
• Geniş bir yelpazede seviye transmiterleri: 6, 10, 24 ve 80 GHz
• ¾” den başlayan kapsamlı proses bağlantısı seçenekleri
• Lens, Damla ve Horn antenler her türlü proses ve kurulum koşuluna uygundur
• 100 m; 328 ft'e kadar anten kenarından başlayan ölçüm aralığı

OPTIWAVE serisi
Sıvılar ve katılar için yeni 24 ve 80 GHz FMCW radar 
seviye transmiterleri
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KROHNE'ye hoş geldiniz Proses ölçüm teknolojisi lideri olarak dünyanın dört bir yanında ve çok sayıda endüstride 
güvenli hizmet veriyoruz KROHNE adı 1921'den bu yana yenilikçi ve güvenilir çözümler anlamına geliyor. Şirket, 
proses analizinin yanı sıra akış, seviye, sıcaklık ve basınç ölçümü için eksiksiz bir saha cihazları yelpazesi sunuyor. 
Ürün yelpazemiz kapsamlı servis ve danışmanlık hizmetleriyle tamamlanmaktadır.

KROHNE tarafından 1989 yılında pazara sunulan BM 70, proses tanklarında seviye ölçümü için kullanılan ilk 10 GHz 
FMCW radar transmiteridir. 2004 yılında pazara sunulan 2-telli OPTIWAVE serisi ise katı ölçümü için özel Damla 
anten tasarımına sahip OPTIWAVE 6300 gibi sıvı ve katı uygulamalarına özel seçenekler içermekteydi.

OPTIWAVE 1010 (6 GHz), OPTIWAVE 5200 (10 GHz) ve yeni OPTIWAVE serisi 24 ve 80 GHz radarlarla KROHNE, 
her uygulama için uygun frekansı sağlamaktadır. Yeni OPTIWAVE 5400 / 6400 / 7400 (24 GHz) ve OPTIWAVE 3500 / 
6500 / 7500 (80 GHz) radarların her biri özel endüstriyel ihtiyaçlar için tasarlanmıştır. Portföyümüzdeki 
ürünlerin en zorlu uygulamalarda dahi güvenilir ve hassas sıvı ve katı ölçümü yaptığı onaylanmaktadır.

KROHNE – Measure the facts
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ölçüm Prensibi

∆

Ölçüm prensibi – örnek 24 GHz

26 GHz

∆

∆

FMCW: Frekans Modülasyonlu Kesintisiz Dalga Sinyal Değerlendirme

Spektrum

Zaman Sinyali

24 GHz FFT

1.  Radar dalgası taraması  
24 - 26 GHz arası yayılım

2. Alınan radar dalgası

3.  Dalga yayılımı ile bağlan-
tılı  zaman gecikmesi

5.  Digital sinyal işleme

4.  Yayılan ve alınan dalga 
arasındaki frekans 
farkı

6. Seviye hesaplanır

Radar

Kesintisiz radar seviye ölçümü, Britanyalı fizikçi James C. Maxwell'în 1865 tarihli elektromanyetik dalga yayılımı teorisini 
temel almaktadır. Maxwell, değişen bir manyetik alanın alan çizgilerinin elektrik iletkenleri bulunmasa dahi dairesel 
elektriksel alan çizgileriyle çevrili olduğunu öne sürmüştür.

Bu teoriden ilham alan Alman fizikçi Christian Hülsmeyer, bu tipteki ilk radar cihazı olan telemobiloskopun patentini 1904 
yılında Düsseldorf'ta almıştır. Bu inovasyon sayesinde kendisi haklı olarak "orijinal radarın" mucidi olarak bilinmektedir.
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OPTIWAVE Portföyü

6, 10, 24 ve 80 GHz OPTIWAVE – sıvılar ve katılar için 2-telli 
döngü enerjili FMCW radar seviye transmiterleri

Özellikler

•  FMCW radar ölçümünde 28 yıllık deneyimin eseri 
olan birinci sınıf tasarım

•   ¾” bağlantıdan başlayan kapsamlı proses 
bağlantısı seçenekleri

•  100 m; 328 ft seviyesine kadar mesafe ölçümü için 
Lens, Damla ve Horn antenler

• ±2 mm; ±0,08” seviyesinde hassasiyet
•  1,4 seviyesine kadar düşük aralıkta ürün dielektrik 

sabitlerini ölçebilir
• Hızlı kurulum asistanıyla kolay devreye alma
•  Hatalı yansımaları ortadan kaldırmak için boş tank 

spektrumu fonksiyonu
•  4 düğmeli tuş takımına sahip geniş arka 

aydınlatmalı LCD ekran
• Metin 12 dilde görüntülenir
• Tam işlevselliğe sahip ücretsiz PACTware™ DTM

Bu bilgilendirme broşüründe altı yeni radar cihazını 
tanıtıyoruz – bunlardan üçü 24 GHz, diğer üçü 
80 GHz’de çalışır ve mevcut 6 GHz ve 10 GHz cihazları 
tamamlar. Kimya ve petrokimyadan madencilik 
ve metale kadar birçok endüstride sıvı ve katı 
uygulamaları için idealdir.

OPTIWAVE sıvı radarlarının her biri belirli bir hedef 
uygulamaya yöneliktir:

OPTIWAVE 1010 6 GHz FMCW radardır ve özellikle 
bypass chamber‘lardaki temiz sıvılar ve Manyetik 
Seviye Göstergeleri (MLI) için idealdir. Bypass 
chamber veya MLI'a kaynakla bağlıdır ve float 
konumunu veya sıvı seviyesini ölçer

Yeni 80 GHz cihazlardan OPTIWAVE 3500 gıda, 
içecek ve ilaç sanayilerindeki hijyenik uygulamalara 
yöneliktir. Geniş bir hijyenik bağlantı aralığına 
sahiptir ve proses bağlantısına kadar mesafede 
seviye ölçebilir. Dar huzme açısı (radar huzmesi çapı 
için şekile bakın) sayesinde uzun ve dar tanklarda 
ölçüm yapabilir

OPTIWAVE 5200 başarısı kanıtlanmış 10 GHz radar 
teknolojisini kullanır ve en geniş seçeneğe, SIL2 
onayına ve FOUNDATION™ fieldbus ve PROFIBUS PA 
gibi bir dizi fieldbus haberleşme protokolüne sahiptir. 
Kompakt ve aynk modellere sahip olan OPTIWAVE 
5200 sıvı uygulamalarına yönelik son derece esnek 
bir radar cihazıdır. Ölçüm aralığı anten seçeneğine 
bağlıdır ve maksimum aralık 30 m; 98,4 ft şeklindedir. 
Radar huzmesinin çapı daha düşük frekans nedeniyle 
daha büyüktür, bu nedenle depolama ve basit proses 
tankları için uygundur.

8 radar cihazı: hangisi ihtiyaçlarınızı en iyi 
karşılıyor?

Yanıt kolay: uygulamanıza göre değişir. Ölçülecek 
ürün, proses koşulları ve tank geometrisi gibi 
parametreler sizi doğru radar cihazına 
yönlendirecektir

KROHNE OPTIWAVE radarlarının tamamı FMCW 
tabanlıdır ve sıvılar ve katılar için uygundur.

Yeni OPTIWAVE 6400 ve OPTIWAVE 6500 katı 
ölçümüne yönelik cihazlardır. 24 GHz OPTIWAVE 6400 
başarısı kanıtlanmış Damla antene sahiptir. Ürün 
birikmesinden etkilenmez ve depolardaki veya yığma 
granüller ve kayalar için tasarlanmıştır 80 GHz 
OPTIWAVE 6500 flush Lens antene sahiptir: dar radar 
huzmesi tozlar ve tozlu ortamlar için uygundur.
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OPTIWAVE Portföyü

Bilgilendirme

Yeni OPTIWAVE 5400 ve OPTIWAVE 7400, 24 GHz 
FMCW radarlardır. Yüksek dinamik aralık sayesinde 
100 m; 328 ft seviyesine kadar mesafe ölçümü 
yapılabilir. OPTIWAVE 5400 birçok uygulama 
gereksinimini karşılayan giriş seviyesinde bir 
cihazdır. OPTIWAVE 7400 tüm uygulamaları içerir 
ve muhafazayı proses koşullarında sökmeyi mümkün 
kılan bir hızlı bağlantı sistemine sahiptir. Zorlayıcı 
uygulamalar için flanş levhası koruması da dahil 
olmak üzere geniş bir yelpazede anten ve proses 
bağlantısı seçenekleri bulunmaktadır.

Dar tankların ve uzun ağızlıkların söz konusu olduğu 
uygulamalarda yeni OPTIWAVE 7500 ve 80 GHz 
FMCW radar teknolojisi ile azaltılmış radar huzmesi 
en iyi seçenek haline gelmiştir Bu radar PEEK Lens 
antene sahiptir ve 100 m; 328 ft mesafede flanştan 
konteyner alt kısmına kadar ürünün seviyesini ölçer.

KROHNE’nin en değerli varlığı müşterilerimize üstün 
nitelikli FMCW radar cihazları sunma konusundaki  
28 yıllık deneyimidir. Bu, yeni OPTIWAVE cihazlarımızı  
3 yıllık garantiyle sunmamızı mümkün kılmıştır. 
Daha fazla bilgi almak için yerel KROHNE 
temsilcimizle iletişim kurun.

Eşit mesafelerde her frekans çapı için radar 
huzmesi çapı, aynı anten boyutuyla:

6 GHz

10 GHz

24 GHz

80 GHz

Daha da fazlası geliyor: Su ve atık su 
endüstrilerine yönelik yeni bir FMCW radar seviye 
transmiteri 2018 yılı başında pazara sunulacak



OPTIWAVE portföyü

OPTIWAVE 1010 OPTIWAVE 5200

Sayfa 6-7 8-9

Bypass chamber‘daki sıvılar için Depolama ve proses uygulamalarındaki sıvılar için

Frekans aralığı C bandı / 6 GHz X bandı / 10 GHz

Ölçülebilir ürünler sıvılar sıvılar

Dielektrik sabiti Ɛr Yok (float ile), ≥3 (float olmadan) ≥1,8 (TBF 1,1)

Ölçüm aralığı 0...8 m; 0...26,2 ft 0…30 m; 0…98 ft

Hassasiyet ±5 mm; ±0,2” ±5 mm; ±0,2”

Tekrarlanabilirlik ±2 mm; ±0,08” ±1 mm; ±0,04”

Konvertör modeli C (kompakt) C (kompakt), F (saha ayrık)

Muhafaza malzemesi Alüminyum, 316L Alüminyum, 316L

Koruma sınıfı IP66/67 IP66/67 – NEMA 4X

Anten montajı* TLPR TLPR

Anten tipi (malzeme),  
boyut (huzme açısı)

Metalik Horn (316L) Ø42,4 mm; 1,67” (BM26 W1010 için) Metalik Horn (316L) DN65; 2,5” (BM 26 için)
Metalik Horn (316L) DN80...200; 3...8” (32…12°)
Dalga Horn (PP veya PTFE) Ø43 mm; 1,69” (20°)
Metal Dalga Kılavuzu (316L) Ø30 mm; 1,18”

Proses bağlantısı Bypass chamber veya Manyetik Seviye Göstergesine (MLI) 
kaynaklanmıştır

Dişli: G1½, G2, 1½ NPT, 2 NPT 
Flanş: DN50...DN200; 2...8”, 50…200 A

Conta FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 FKM/FPM, Kalrez® 6375, EPDM, PFA

Ortam sıcaklığı –40...+85°C; –40...+185°F –40…+80°C; –40…+176°F

Proses sıcaklığı –40…+150°C; –40…+302°F –60…+250°C; –76…+482°F (talep üzerine daha yüksek)

Proses basıncı –1…40 barg; –14,5...580 psig –1…40 barg; –14,5...580 psig (talep üzerine daha yüksek)

Güç kaynağı / x kablo 14,5…30 V DC (Ex i), 14,5…36 V DC (Ex d), 2-telli 11,5…30 V DC (Ex i), 13,5…36 V DC (Ex d), 2-telli

Çıkış 2-telli: 4…20 mA (HART® 6) 2-telli: 4…20 mA (HART® 6), FOUNDATIONTM fieldbus,  
PROFIBUS PA, RS 485 MODBUS RTU**

Aksesuarlar hava şartlarına karşı koruma çeşitli şekillerde ve uzunluklarda anten uzatması, metalik 
horn antenler için ısıtma/soğutma, BM70x adaptörü, 
hava şartlarına karşı koruma

Onaylar ATEX, IECEx, NEPSI, NACE ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI, INMETRO, PESO, EAC, WHG, 
CRN, NACE

SIL onayı - SIL 2

Sıvılar için

* Anten montajı:  LPR (Level Probing Radar = Seviye Ölçme Radarı): Anten kapalı bir tanka veya dışarıya kurulabilir. Antenin aşağıya bakması gereklidir 
ve yerel kısıtlamalar söz konusudur (Radyo Astronomi İstasyonu). TLPR (Tank Level Probing Radar = Tank Seviye Ölçme Radarı): Anten 
kapalı tanka kurulmalıdır.

** En geç 2018 ikinci çeyreğinde pazara sunulacaktır



OPTIWAVE 5400 OPTIWAVE 7400

Sayfa 10-11 12-13

Temel proses uygulamasında sıvılar için Sert ve korozif sıvı için

Frekans aralığı K bandı / 24 GHz K bandı / 24 GHz 

Ölçülebilir ürünler sıvılar sıvılar

Dielektrik sabiti Ɛr ≥1,4 (TBF 1,1) ≥1,4 (TBF 1,1)

Ölçüm aralığı 0…100 m; 0…328 ft 0…100 m; 0…328 ft

Hassasiyet ±2 mm; ±0,08” ±2 mm; ±0,08”

Tekrarlanabilirlik ±1 mm; ±0,04” ±1 mm; ±0,04”

Konvertör modeli C (kompakt), F (saha ayrık)** C (kompakt), F (saha ayrık)**

Muhafaza malzemesi Alüminyum, 316L**, Deep drawn 316L** Alüminyum, 316L**, Deep drawn 316L**

Koruma sınıfı IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig

Anten montajı* LPR ve TLPR LPR ve TLPR

Anten tipi (malzeme),  
boyut (huzme açısı)

Metalik Horn (316L) DN40…200; 1,5…8” (17…5°)
Damla (PP) DN80; 3” (9°), DN100; 4” (7°), DN150; 6” (5°)

Metalik Horn (316L) DN40…200; 1,5…8” (17…5°) 
Damla (PEEK) DN80; 3” (9°)
Damla (PTFE) DN80; 3” (8°), DN100; 4” (7°), DN150; 6” (4°) 

Proses bağlantısı Dişli: G1, G1½, 1 NPT, 1½ NPT
Flanş: DN40…200; 1½…8”, 40…200 A

Dişli: G1½, 1½ NPT
Flanş: DN40…200; 1½…8”, 40…200 A

Conta FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 

Ortam sıcaklığı –40…+80°C; –40…+176°F –40…+80°C; –40…+176°F

Proses sıcaklığı –50…+130°C; –58…+266°F –50…+200°C; –58…+392°F (talep üzerine daha yüksek)

Proses basıncı –1…16 barg; –14,5…232 psig –1…100 barg; –14,5…1450 psig (talep üzerine daha yüksek)

Güç kaynağı / x kablo 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2-telli 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2-telli

Çıkış 2-telli: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM fieldbus**,  
PROFIBUS PA**

2-telli: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM fieldbus**,
PROFIBUS PA**

Aksesuarlar metal veya PP içinde anten uzatmaları, purging sistemi, 
PP'den imal edilmiş flanş plakası, hava şartlarına karşı 
koruma, montaj braketleri  

metal veya PTFE içinde anten uzatmaları, metalik horn 
antenler için purging / ısıtma / soğutma sistemleri, PTFE 
veya PEEK'den imal edilmiş flanş plakası koruması, hava 
şartlarına karşı koruma, OPTIWAVE 7300 proses bağlantı 
adaptörü, montaj braketleri

Onaylar ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), NACE, cQPSus (XP)**, NEPSI**, 
EAC**, WHG**, VLAREM II**, API 2350**,  
CRN - ASME B31.3**

ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), NACE, cQPSus (XP)**, NEPSI**, 
EAC**, WHG**, VLAREM II**, API 2350**, DNV-GL**,  
CRN - ASME B31.3**

SIL onayı SIL 2/3, IEC 61508 – 2010'a uygun şekilde geliştirilmiştir. SIL 
onayının TÜV Süd, Almanya tarafından doğrulanması süreci 
devam etmektedir.

SIL 2/3, IEC 61508 – 2010'a uygun şekilde geliştirilmiştir. SIL 
onayının TÜV Süd, Almanya tarafından doğrulanması süreci 
devam etmektedir.

Sıvılar için



OPTIWAVE 7500 OPTIWAVE 3500

Sayfa 14-15 16-17

İç engeller bulunan dar tanklardaki sıvılar için Hijyen gereksinimleri bulunan sıvılar için

Frekans aralığı W bandı / 80 GHz W bandı / 80 GHz

Ölçülebilir ürünler sıvılar sıvılar

Dielektrik sabiti Ɛr ≥1,4 (TBF 1,1) ≥1,4 (TBF 1,1)

Ölçüm aralığı 0…100 m; 0…328 ft 0…50 m; 0…164 ft

Hassasiyet ±2 mm; ±0,08” ±2 mm; ±0,08”

Tekrarlanabilirlik ±1 mm; ±0,04” ±1 mm; ±0,04”

Konvertör modeli C (kompakt), F (saha ayrık)** C (kompakt), F (saha ayrık)**

Muhafaza malzemesi Alüminyum, 316L**, Deep drawn 316L** Alüminyum, 316L**, Deep drawn 316L** 

Koruma sınıfı IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig

Anten montajı* LPR ve TLPR LPR ve TLPR

Anten tipi (malzeme),  
boyut (huzme açısı)

Lens (PEEK) DN20; ¾” (15°), DN25; 1” (10°), DN40; 1,5” (8°), 
DN70; 2,75” (4°) 

Lens (PEEK) DN25; 1” (10°), DN40; 1,5” (8°)

Proses bağlantısı Dişli: G¾, G1, G1½, G3, ¾ NPT, 1 NPT, 1½ NPT, 3 NPT
Flanş: DN50…200; 2…8”, 50…200 A 

Tri-Clamp® ISO 2852: 1½”, 2” 
DIN 11851 veya DIN 11864-1 Form A: DN40, DN50
VARIVENT® veya NEUMO BioControl®: DN50 
SMS 1145: DN51

Conta FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 PEEK

Ortam sıcaklığı –40…+80°C; –40…+176°F –40…+80°C; –40…+176°F

Proses sıcaklığı –50…+150°C; –58…+302°F, –50…+200°C; –58…+392°F** –40…+150°C; –40…+302°F

Proses basıncı –1…40 barg; –14,5…580 psig –1…25 barg; –14,5…362,6 psig

Güç kaynağı / x kablo 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2-telli 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2-telli

Çıkış 2-telli: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM fieldbus**,  
PROFIBUS PA**

2-telli: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM fieldbus**,  
PROFIBUS PA**

Aksesuarlar metal anten uzatmaları, purging sistemi, PEEK'den imal 
edilmiş flanş plakası koruması, hava şartlarına karşı koruma, 
montaj braketleri

hava şartlarına karşı koruma

Onaylar ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), NACE, cQPSus (XP)**, NEPSI**, 
EAC**, WHG**, VLAREM II**, API 2350**, DNV-GL**,  
CRN - ASME B31.3**

ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), FDA, EC 1935/2004, EC 2023/2006, 
EU 10/2011, cQPSus (XP)**, NEPSI**, EAC**, WHG**, VLAREM II**, 
3A**, EHEDG**, CRN - ASME B31.3**

SIL onayı SIL 2/3, IEC 61508 – 2010'a uygun şekilde geliştirilmiştir. SIL 
onayının TÜV Süd, Almanya tarafından doğrulanması süreci 
devam etmektedir.

SIL 2/3, IEC 61508 – 2010'a uygun şekilde geliştirilmiştir. SIL 
onayının TÜV Süd, Almanya tarafından doğrulanması süreci 
devam etmektedir.

Sıvılar için



OPTIWAVE 6400 OPTIWAVE 6500

Sayfa 18-19 20-21

Granüllerden kayalara kadar katılar için Tozlar ve tozlu atmosfer için

Frekans aralığı K bandı / 24 GHz W bandı / 80 GHz

Ölçülebilir ürünler katılar tozlar

Dielektrik sabiti Ɛr ≥1,4 (TBF 1,1) ≥1,4 (TBF 1,1)

Ölçüm aralığı 0…100 m; 0…328 ft 0…100 m; 0…328 ft

Hassasiyet ±2 mm; ±0,08” ±2 mm; ±0,08”

Tekrarlanabilirlik ±1 mm; ±0,04” ±1 mm; ±0,04”

Konvertör modeli C (kompakt), F (saha ayrık)** C (kompakt), F (saha ayrık)**

Muhafaza malzemesi Alüminyum, 316L**, Deep drawn 316L** Alüminyum, 316L**, Deep drawn 316L**

Koruma sınıfı IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig IP66/68 0,1 barg; 1,45 psig

Anten montajı* LPR LPR

Anten tipi (malzeme),  
boyut (huzme açısı)

Metalik Horn (316L) DN80…200; 3…8” (9…5°)
Damla (PP) DN80; 3” (9°), DN100; 4” (7°), DN150; 6” (5°)
Damla (PTFE) DN80; 3” (8°), DN100; 4” (7°), DN150; 6” (4°) 

Lens (PEEK) DN40; 1,5” (8°), DN70; 2,75” (4°)

Proses bağlantısı Dişli: G1, G1½, 1 NPT, 1½ NPT
Flanş: DN80…200; 3…8”, 80…200 A 

Dişli: G1½, G3, 1½ NPT, 3 NPT
Flanş: DN50…200; 2…8”, 50…200 A 

Conta FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 FKM/FPM, EPDM, Kalrez® 6375 

Ortam sıcaklığı –40…+80°C; –40…+176°F –40…+80°C; –40…+176°F

Proses sıcaklığı –50…+130°C; –58…+266°F –50…+150°C; –58…+302°F, –50…+200°C; –58…+392°F**

Proses basıncı –1…16 barg; –14,5…232 psig –1…40 barg; –14,5...580 psig

Güç kaynağı / x kablo 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2-telli 12…30 V DC (Ex i), 16…36 V DC (Ex d), 2-telli

Çıkış 2-telli: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM fieldbus, PRO-
FIBUS PA**

2-telli: 4…20 mA (HART® 7), FOUNDATIONTM fieldbus**, 
PROFIBUS PA**

Aksesuarlar anten uzatmaları, eğri flanş, purging sistemi, hava şartları-
na karşı koruma, OPTIWAVE 6300 proses bağlantı adaptörü, 
montaj braketleri

anten uzatmaları, eğri flanş, purging sistemi, hava şartları-
na karşı koruma, montaj braketleri

Onaylar ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), cQPSus (XP)**, NEPSI**, 
EAC**, CRN - ASME B31.3**

ATEX, IECEx, cQPSus (IS/NI), cQPSus (XP)**, NEPSI**, 
EAC**, CRN - ASME B31.3**

SIL onayı SIL 2/3, IEC 61508 – 2010'a uygun şekilde geliştirilmiştir. SIL 
onayının TÜV Süd, Almanya tarafından doğrulanması süreci 
devam etmektedir.

SIL 2/3, IEC 61508 – 2010'a uygun şekilde geliştirilmiştir. SIL 
onayının TÜV Süd, Almanya tarafından doğrulanması süreci 
devam etmektedir. 

Katılar için

* Anten montajı:  LPR (Level Probing Radar = Seviye Ölçme Radarı): Anten kapalı bir tanka veya dışarıya kurulabilir. Antenin aşağıya bakması gereklidir 
ve yerel kısıtlamalar söz konusudur (Radyo Astronomi İstasyonu). TLPR (Tank Level Probing Radar = Depo Seviye Ölçme Radarı): Anten 
kapalı tanka kurulmalıdır.

** En geç 2018 ikinci çeyreğinde pazara sunulacaktır
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6 GHz OPTIWAVE 1010 

OPTIWAVE 1010 (6 GHz) – 
bypass chamber‘daki sıvılar için

Uygun maliyetli OPTIWAVE 1010 FMCW radar temiz sıvıların 
kesintisiz seviye ölçümü için tasarlanmıştır. Bypass chamber veya 
Manyetik Seviye Göstergesine (MLI) kaynaklanmıştır. Cihaz maksi-
mum güvenlik için proses koşullarında konvertörün sökülmesini 
mümkün kılan çift proses yalıtım sistemine sahiptir.

•  BM 26 (MLI) veya iç çapı Ø38…56 mm; 1,5…2,2” olan tüm bypass 
chamber‘lara uygundur

• Metaglas® veya Metapeek yalıtım öğesi (çift proses yalıtım sistemi)
• BM 26 (MLI) ile kullanıldığında IP68 lokal gösterge
• Alüminyum veya paslanmaz çelikten imal edilmiş muhafaza
• Fabrikada konfigüre edilmiş ve kullanıma hazır (tak ve çalıştır)
• 8 m; 26,2 ft seviyesine kadar ölçme mesafeleri
• ±5 mm; ±0,2” hassasiyet
• +150 °C; +302 °F, 40 barg; 580 psig kadar proses koşulları

Hedef sektörler:

• Kimya

• Enerji

• Su ve Atık Su

Bypass chamber veya Manyetik Seviye 
Göstergeleri (MLI) içindeki solvent, 
alkol, bazikler, kondens, sıvılaştırılmış 
gaz, hidrokarbonlar, hidrolik veya motor 
yağları, motor soğutma suyu, yıkama 
sıvısı, soğutma veya içme suyu gibi temiz 
sıvılarda.

Hedef uygulamalar:
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OPTIWAVE 1010 C, BM 26 Manyetik Seviye 
Göstergesine (MLI) kaynaklanmıştır.

6 GHz OPTIWAVE 1010 

OPTIWAVE 1010 C, BM 26 Manyetik Seviye Göstergesine (MLI) 
kaynaklıdır ve +95 °C; +203 °F, 4 barg; 58 psig koşullarında 
minerallerinden arındırılmış su içeren bir buffer tank üzerindedir
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place Holder

OPTIWAVE 5200 C, +120 °C; +248 °F, 2 barg; 29 psig koşullarında 
ağır yakıt içeren bir termal yalıtımlı depolama tank üzerindedir
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OPTIWAVE 5200 (10 GHz) – depolama ve proses 
uygulamalarındaki sıvılar için

OPTIWAVE 5200 C ve  
PP Dalga Horn anten

10 GHz OPTIWAVE 5200 

Hedef sektörler:

Hedef uygulamalar:

• Kimya

• Petrol ve Gaz

• Enerji

• Atık su 

Tesisatlardaki sıvı depolama veya proses 
uygulamaları

•  küçük proses bağlantılarıyla (≥1½”)

•  tank tavanına ulaşmanın zor olduğu 
yerlerde (ayrık model tavsiye edilir)

• SIL2 güvenlik döngüleri gereklidir

gübre, solvent, alkol, baz, asit, kondens, 
hidrokarbon, soğutma suyu, melas, 
bitkisel yağ, topak, demir klorür, eriyik 
çelik, hidrolik yağ, çamur vs.

OPTIWAVE 5200 C/F kompakt olarak veya depo alt kısmında ayrık 
transmiter olarak bulunmaktadır. Modüler muhafaza konsepti 
ekranın/tuş takımının yanda veya üstte olmasına olanak verir. 
Agresif sıvıların bulunduğu tanklarda kullanım için özel contasız PP 
ve PTFE Dalga Horn antenlere sahiptir.

•  Hızlı bağlantı sistemi konvertörün proses koşullarında sökülmesini 
mümkün kılar.

• Konvertör tüm BM70x proses koşullarına uygundur
• Antenden uzakta 100 m; 328 ft seviyesine kadar ayrık konvertör
• 30 m; 98,4 ft seviyesine kadar ölçme mesafeleri
• Güvenlik ile ilişkili sistemler için IEC 61508'e göre SIL2 uyumlu
•  Kapsamlı proses bağlantı seçenekleri: dişli ≥1½” ve flanş ≥DN50; 2”)
• ±5 mm; ±0,2” hassasiyet
•  +250 °C; +482 °F, 40 barg; 580 psig seviyesine kadar proses 

koşulları (talep üzerine daha yüksek sıcaklık/basınç)

OPTIWAVE 5200 F ve 
PTFE Dalga Horn anten
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24 GHz OPTIWAVE 5400

OPTIWAVE 5400 (24 GHz) – temel proses 
uygulamalarındaki sıvılar için

Hedef sektörler:

• Kimya ve Petrokimya

• Petrol ve Gaz

• Enerji

Solvent, alkol, asit, baz, kondens, 
hidrokarbon, fosfor, yakıt, su, hidrolik yağı 
ve katkı maddesi gibi sıvıların ölçümü.

•  Seviyelerin hızlı değiştiği proseslerde 
(≤60 m/dak; 196,85 ft/dak)

•  Kapalı tanklarda ve açık havada (örn. 
barajlar veya nehirler)

•  Yüksek hassasiyet gerektiren depolama 
ve proses tanklarında

Temel sıvı uygulamaları için tasarlanmış olan bu giriş seviyesi 
FMCW radar seviye transmiteri kapalı tanklarda, nehir ve baraj gibi 
açık alanlarda ve hızlı hareket eden proseslerde doğru değerler 
sağlar. Daha yüksek hassasiyet gerektiren temel uygulamalardaki 
radarları geliştirmek için kullanılabilir

• Başarısı kanıtlanmış PP Damla anten:
 - Yoğuşmadan etkilenmez
 - Düşük huzme açısı (5° ve DN150; 6” Damla)
 - Minimum tortu oluşumu için elips şekli ve düz yüzey
 - Korozif maddeler için flanş plakası koruması
 -  yeni DN100; 4” Damla anten 80 m; 262,5 ft'ye kadar ölçüm yapar
•  Metalik Horn anten DN200 ile; 100 m; 328 ft'ye kadar mesafe 

ölçümü için 8”
• Metalik Horn anten için purging sistemi
• Herhangi Nozul boyuna uygun anten uzatmaları
•  Kapsamlı proses bağlantı seçenekleri: dişli ≥1” ve flanş ≥DN40; 1½”
• ±2 mm; ±0,08” hassasiyet
• +130 °C; +266 °F, 16 barg; 232 psig kadar proses koşulları

DN80; 3” PP Damla  
anten

DN80; 3” Metalik Horn  
anten

Hedef uygulamalar:
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inovatif Yapı

Isı eşanjörü bypass chamber‘ında OPTIWAVE 5400 C
+40 °C; +104 °F, 3 barg; 43,5 psig koşullarında bütan içeriği
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24 GHz OPTIWAVE 7400

OPTIWAVE 7400 (24 GHz) – 
sert ve korozif sıvılar için

Korozif madde içeren tanklar gibi zorlu ortamlardaki sıvılar veya +700 °C; +1292 °F seviyesine 
kadar non-Ex uygulamalar (örn. solar tesislerinde eriyik çelik) için tasarlanmış olan bu FMCW 
radar seviye transmiterinde zorlu durumlarda ihtiyaç duyulan her şey bulunur ve cihaz, cihaz 
özelliklerini geliştirmek için yüksek kaliteli uygulamalarda eski radarların yerine kullanılır.

+140 °C; +284 °F koşullarında yalıtımlı yağ depolama tankının 
damıtma haznesi üzerinde OPTIWAVE 7400 C; atm
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DN80; 3” PTFE Damla 
anten

24 GHz OPTIWAVE 7400

Hedef sektörler:

• Kimya ve Petrokimya

• Metaller

• Petrol ve Gaz

• Enerji

Solvent, alkol, asit, baz, kondens, 
sıvılaştırılmış gaz, hidrokarbon, benzen, 
bütan, etilen, propilen, yakıt, hidrolik yağı, 
eriyik tuz, eriyik çelik, eriyik sülfür, katkı 
maddesi gibi sıvıların ölçümü.

•  Seviyelerin hızlı değiştiği proseslerde 
(≤60 m/dak; 196,85 ft/dak)

•  Yüksek hassasiyet gerektiren proses 
tanklarında

•  Zorlu ortamlarda (örn. karıştırıcı içeren 
tanklar)

•  kapalı tanklarda ve açık havada (örn. 
Yüzer tavanlı)

•  +700 °C; +1292 °F'ye kadar non-Ex 
eriyik tuz uygulamalarında  
(örn. solar tesisleri)

DN80; 3” PEEK Damla 
anten

• Başarısı kanıtlanmış PTFE ve PEEK Damla anten:
 - Yoğuşmadan etkilenmez
 - Küçük huzme açısı (4° ve DN150; 6” PTFE Damla)
 -  Minimum tortu oluşumu için elips şekli ve düz yüzey
 - Yıpratıcı maddeler için flanş plakası koruması
 -  Yeni DN100; 4” PTFE Damla anten 80 m; 262,5 ft'ye kadar ölçüm 

yapar
•  Metalik Horn anten DN200 ile; 100 m; 328 ft'ye kadar mesafe 

ölçümü için 8”
• Metalik Horn anten için purging sistemi
•  Metalik Horn antende kristalleşmeyi engellemek için Isıtma / 

Soğutma sistemleri
• Herhangi nozul boyuna uygun anten uzatmaları
•  Toksik ve tehlikeli ürünler için Metaglas® ikinci sızdırmazlık 

bariyeri
•  Hızlı bağlantı sistemi konvertörün proses koşullarında sökülmesini 

mümkün kılar.
•  Konvertör tüm OPTIWAVE 7300 proses koşullarına uygundur
• ±2 mm; ±0,08” hassasiyet
•  Standart proses koşulları olarak +200 °C; +392 °F,  

100 barg; 1450 psig (talep üzerine daha yüksek)

Hedef uygulamalar:
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OPTIWAVE 7500 (80 GHz) – iç engeller 
bulunan dar tanklardaki sıvılar için

Hedef sektörler:

• Kimya ve Petrokimya

• Çevre

• Petrol ve Gaz

• Enerji

Hidrokarbon, LPG, etilen, korozyon 
engelleyiciler, köpüklendirme maddesi, 
delme çamuru, durdurma yağı, solvent, 
asit, üre, klorin, reçine, boya, mürekkep, 
yağ, kireç sütü gibi sıvıların seviye 
ölçümü.

•  İç engeller bulunan dar depolar için 
(örn. ısıtma bobinleri veya karıştırıcılar)

• Uzun nozullu tanklarda

•  iletken olmayan malzemelerden imal 
edilmiş geçişli tank tavanları (örn. 
plastik, fiberglas veya cam)

Bu FMCW radar seviye transmiterinin küçük huzme açısı ve göz ardı 
edilebilir ölü bölgesi, cihazı karıştırıcılar veya ısıtma bobinleri gibi iç 
engelleri bulunan küçük ve dar tankların yanı sıra uzun nozullara 
sahip tanklar için ideal çözüm haline getirmektedir. İletken olmayan 
malzemeden imal edilmiş tank tavanlarından geçerek dahi ölçüm 
yapabilir.

• Flush montajlı PEEK Lens anten (tank girişi yok):
 - Birikmeden etkilenmez
 - Küçük ölü bölge ve huzme açısı (4° ve DN70; 2,75” Lens)
 -  100 m; 328 ft'ye kadar antenden geniş ölçme aralığı
 - Korozif maddeler için flanş plakası koruması
 - Uzun nozullar için 112 mm; 4,4” anten uzatması
•  Kapsamlı proses bağlantı seçenekleri: dişli ≥¾” ve flanş ≥DN50; 2”
• ±2 mm; ±0,08” hassasiyet
•  +150 °C; +302 °F, 40 barg; 580 psig seviyesine kadar proses koşullarıHedef uygulamalar:

80 GHz OPTIWAVE 7500



15

DN70; 2,75” PEEK Lens 
anten

DN40; 1,5” PEEK Lens 
anten ve DN80 flanş 
bağlantısı

OPTIWAVE 7500 C korozif madde içeren depo  
üzerinde +50 °C; +122 °F, 3 barg; 43,5 psig
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place Holder

OPTIWAVE 3500 C, +4 °C; +39 °F'de süt deposu üzerinde; atm
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OPTIWAVE 3500 (80 GHz) – 
hijyen gereksinimleri bulunan sıvılar için

DN25; 1” PEEK Lens 
anten ve 1½”  
Tri-Clamp® ISO 2852 
bağlantısı

80 GHz OPTIWAVE 3500

Hedef sektörler:

• Gıda ve içecek

• İlaç

Sıvı depolama veya proses uygulamaları

• yüksek ve dar depolar

• küçük depolama tankları

• Karıştırmalı tanklar

solvent, alkol, baz, hafif korozif asitler, 
meyve ekstraktı, çiğ süt, maya, bira, 
çikolata, bitkisel yağ, şarap, meyve suyu, 
saf su, çorba, peynir vs. içeren.

Hijyenik sıvı uygulamalarına yönelik bu FCMW radar seviye 
transmiteri CIP/SIP için uygundur ve çok sayıda hijyenik proses 
bağlantısı içerir. Lens anten tasarımı ile hijyenik endüstrilerde 
kullanılan küçük ve dar tanklarda dahi ölçüm yapılabilir.

• Flush-mounted PEEK Lens anten (tank girişi yok):
 - Küçük ölü bölge ve huzme açısı (8° ve DN40; 1½” Lens)
 - 50 m; 164 ft'ye kadar ölçme mesafeleri
 - CIP/SIP için uygun (Yerinde Temizlik, yerinde Sterilizasyon)
•  Kapsamlı hijyenik proses bağlantı seçenekleri: ≥1½” Tri-Clamp® 

ISO 2852, Tuchenhagen VARIVENT®, SMS, DIN 11851, DIN 11864-1 
Form A, NEUMO BioControl®

• ±2 mm; ±0,08” hassasiyet
• +150 °C; +302 °F, 25 barg; 362,6 psig kadar proses koşulları

Hedef uygulamalar:
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24 GHz OPTIWAVE 6400

OPTIWAVE 6400 (24 GHz) – 
granüllerden kayalara katılar için

Yüksek sinyal dinamikleri ve FMCW radar teknolojisini bir araya 
getiren bu giriş seviyesi radar cihazı kaya, plastik, granül ve kahve 
çekirdeği gibi katıları hassas ve güvenilir bir şekilde ölçer. Pahalı 
anten hedef aparatına veya purging sistemlerine gerek yoktur: 
başarısı kanıtlanmış Damla anten tasarımı tortu birikimini minimize 
eder ve yaslanma açısından etkilenmez.

• Farklı yüzey profilleri için dahili konfigürasyon
• Başarısı kanıtlanmış PP veya PTFE Damla anten:
 - Küçük huzme açısı (4° ve DN150; 6” PTFE Damla)
 -  Yaslanma açısından etkilenmez – anten hedefleme aparatına 

gerek yoktur
 - Ürün birikiminden etkilenmez
 - Yeni DN100; 4” Damla anten 80 m; 262,5 ft'ye kadar ölçüm yapar
• 100 m; 328 ft'ye kadar ölçüm mesafeleri
• Metalik Horn anten için purging sistemi
• Her tip nozul uzunluğuna uygun anten uzatmaları
•  Tüm OPTIWAVE 6300 proses bağlantısıyla uyumlu konvertör
•  Kapsamlı proses bağlantı seçenekleri: dişli ≥1” ve flanş ≥DN80; 3”
• ±2 mm; ±0,08” hassasiyet
• +130 °C; +266 °F, 16 barg; 232 psig kadar proses koşulları

Hedef sektörler:

• Metaller ve Madencilik

• Kimya

• Tarım

• Enerji

• Kağıt ve kağıt hamuru

• Atık su 

Yedek siloları, ambar, stoklar, toplu 
depolama konteynerleri, kaya kırıcılar, 
yüksek fırınlar, farklı boyutlarda kaya 
ürünleri bulunan konveyör bantları (taş, 
çakıl, ızgara, kum), yığınlar (örn. geri 
dönüştürülmüş beton veya cüruf), demir 
cevheri, kömür, kok kömürü, kireç, 
gübre, granülat (PE, PP, PVC), yakıt katkı 
maddesi (örn. kuru çamur), tuz, gevrek, 
hayvan gıdası, kahve çekirdeği, kuru maya 
ve talaş gibi katı ve granülat depolama 
uygulamaları.

Hedef uygulamalar:
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DN80; 3”, DN100; 4”, DN150; 6” PP Damla antenler

DN150; 6” PP Damla anten, 
G1½ dişli ve DN150 alçak 
basınç flanşı

OPTIWAVE 6400 C hardal tohumu dolu bir 
siloda amb/atm
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place Holder

DN70; 2,75” PEEK Lens 
anten ve G3 dişli bağ-
lantısı

DN40; 1,5” PEEK Lens 
anten ve DN80 flanş 
bağlantısı

OPTIWAVE 6500 C ve DN70; 2,75” PEEK Lens anten ve 
DN100 flanş, bir su arıtma tesisinin kireç silosunda
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OPTIWAVE 6500 (80 GHz) – 
tozlar ve tozlu atmosfer için

80 GHz OPTIWAVE 6500

Hedef sektörler:

• Metaller ve Madencilik

• Kimya

• Tarım

• Enerji

• Kağıt ve kağıt hamuru

• Atık su 

Hassas ince pudranın kesintisiz seviye ölçümü için toz, reflektif 
olmayan maddeler, birikme ve dengesiz yüzeyler gibi bir dizi sorun 
ortadan kaldırılmalıdır. Bu FCMW radar transmiterinin özel 
algoritmaları ve yüksek sinyal dinamikleri, zorlu koşullara rağmen 
güvenilir ve hassas ölçüm değerleri alınmasında kilit öneme sahiptir. 
Lens antenin küçük huzme açısı sayesinde bu güçlü cihaz, iç 
engeller bulunurken dahi yüksek ve dar silolarda kullanılabilir.

•  Tozlu koşullara ve düşük yansıtmalı maddelere rağmen yüksek 
dinamiklerle net görüş

• Flush-mounted PEEK Lens anten (tank girişi yok):
 -  Küçük huzme açısı (4° ve DN70; 2,75” Lens) ile kolay kurulum
 - 100 m; 328 ft'ye kadar ölçme mesafeleri
 -  Yaslanma açısından etkilenmez – anten hedefleme aparatlarına 

gerek yoktur
 - Anten uzatması olmadan flanş bağlantısı için purging sistemi
 - Uzun nozullar için 112 mm; 4,4” anten uzatması
•  Kapsamlı proses bağlantısı seçenekleri: dişli ≥1½” ve flanş ≥DN50; 2”
• ±2 mm; ±0,08” hassasiyet
• +150 °C; 302 °F, 40 barg; 580 psig kadar proses koşulları Hedef uygulamalar:

Son derece tozlu atmosferlerde katı 
depolama uygulamaları

•  iç engeller bulunan yüksek ve dar 
silolarda

• toplu depolama konteynerleri

• yedek siloları

• ambarlar

ince toz (bina malzemesi vs.), çimento, 
kireç, dolgu, silika, alçıtaşı, plastik tozu, 
sabun tozu, uçucu kül, kömür, un, süt 
tozu, kahve tozu, çikolata tozu, şeker, 
hayvan yemi, nişasta, talaş vs. içerir.
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Ölçüm kafasında doğrudan aşırı akım koruma

SURGEPROTECT SP-F / EX(I)-24DC ve SP-F / 1X2-24DC, tüm ortak standart sinyaller için 
bağlantı dişlileri üzerinden doğrudan sensör kafasına bağlı aşırı akım korumalı cihazlardır. Bu 
tip montaj zaman ve paradan tasarruf sağlar ve aşırı akım koruması için ilave bağlantı kutusu 
montajı ihtiyacı söz konusu değildir.

SURGEPROTECT SP-F / EX-24DC korozyona dayanıklı ve IP67 uyumludur, bu nedenle zorlu 
endüstriyel ortamlarda ve tehlikeli alanlarda kullanılabilir.

SURGEPROTECT SP-F / EX(I)-24DC 
Intrinsically safe güç devrelerinde 
ölçüm ve kontrol teknolojileri için aşırı 
akım koruma

SURGEPROTECT SP-F / 1X2-24DC 
Akım döngüleri ve tehlikeli olmayan 
alanlarda ölçüm ve kontrol teknolojisi 
için aşırı akım koruma.

SURGEPROTECT SP-F / EX-24DC 
Ex d, Ex tD, Ex ia IIC koruma tiplerine 
uygun korumayla ölçüm ve kontrol 
teknolojisi için aşırı akım koruma

Aksesuarlar
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SURGEPROTECT SP-F / EX(I)-24DC SURGEPROTECT SP-F / 1X2-24DC SURGEPROTECT SP-F / EX-24DC

Ortam sıcaklığı  
(çalışma)

–40...+50°C; –40...+122°F –40...+85°C; –40...+185°F –40...+80°C; –40...+176°F (non-Ex)

Koruma seviyesi IP67 IP67 IP67

Muhafaza malzemesi Çinko dökme Çinko dökme, yüzey bronz ve nikel 
kaplama

Paslanmaz çelik

Montaj tipi Doğrudan vidalı bağlantı Doğrudan vidalı bağlantı M20

Konum sayısı 3 3 2

Nominal gerilim UN 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Çalışma efektif  
akımı IC ve UC

≤ 10 µA ≤ 10 µA -

Gerilim koruma seviyesi 
(çekirdek-çekirdek)

≤ 55 V (C2: 5 kA) 
≤ 50 V (C1: 250 A) 
≤ 50 V (C3: 25 A) 
≤ 80 V (D1: 1 kA)

≤ 80 V (C2: 5 kA) ≤ 65 V (C3: 10 A)

Gerilim koruma seviyesi 
Up (çekirdek-toprak)

≤ 1,4 kV (C2: 5 kA, doğrudan  
topraklama) 
≤ 1,4 kV (C1: 500 A) 
≤ 1,4 kV (C3: 100 A) 
≤ 1,4 kV (D1: 1 kA)

≤ 450 V (C2: 5 kA, doğrudan  
topraklama)

≤ 1,1 kV (C3: 100 A) 
≤ 1,1 kV (C1: 1 kV, 500 A) 
≤ 1,2 kV (C2: 10 kV, 5 kA)

Gerilim koruma seviyesi 
(blendaj-toprak)

≤ 650 V (C2: 5 kA, opsiyonel) ≤ 600 V (C2: 5 kA, opsiyonel) -

Seri direnç 2,2 Ω ±%10 2,2 Ω -

Onaylar Ex ia IIC - Ex d, Ex tD, Ex ia IIC

Aksesuarlar
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Genel Merkez 
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Almanya
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 103 89
info@krohne.com

Küresel firma ve temsilciliklerimiz
KROHNE iletişim noktaları ve adreslerinin  
güncel listesi için bkz.:  
www.krohne.com

KROHNE – Proses enstrümantasyon 
ve ölçüm çözümleri

• Akış

• Seviye

• Sıcaklık

• Basınç

• Proses analizi

• Servis


