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KROHNE – zintegrowane rozwiązanie pomiarowe  
 
 
Sposób pomiaru1

 
Układ BM 26 F przyłączony jest do zbiornika 
głównego przy pomocy dwóch przyłączy 
procesowych – w układzie bocznikowym. Pomiar w 
zbiorniku realizowany jest w oparciu o zasadę 
naczyń połączonych – poziom w boczniku jest taki 
sam, jak w zbiorniku głównym, ale jego 
powierzchnia jest spokojna i pozbawiona piany, 
czyniąc w ten sposób pomiar łatwiejszym i 
dokładniejszym.  
 
Całość składa się z komory bocznikowej z 
zamontowanym  w niej radarowym miernikiem 
poziomu wyposażonym w falowód (sondę) – 
OPTIFLEX 1300 C (TDR2). 
 
Radarowy miernik poziomu wysyła wzdłuż sondy 
(falowodu) falę elektromagnetyczną, która po 
odbiciu od powierzchni cieczy wraca do 
przetwornika. Siła (poziom) sygnału odbitego 
zależy od wartości stałej dielektrycznej mierzonej 
cieczy εR. Sygnał powrotny po zarejestrowaniu 
przez przetwornik radarowy, podlega zamianie na 
sygnał napięciowy. 
 
Urządzenie mierzy czas pomiędzy wysłaniem 
impulsu fali radarowej i jej odebraniem po odbiciu 
od powierzchni cieczy. Połowa tak zmierzonego 
czasu odpowiada odległości od punktu odniesienia 
urządzenia (czoła kołnierza montażowego) do 
powierzchni cieczy. 
 
Całe rozwiązanie oferuje: 
• Niezależność od piany, oparów, wzburzonej 

lub wrzącej powierzchni 
• Niezależność od wpływu ciśnienia, temperatury 

i gęstości mierzonej cieczy 
 
 
Dane techniczne 
 
Warunki procesowe 
Temperatura: -40°C ...+200°C 
Ciśnienie: -1 ... 40 bar 
 
Wyjście 
Wyjście pojedyncze: 4 ... 20 mA HART®3

Wyjście podwójne (opcja): 
Wyjście 1: 4 ... 20 mA HART®3

Wyjście 2: 4 ... 20 mA (pasywne)3

 
 

 
 
1) Radarowy miernik poziomu OPTIFLEX 1300 C 
2) Emitowany przez radar sygnał  
3) Odpowietrzenie (opcja) 
4) Sonda (falowód) w postaci pręta lub linki 
5) Odbity sygnał radarowy 
6) Przyłącze kołnierzowe mocowania do zbiornika 
7) Odbity sygnał radarowy – końcówka sondy (dla 

cieczy o bardzo niskiej stałej dielektrycznej) 
8) Sworznie ustalające centralne położenie sondy 

w komorze bocznikowej 
9) Drenaż (spust) (opcja) 
 
C-C oznacza odległość pomiędzy osiami przyłączy 
procesowych bocznika. 
 
 
1) BM 26 F jest połączeniem komory bocznikowej z 

radarowym miernikiem poziomu OPTIFLEX 1300 C. 
Inne dane techniczne i dotyczące dopuszczeń są 
podane w dokumentacji technicznej dotyczącej tych 
urządzeń. 

2) TDR = Time Domain Reflectometry (reflektometria w 
dziedzinie czasu). 

3) Wyjście prądowe może zostać skonfigurowane 
do zakresu 3.8 ... 20.5 mA, zgodnie z NAMUR NE43
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