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KROHNE – zintegrowane rozwiązanie pomiarowe  
 
 
Sposób pomiaru1

 
Układ BM 26 W 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. Pomiar poziomu realizowany jest 
w oparciu o dwie zasady (patrz – rysunek po 
prawej): 
 
Zasada pierwsza 
Podnoszący się w zbiorniku (i boczniku) poziom 
cieczy powoduje unoszenie pływaka, którego pole 
magnetyczne odwraca stopniowo specjalne, 
znajdujące się w rurze wskaźnika, klapki – w ten 
sposób, że widoczna staje się ich odwrotna, 
oznaczona żółtym kolorem strona (informując tą 
drogą o poziomie cieczy). 
 
Zasada druga 
W górnej części komory bocznika zamontowany 
jest radarowy miernik poziomu (radar FMCW2), 
który mierzy precyzyjnie położenie unoszonego na 
powierzchni cieczy pływaka – wyposażonego w 
specjalną płytkę, dokładnie odbijającą falę 
radarową.  
 
Dane techniczne 
 
Warunki procesowe 
Temperatura: -40°C ...+200°C 
Ciśnienie: -1 ... 40 bar 
Gęstość produktu: 0.5 ... 3.0 kg/l 
 
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) BM 26 W jest połączeniem bocznikowego wskaźnika 

poziomu BM 26 A z radarowym miernikiem poziomu 
OPTIWAVE 7300 C. Inne dane techniczne 
i dotyczące dopuszczeń są podane w dokumentacji 
technicznej dotyczącej tych urządzeń. 

2) FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave 
(fala ciągła modulowana częstotliwościowo). 

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

 

 
 

 
 
1) Radarowy miernik poziomu OPTIWAVE 7300 C
2) Odpowietrzenie (opcja) 
3) Emitowany przez radar sygnał 
4) Szklana rura wskaźnikowa zawierająca 

kolumnę obracających się klapek o dwustronnie 
różnym – czarnym / żółtym kolorze 

5) Odbity sygnał radarowy 
6) Płytka odbijająca sygnał radarowy 

(przymocowana do pływaka) 
7) Pływak 
8) Przyłącze kołnierzowe mocowania do zbiornika 
9) Drenaż (spust) (opcja) 
 
C-C oznacza odległość pomiędzy osiami przyłączy 
procesowych bocznika. 
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