
Nízké náklady na jednoduché bezkontaktní měření výšky hladiny

Sitrans LU150 je kompaktní 
bezkontaktní ultrazvukový snímač 
určený pro měření výšky hladiny 
kapalin a kalů s rozsahem 
až 5 metrů v různých zásobnících. 
Sitrans LU150 je vybaven krytím 
IP68 a díky plně zapouzdřenému 
PVDF senzoru je možno ho použít 
i v aplikacích s agresivním médiem.

Sitrans LU150 lze rychle a snadno 
nainstalovat s pomocí dvou 
vodičového kabelu. Dvoutlačítkové 
rozhraní umožňuje snadnou 
konfiguraci a jednoduché použití. 
Technologie Sonic Intelligence 
zpracovávající signál provádí 
spolehlivé vyhodnocení měření a 
rozlišuje např. mezi skutečnou 
hladinou materiálu a falešnými 
odezvami. 

siemens.com/sitranslu150

Jednoduché použití, snadná instalace. 

x

Sitrans LU150

* Nyní za akční cenu

253,-Eur/ks 

* - akce platí do 31.12.2016
- uvedená cena je bez DPH
- platí pro obj.číslo: 7ML5201-0FB0
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SITRANS LU150

Objednací kód 7ML5201

SITRANS LU150 je kompaktní ultrazvukový snímač 
určený pro měření kapalin a kalů v různých 
zásobnících.  

Rozsah 0.25 to 5 m (0.8 to 16 ft)

Přesnost 0.25% z rozsahu

Hlavní výhody  •  Sonic Intelligence - technologie pro zpracování
ultrazvukového signálu

 • Jednoduchá instalace a údržba

 • Jednoduché programování tlačítky

 • PVDF senzor

 •  -30 to 60 °C (-22 to 140 °F)

 •   -20 to 60 °C (-4 to 140 °F) montáž do 
ocelového závitu

 • IP68

 •   12° vyzařovací úhel

Výstup 4 to 20 mA výstup

Napájení 20 to 30 V DC, 2 vodič

Kabelový vstup 
připojení 

M20x1.5 or 1/2” NPT

Procesní
připojení

 •  2" NPT

 • 2" BSP

 • 2" G

 • 4" Tri-clamp

Certifikace CE, cCSAus

SITRANS LU150  
Hlavní aplikace 

•  Chemické zásobníky

• Kalové jímky

• Měření agresivních kapalin
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