi
na rynku, które posiadają kontekstowe menu
użytkownika w języku polskim na lokalnym wyświetlaczu
LCD oraz w oprogramowaniu diagnostycznym Fieldcare
instalowanym na komputerze PC w nastawni. Dzięki temu
ich parametryzacja jest bardzo komfortowa i nie wymaga
zakupu osobnych, kosztownych programatorów
ręcznych na podczerwień lub Bluetooth.
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Bezpieczne • Dokładne • Inteligentne
Bezpieczne
• SIL2 TÜV wg PN-EN 61508, SIL3 w redundancji
homogenicznej
• Dławienie przeciwchemiczne anteny i jej podwójne
uszczelnienie oraz 2-komorowa obudowa przetwornika
• Przechowywanie kopii zapasowej poprawnych ustawień
radaru
• Zgodność z tzw. Dyrektywą Emisyjną UE dla radarowych
mierników poziomu DIN EN 302729-1/2
• Zgodność z najnowszymi zaleceniami ochrony zbiorników
przed przelaniem w branży rafineryjno-gazowej
API 2350:2012

Dokładne
• Dokładność pomiaru od ±2 mm z 1- lub 5-punktowym
świadectwem wzorcowania fabrycznego dalmierzem
laserowym o błędzie pomiaru odległości ±0,1 mm
• Algorytmy adaptacyjne Multi-Echo Tracking obróbki
echa z bazą wiedzy historycznej Short- lub Long-History
gwarantują jednoznacze odróżnienie zakłóceń od sygnału
użytecznego, a więc stabilny i dokładny pomiar poziomu

Inteligentne
• Automatyczna sygnalizacja brudnej lub mokrej anteny,
wykrywanie spienienia powierzchni cieczy, zmiany
kształtu usypu medium i pogorszenia jakości napięcia
zasilania
• Menu użytkownika, komunikaty statusowe
i diagnostyczne otwartym tekstem w języku polskim
i zgodnie z najnowszymi zaleceniami NAMUR NE 107
na lokalnym wskaźniku LCD oraz na synoptyce
w nastawni

Regionalne biura handlowe i serwisowe
Endress+Hauser Polska
Endress+Hauser oferuje pełną gamę technologii
kontrolno-pomiarowych dla inżynierii przemysłowej.
Wszystkie urządzenia Endress+Hauser, w tym m.in.
przyrządy do pomiaru poziomu, ciśnienia, temperatury
i przepływu, są produkowane zgodnie z najwyższymi
standardami jakości. Są one następnie wzorcowane
według obowiązujących norm i standardów
metrologicznych, aby zagwarantować Państwu pełną
satysfakcję, wymierną stopę zwrotu z inwestycji i spójną
kompatybilność z istniejącą infrastrukturą automatyki
obiektowej.

www.pl.endress.com/poziom
Biuro Centralne
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław
Tel.: (71) 773 00 00
Tel.: (71) 773 00 10 (serwis)
Fax (71) 773 00 60
info@pl.endress.com

Nasza oferta to unikatowe połączenie najwyższej jakości
produktów, atrakcyjnych cen i kompleksowego wsparcia
serwisowego. Globalna sieć zakładów produkcyjnych
oraz przedstawicielstw lokalnych utwierdza pozycję
Endress+Hauser jako lidera rynkowego. Oddziały
regionalne w całej Polsce służą Państwu pomocą
i wsparciem w doborze i eksploatacji systemów
kontrolno-pomiarowych. Fundamentem marki
Endress+Hauser od ponad 60 lat jej istnienia jest
doświadczenie i wiedza o procesach technologicznych
we wszystkich branżach przemysłu oraz kreatywność
i zaangażowanie naszych pracowników.

