
آنها از دیدگاه اندازه شناسی متناسب به حساب نمی آیند 
بیشینه  آشپزخانه  ترازوی  مثال  دارند.  مشکالتی  و 
نیاز را پوشش نمی دهد و ترازوی  خطای مجاز مورد 
سخت گیرانه تری  محیطی  شرایط  به  نیاز    I کالس 
نسبت به کالس II دارد، همچنین الزامات مربوط به 
دارد.  سخت گیرانه تری  میانی  بررسی  و  کالیبراسیون 
از  ناشی  مشکل  نمی تواند  نیز  کالیبراسیون  بهترین 

انتخاب نادرست را برطرف نماید.
اندازه گیری  روش  انتخاب  اندازه گیری:  روش   -2
مناسب برای اجرای آزمون اهمیت ویژه ای دارد. مثال 
فرض کنید ابعاد محصولی از جنس فوم را با استفاده از 
کولیس اندازه گیری نماییم، بدون اینکه به تغییر ابعاد 
نمونه هنگام استفاده از کولیس توجه داشته باشیم. در 
اجرای  برای  اندازه گیری  دستگاه  و  روش  حالت  این 

اندازه گیری مناسب نیستند و ایجاد خطا می کنند.
3- شرایط محیطی: در هر سیستم اندازه گیری باید 

شناسایی  اندازه گیری  نتایج  بر  تأثیرگذار  کمیت های 
شده و در محدوده مورد نیاز تحت کنترل قرار گیرند؛ 
را  اندازه گیری  نتایج  می توانند  صورت  این  غیر  در 
عنوان  به  سازند.  بی اعتبار  و  داده  قرار  تاثیر  تحت 
اندازه گیری  دستگاه های  تغذیه  ولتاژ  ساده  مثال  یک 
در  که  بدین گونه  باشد،  تاثیرگذار  کمیت  می تواند 
ولتاژ  افت  معمولی،  باطری های  از  استفاده  صورت 
باطری ها می تواند دستگاه اندازه گیری را دچار اختالل 
سادگی  همین  به  دهد؛  تغییر  را  آن  خطای  و  کرده 
قرار  ولتاژ  افت  تاثیر  اندازه گیری سیستم تحت  نتایج 

می گیرد، بدون اینکه کاربر متوجه شود! 
4- نمونۀ مورد اندازه گیری: نکته ای که معمواًل از 
نتیجه  در  اندازه گیری  مورد  نمونه  تأثیر  می افتد  قلم 
می تواند  امر  این  که  صورتی  در  است؛  اندازه گیری 
یک  مثال  عنوان  به  باشد.  داشته  چشم گیری  تأثیر 
کورۀ عملیات حرارتی را فرض کنید که کاربر بدون 

توجه به توان تولید انرژی گرمایی توسط کوره آن را 
پر از نمونه کند؛ ممکن است انرژی گرمایی مورد نیاز 
 300 دمای  به  رسیدن  برای  کوره  داخل  نمونه های 
تولید  قابل  گرمایی  انرژی  از  بیشتر  سلسیوس  درجه 
توسط کوره باشد؛ در این صورت کوره با این میزان 
نمونه به آن دما نخواهد رسید. این نمونه ای از تأثیر 

نمونه بر عملکرد سیستم اندازه گیری است.
5- کاربر: بدون تردید، خطای کاربر یا همان عامل 
انسانی می تواند بیشترین تأثیر را بر خروجی سیستم 
دیگر  عوامل  تمام  بر  کاربر  باشد.  داشته  اندازه گیری 
نیز می تواند اثر مثبت یا منفی داشته باشد؛ او می تواند 
روش اندازه گیری را بد اجرا کند، به شرایط محیطی 
توجه نکند، نکات مربوط به نمونه را نادیده بگیرد و 
نتیجه آزمون را بی اعتبار سازد. بنابراین نیروی انسانی 
باید دارای شرایط خاصی باشد تا اطمینان حاصل شود 
که باعث ایجاد نتایج بی اعتبار نمی شود. در استاندارد 
"ایران ایزوآی ای سی 17025" به الزامات مربوط به 
کارکنان ناظر و مجری آزمون ها اشاره شده است که 

در این مطلب فرصت ورود به جزئیات آن نیست.
     کیفیت سیستم اندازه گیری، جدا از اینکه وابسته 
خاصی  آزمون  یا  کیفیت  کنترل  تولید،  شرایط  به 
بنابراین  و  دارد؛  بستگی  مختلفی  عوامل  به  باشد، 
گیرد.  قرار  صحه گذاری  و  ارزیابی  مورد  است  الزم 
نمی تواند  اندازه گیری  سیستم  دوره ای  کالیبراسیون 
جایگزین صحه گذاری آن شود. کالیبراسیون سیستم 
اندازه گیری تنها با فرض اینکه سیستم، صحه گذاری 
قرار  نظر  مد  تأثیرگذار  عوامل  نقش  و  است  شده 
گرفته است، میزان و تغییرات تاثیر آنها را بر کیفیِت 
سیستم  کالیبراسیون  می دهد.  نمایش  اندازه گیری 
اندازه گیری بحث مفصلی است که باید در چند بخش 

مجزا به آن پرداخته شود.

فن آوري رادار 
در اندازه گيري سطح

               رادار يك سيستم الكترومغناطيسي 
است كه براي تشخيص و تعيين موقعيت 
مي توان  رادار  با  مي رود.  بكار  هدف 
درون محيطي را كه براي چشم غير قابل 
نفوذ است ديد مانند تاريكي، باران، مه، 
مزيت  مهم ترين  اما  غيره.  و  غبار  برف، 
يا  فاصله  تعيين  در  آن  توانايي  رادار، 

حدود هدف مي باشد.
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پانته آ نميرانيان )شركت قشم ولتاژ( 
گاه امكان بررسي اجسام از نزديك وجود ندارد. براي مثال جهت بررسي 
سطح مواد در کوره های بزرگ صنعتی و سطح اقيانوس ها، نقشه برداري 

از اراضي جغرافيايي و اندازه گيري سطوح مختلف در صنايع، لزوم ساخت 
وسايلي که بتوانند از راه دور اين کار را انجام دهند احساس می گردد. با 

دستيابي به تكنولوژي سنجش از راه دور، بسياري از اين مشكالت برطرف 
شده و امكان بررسي اجسام و سطوحي که نياز به بررسي از راه دور را دارند 
فراهم می شود. سنجش از راه دور را مي توان به دو بخش فعال و غيرفعال 

تقسيم کرد. گستردگی طول موج امواج مايكرويو نسبت به طيف مادون 
قرمز و مرئي سبب شده تا در سنجش از راه دور به وسيله امواج از اين طيف 

استفاده گردد.
سيستم هاي سنجش غيرفعال همانند سيستم هاي سنجش دما عمل مي کنند. 
در اين گونه سيستم ها با اندازه گيري انرژي الكترومغناطيسي که هر جسم به 

طور طبيعي از خود ساطع مي کند نتايج الزم کسب مي گردد. هواشناسي و 
 اقيانوس نگاري از کاربردهاي اين نوع سنجش است.

در سيستم هاي سنجش فعال، از طيف موج مايكرويو براي روشن کردن 
هدف استفاده مي شود. اين سنسورها را مي توان به دو بخش تقسيم کرد: 

سنسورهاي تصويري و سنسورهای غيرتصويري )فاقد قابليت تصويربرداري(.
از انواع سنسورهاي غير تصويري مي توان به ارتفاع سنج و اسكترومترها 

)پراکنش سنج( اشاره کرد. کاربرد ارتفاع سنج ها در عكسبرداري جغرافيايي 
و تعيين ارتفاع از سطح دريا و صنايع مختلف است. اسكترومترها که اغلب 

بر روي زمين نصب مي شوند ميزان پراکنش امواج را از سطوح مختلف 
 اندازه گيري مي کنند.

معمول ترين سنسور فعال که عمل تصويربرداري را انجام مي دهد رادار است. 
 رادار به معناي آشكارسازي به کمك امواج مايكرويو و مخفف 

)radio detection and ranging( است. به طور کلي مي توان 
عملكرد رادار را در چگونگي عملكرد سنسورهاي آن خالصه کرد. سنسورها 

سيگنال هاي مايكرويو را به سمت اهداف مورد نظر ارسال کرده و سپس 

سيگنال هاي بازتابيده شده از سطوح مختلف را شناسايي مي کنند. قدرت يا 
ميزان انرژي سيگنال هاي پراکنده شده جهت تفكيك اهداف، مورد استفاده 
قرار مي گيرند. با اندازه گيري فاصله زماني بين ارسال و دريافت سيگنال ها 
مي توان فاصله را تا اهداف مشخص کرد. از مزاياي شاخص رادار مي توان 
به عملكرد رادار در شب يا روز و همچنين قابليت تصويربرداري در شرايط 

آب و هوايي مختلف اشاره کرد. امواج مايكرويو قادر به نفوذ در ابر، مه، گرد 
و غبار و باران هستند. از آن جايي که عملكرد رادار با کارکرد سنسورهايي که 

با طيف هاي مرئي و مادون قرمز کار مي کنند متفاوت است؛ لذا مي توان با 
 تلفيق اطالعات بدست آمده تصاوير دقيقي را بدست آورد.

بنابراين رادار را می توان به عنوان يك سيستم اندازه گيری معرفی نمود. 

انواع طول موج

اجزای تشكيل دهنده سيستم رادار شامل: فرستنده، گيرنده 
آنتن و سيستم هاي الكتريكي جهت ثبت و پردازش اطالعات 

 است.
در اين مقاله به بررسی کاربرد اين تكنولوژی در سنسورهای 
سطح  سنج زيمنس پرداخته و سعی شده است يكی از انواع 

 Sitrans سنسورهای سطح  سنج راداری زيمنس به نام
LR260  به صورت مختصر شرح داده شود.

                                            Sitrans L   سطح سنج راداری
دستگاه هاي اندازه گيري سطح زيمنس احتياجات فرآيندهاي 

صنعتي را در سطح جهان از قبيل آب، آب و فاضالب، 
سيمان، شيمي، نفت، گاز، پتروشيمي و ديگر صنايع برآورده 

 مي سازند.
سطح سنج هاي زيمنس انواع مختلفي دارند که شامل: سطح 

سنج اولتراسونيك، خازني، راداري، لرزشي و سطح سنج 
چرخشي است.

رادار مایکروویو اندازه گيری سطح 
(Microwave (Radar) Level Measurement) 
اندازه گيری سطح با تكنولوژي بدون تماس رادار هزينه تعمير 

و نگهداري کمی دارد. زيرا امواج مايكروويو جهت انتشار و 
انتقال، به محيط مادی نياز نداشته و شرايط جوی و محيطی 

شامل بخار، فشار، گرد و غبار و دما بر روی آن اثر نمی گذارد. 
شرکت زيمنس دستگاه هاي رادار را براي تقاضاهاي خاص 

توصيه می نمايد.

 Sitrans LR260   سطح سنج راداری
اين سطح سنج يك سنسور دو سيمه است و نوع 

 25 GHz  ترانسميتری آن پالس های رادار را با فرکانس
ارسال می کند تا بتواند سطح جامدات را در مخازن پر از 
گرد و غبار و در دمای باال تا C˚200 معادل 392 درجه 

فارنهايت و تا ارتفاع 30 متر معادل 98.4 فوت به صورت 
 پيوسته اندازه گيری نمايد.

از مزايای اين سنسور راحتی نصب آن در فرآيند و نيز 
قابليت دريافت کامل سيگنال ها در سطوح شيبدار مواد 
است. همچنين کيفيت سيگنال های برگشتی را بهبود 

می بخشد. فضای بزرگی برای سيم بندی آن در نظر گرفته 
شده و ترمينال پيچشی مناسب باعث راحتی و تسريع 

در نصب می شود. طراحی کپسولی شكل اين سنسور از 
مدارات الكترونيكی در برابر لرزش های زياد و شوک های 
الكتريكی و آلودگی های محيطی محافظت می کند. پراب 

و آنتن اين سنسور از مواد و ترکيباتی ساخته شده که 
می توان آن را به راحتی تميز و همچنين از نفوذ مواد به 

 داخل پراب جلوگيری کرد.
 اين سنسـور شــامل واســط گــرافيكی

local user interface )LUI(I جهت برقراری 
ارتباط است که باعث اصالح تنظيمات و برنامه عمليات 

می شود. اين عمليات شامل ارسال سيگنال با سرعت 
زياد و نمايش انعكاس آن برای يافتن خطا با استفاده 
از  Quick Start Wizard  می شود. راه اندازی اين 
سنسور بسيار سريع و راحت بوده و تنها مستلزم تنظيم 

تعدادی پارامتر جهت عمليات اوليه است که اطالعات از 
اين طريق قابل تشخيص است. بنابراين کاربر می تواند 
حرکت ها را در فرآيند به راحتی تعيين کند. اين سنسور 
دارای صفحه نمايش نيز هست که می تواند در حلقه و 

يا شبكه قرار گيرد. برای مثال، تايمر می تواند به صورت 
خودکار تنظيم شود تا به کاربر هنگام نياز به تعمير و يا 

 برای چك کردن برنامه اخطار دهد.
سطح سنج SITRANS LR260 دارای طراحی 

منحصر به فردی است که برنامه ريزی آن را ساده می کند 
و نيز می توان به صورت دستی و با اطمينان باال بدون 

نياز به باز کردن درپوش سنسور آنرا برنامه ريزی کرد و يا 
 hart و شبكه  Simatic PDM با استفاده از نرم افزار
و يا profibus PA  قابل برنامه ريزی می باشد. بنابراين 

از صدمه ديدن مدارات داخلی آن در برابر آلودگی های 
 محيط جلوگيری می شود.

اين سنسور جهت اندازه گيری سطح پودر سيمان، پودر يا 
غشاي نازکی از پالستيك، دانه يا گرانول، گرد و پودر، 

خاکستر، گچ، سنگدانه، زغال سنگ، مخازن با حجم 
زيادی از جامدات و ساير مواد مورد استفاده قرار می گيرد.

SITRANS L Level instruments
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■ Overview

 

SITRANS Probe LR is a 2-wire, loop powered, 5.8 GHz (6.3 GHz 
in North America) radar transmitter for level and volume monitor-
ing of liquids and slurries in storage and process vessels.

■ Benefits

• Uni-Construction polypropylene rod antenna standard
• Easy installation and simple startup
• Programming using infrared Intrinsically Safe handheld pro-

grammer, SIMATIC PDM or HART handheld communicator
• Communication using HART
• Patented Sonic Intelligence signal processing
• Extremely high signal-to-noise ratio
• Auto False-Echo Suppression of false echoes

■ Application

The Probe LR is ideal for applications with chemical vapours, 
temperature gradients, vacuum or pressure, such as tank farms, 
chemical storage, digesters and long-range applications. 
SITRANS Probe LR has a range of 0.3 to 20 m (1 to 65 ft).

Probe LR is designed for safe and simple programming using 
the Intrinsically Safe handheld programmer without having to 
open the instrument’s lid. It has a standard Uni-Construction 
polypropylene rod antenna that offers excellent chemical resis-
tance and is hermetically sealed. The Uni-Construction antenna 
includes an internal, integrated shield that eliminates vessel noz-
zle interference. SITRANS Probe LR incorporates Sonic Intelli-
gence® signal processing. The Probe LR also has a high signal-
to-noise ratio leading to improved reliability.

Start-up is easy with as few as two parameters for basic opera-
tion. Programming is simple using SIMATIC PDM, HART® hand-
held communicator or the Intrinsically Safe handheld program-
mer. 
• Key Applications: tank farms, chemical storage, digesters 

■ Configuration

 

SITRANS Probe LR installation

© Siemens AG 2007

نصب و راه اندازي
مزايا
• آنتن استاندارد يك تكه پلی پروپيلن	
• نصب آسان و راه اندازی ساده	
• 	 SIMATIC  برنامه نويسی آسان با استفاده از پروگرامر

HART و يا رابط دستی PDM
• 	HART ارتباط با استفاده از
• 	)Patent( پردازش سيگنال صدای هوشمند
• نسبت سيگنال به نويز بسيار باال	
• تضعيف خودكار پژواک های نامناسب	
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پانته آ نميرانيان )شركت قشم ولتاژ( 
گاه امكان بررسي اجسام از نزديك وجود ندارد. براي مثال جهت بررسي 
سطح مواد در کوره های بزرگ صنعتی و سطح اقيانوس ها، نقشه برداري 

از اراضي جغرافيايي و اندازه گيري سطوح مختلف در صنايع، لزوم ساخت 
وسايلي که بتوانند از راه دور اين کار را انجام دهند احساس می گردد. با 

دستيابي به تكنولوژي سنجش از راه دور، بسياري از اين مشكالت برطرف 
شده و امكان بررسي اجسام و سطوحي که نياز به بررسي از راه دور را دارند 
فراهم می شود. سنجش از راه دور را مي توان به دو بخش فعال و غيرفعال 

تقسيم کرد. گستردگی طول موج امواج مايكرويو نسبت به طيف مادون 
قرمز و مرئي سبب شده تا در سنجش از راه دور به وسيله امواج از اين طيف 

استفاده گردد.
سيستم هاي سنجش غيرفعال همانند سيستم هاي سنجش دما عمل مي کنند. 
در اين گونه سيستم ها با اندازه گيري انرژي الكترومغناطيسي که هر جسم به 

طور طبيعي از خود ساطع مي کند نتايج الزم کسب مي گردد. هواشناسي و 
 اقيانوس نگاري از کاربردهاي اين نوع سنجش است.

در سيستم هاي سنجش فعال، از طيف موج مايكرويو براي روشن کردن 
هدف استفاده مي شود. اين سنسورها را مي توان به دو بخش تقسيم کرد: 

سنسورهاي تصويري و سنسورهای غيرتصويري )فاقد قابليت تصويربرداري(.
از انواع سنسورهاي غير تصويري مي توان به ارتفاع سنج و اسكترومترها 

)پراکنش سنج( اشاره کرد. کاربرد ارتفاع سنج ها در عكسبرداري جغرافيايي 
و تعيين ارتفاع از سطح دريا و صنايع مختلف است. اسكترومترها که اغلب 

بر روي زمين نصب مي شوند ميزان پراکنش امواج را از سطوح مختلف 
 اندازه گيري مي کنند.

معمول ترين سنسور فعال که عمل تصويربرداري را انجام مي دهد رادار است. 
 رادار به معناي آشكارسازي به کمك امواج مايكرويو و مخفف 

)radio detection and ranging( است. به طور کلي مي توان 
عملكرد رادار را در چگونگي عملكرد سنسورهاي آن خالصه کرد. سنسورها 

سيگنال هاي مايكرويو را به سمت اهداف مورد نظر ارسال کرده و سپس 

سيگنال هاي بازتابيده شده از سطوح مختلف را شناسايي مي کنند. قدرت يا 
ميزان انرژي سيگنال هاي پراکنده شده جهت تفكيك اهداف، مورد استفاده 
قرار مي گيرند. با اندازه گيري فاصله زماني بين ارسال و دريافت سيگنال ها 
مي توان فاصله را تا اهداف مشخص کرد. از مزاياي شاخص رادار مي توان 
به عملكرد رادار در شب يا روز و همچنين قابليت تصويربرداري در شرايط 

آب و هوايي مختلف اشاره کرد. امواج مايكرويو قادر به نفوذ در ابر، مه، گرد 
و غبار و باران هستند. از آن جايي که عملكرد رادار با کارکرد سنسورهايي که 

با طيف هاي مرئي و مادون قرمز کار مي کنند متفاوت است؛ لذا مي توان با 
 تلفيق اطالعات بدست آمده تصاوير دقيقي را بدست آورد.

بنابراين رادار را می توان به عنوان يك سيستم اندازه گيری معرفی نمود. 

انواع طول موج

اجزای تشكيل دهنده سيستم رادار شامل: فرستنده، گيرنده 
آنتن و سيستم هاي الكتريكي جهت ثبت و پردازش اطالعات 

 است.
در اين مقاله به بررسی کاربرد اين تكنولوژی در سنسورهای 
سطح  سنج زيمنس پرداخته و سعی شده است يكی از انواع 

 Sitrans سنسورهای سطح  سنج راداری زيمنس به نام
LR260  به صورت مختصر شرح داده شود.

                                            Sitrans L   سطح سنج راداری
دستگاه هاي اندازه گيري سطح زيمنس احتياجات فرآيندهاي 

صنعتي را در سطح جهان از قبيل آب، آب و فاضالب، 
سيمان، شيمي، نفت، گاز، پتروشيمي و ديگر صنايع برآورده 

 مي سازند.
سطح سنج هاي زيمنس انواع مختلفي دارند که شامل: سطح 

سنج اولتراسونيك، خازني، راداري، لرزشي و سطح سنج 
چرخشي است.

رادار مایکروویو اندازه گيری سطح 
(Microwave (Radar) Level Measurement) 
اندازه گيری سطح با تكنولوژي بدون تماس رادار هزينه تعمير 

و نگهداري کمی دارد. زيرا امواج مايكروويو جهت انتشار و 
انتقال، به محيط مادی نياز نداشته و شرايط جوی و محيطی 

شامل بخار، فشار، گرد و غبار و دما بر روی آن اثر نمی گذارد. 
شرکت زيمنس دستگاه هاي رادار را براي تقاضاهاي خاص 

توصيه می نمايد.

 Sitrans LR260   سطح سنج راداری
اين سطح سنج يك سنسور دو سيمه است و نوع 

 25 GHz  ترانسميتری آن پالس های رادار را با فرکانس
ارسال می کند تا بتواند سطح جامدات را در مخازن پر از 
گرد و غبار و در دمای باال تا C˚200 معادل 392 درجه 

فارنهايت و تا ارتفاع 30 متر معادل 98.4 فوت به صورت 
 پيوسته اندازه گيری نمايد.

از مزايای اين سنسور راحتی نصب آن در فرآيند و نيز 
قابليت دريافت کامل سيگنال ها در سطوح شيبدار مواد 
است. همچنين کيفيت سيگنال های برگشتی را بهبود 

می بخشد. فضای بزرگی برای سيم بندی آن در نظر گرفته 
شده و ترمينال پيچشی مناسب باعث راحتی و تسريع 

در نصب می شود. طراحی کپسولی شكل اين سنسور از 
مدارات الكترونيكی در برابر لرزش های زياد و شوک های 
الكتريكی و آلودگی های محيطی محافظت می کند. پراب 

و آنتن اين سنسور از مواد و ترکيباتی ساخته شده که 
می توان آن را به راحتی تميز و همچنين از نفوذ مواد به 

 داخل پراب جلوگيری کرد.
 اين سنسـور شــامل واســط گــرافيكی

local user interface )LUI(I جهت برقراری 
ارتباط است که باعث اصالح تنظيمات و برنامه عمليات 

می شود. اين عمليات شامل ارسال سيگنال با سرعت 
زياد و نمايش انعكاس آن برای يافتن خطا با استفاده 
از  Quick Start Wizard  می شود. راه اندازی اين 
سنسور بسيار سريع و راحت بوده و تنها مستلزم تنظيم 

تعدادی پارامتر جهت عمليات اوليه است که اطالعات از 
اين طريق قابل تشخيص است. بنابراين کاربر می تواند 
حرکت ها را در فرآيند به راحتی تعيين کند. اين سنسور 
دارای صفحه نمايش نيز هست که می تواند در حلقه و 

يا شبكه قرار گيرد. برای مثال، تايمر می تواند به صورت 
خودکار تنظيم شود تا به کاربر هنگام نياز به تعمير و يا 

 برای چك کردن برنامه اخطار دهد.
سطح سنج SITRANS LR260 دارای طراحی 

منحصر به فردی است که برنامه ريزی آن را ساده می کند 
و نيز می توان به صورت دستی و با اطمينان باال بدون 

نياز به باز کردن درپوش سنسور آنرا برنامه ريزی کرد و يا 
 hart و شبكه  Simatic PDM با استفاده از نرم افزار
و يا profibus PA  قابل برنامه ريزی می باشد. بنابراين 

از صدمه ديدن مدارات داخلی آن در برابر آلودگی های 
 محيط جلوگيری می شود.

اين سنسور جهت اندازه گيری سطح پودر سيمان، پودر يا 
غشاي نازکی از پالستيك، دانه يا گرانول، گرد و پودر، 

خاکستر، گچ، سنگدانه، زغال سنگ، مخازن با حجم 
زيادی از جامدات و ساير مواد مورد استفاده قرار می گيرد.
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■ Overview

 

SITRANS Probe LR is a 2-wire, loop powered, 5.8 GHz (6.3 GHz 
in North America) radar transmitter for level and volume monitor-
ing of liquids and slurries in storage and process vessels.

■ Benefits

• Uni-Construction polypropylene rod antenna standard
• Easy installation and simple startup
• Programming using infrared Intrinsically Safe handheld pro-

grammer, SIMATIC PDM or HART handheld communicator
• Communication using HART
• Patented Sonic Intelligence signal processing
• Extremely high signal-to-noise ratio
• Auto False-Echo Suppression of false echoes

■ Application

The Probe LR is ideal for applications with chemical vapours, 
temperature gradients, vacuum or pressure, such as tank farms, 
chemical storage, digesters and long-range applications. 
SITRANS Probe LR has a range of 0.3 to 20 m (1 to 65 ft).

Probe LR is designed for safe and simple programming using 
the Intrinsically Safe handheld programmer without having to 
open the instrument’s lid. It has a standard Uni-Construction 
polypropylene rod antenna that offers excellent chemical resis-
tance and is hermetically sealed. The Uni-Construction antenna 
includes an internal, integrated shield that eliminates vessel noz-
zle interference. SITRANS Probe LR incorporates Sonic Intelli-
gence® signal processing. The Probe LR also has a high signal-
to-noise ratio leading to improved reliability.

Start-up is easy with as few as two parameters for basic opera-
tion. Programming is simple using SIMATIC PDM, HART® hand-
held communicator or the Intrinsically Safe handheld program-
mer. 
• Key Applications: tank farms, chemical storage, digesters 

■ Configuration

 

SITRANS Probe LR installation
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نصب و راه اندازي
مزايا
• آنتن استاندارد يك تكه پلی پروپيلن	
• نصب آسان و راه اندازی ساده	
• 	 SIMATIC  برنامه نويسی آسان با استفاده از پروگرامر

HART و يا رابط دستی PDM
• 	HART ارتباط با استفاده از
• 	)Patent( پردازش سيگنال صدای هوشمند
• نسبت سيگنال به نويز بسيار باال	
• تضعيف خودكار پژواک های نامناسب	
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