
 
 

 

RADAR DE NÍVEL SEM CONTATO (Sólidos) 

Série Radar Right 400  
 

APRESENTAÇÃO 

O instrumento de radar sem contato RadarRight ™ emite um pulso de micro-ondas de sua antena cônica, que 
viaja na velocidade da luz para a superfície do meio abaixo. O tempo de voo do pulso e a sua reflexão de volta 
ao instrumento estão diretamente relacionados à distância vazia e ao nível do material. A saída da eletrônica é 
atualizada continuamente à medida que o nível da superfície do material muda. O instrumento RadarRight usa 
a frequência de transmissão comprovada 26GHz. 

 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Solução de medição de nível sem contato. 
• A saída contínua em tempo real fornece medidas de nível imediato. 
• Não há peças móveis que desgastam o que leva a uma longa vida operacional e 

baixa manutenção. 
• Tecnologia de "pulso" de micro-ondas comprovada para medições confiáveis. 
• Fácil configuração / configuração com módulo de exibição LCD (incluído). 
• Ângulo de feixe pequeno para concentrar energia para alta precisão e 

confiabilidade com materiais com uma ampla gama de características. 
• Pequenos tamanhos de antena (diâmetros) para fácil montagem. 
• Mínima "zona morta" para uma medição ideal no navio. 
• A conexão de processo de estilo Gimbal (giratório) permite antena de mira para 

maior precisão de medição e evitando obstáculos internos. 
• O microprocessador avançado e a tecnologia de processamento de eco 

exclusivo fornecem operação confiável em várias condições de processo. 
• Opções de purga de ar ou escudo de pó para otimizar o desempenho do sensor 

em condições de poeira. 
• Potência de emissão extremamente baixa com tecnologia de "pulso"; é 

inofensivo para o meio ambiente e para os seres humanos. 
 

 

 

APLICAÇÃO 

• Excelente quando o aplicativo exige que nada entre ou interfira com o processo. 
• Forte desempenho com pós e sólidos em silos de até 30 m de altura. 
• Fornece medidas em condições empoeiradas. 
• Adequado para vários silos metálicos ou não metálicos. 
• Pode monitorar a altura do material em uma correia transportadora de área aberta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

DIMENSÕES 

 

 


