
 
 

TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TIPO RADAR 
SEM CONTATO 
Série PiloTREK  
 

APRESENTAÇÃO 

O transmissor de nível do tipo radar sem contato, opera pelo princípio de onda contínua com frequência 
modulada e oferece o padrão mais elevado em tecnologia de medição sem contato para líquidos e sólidos, 
com alta precisão, sendo inclusive largamente utilizado para transferência de custódia. 

Os radares de pulso da série PILOTREK de 25 GHz (banda K), são considerados os transmissores de nível sem 
contato mais progressistas do campo de automação de processo industrial. Sua precisão é excelente e suas 
antenas curtas e estreitas tornam sua instalação simples e de baixo custo. Ele possui ± 1 mm de precisão, 
banda morta curta e destaque para a versatilidade de materiais construtivos da carcaça, com versões em 
plástico, alumínio e aço inoxidável. 

Versões com antenas embutidas, permitem a substituição sem a retirada do invólucro e a programação do 
PiloTREK pode ser auxiliada por um módulo de display plug-in local ou por um multi-controlador remoto. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA 

COMPACTO 
• Transmissor compacto 2-fios; 
• Sinal de medição 25 GHz (K-band); 
• Medição de Nível sem contato; 
• Precisão até ±3 mm; 
• Faixa de Medição até 23 m; 
• Modulo de visualização gráfica do Plug-in;  
• Comunicação HART; 
• Linearização 99-point; 
• Invólucro de plástico, alumínio ou Aço inox; 
• Parabólica em Aço Inoxidável, chifre ou antena 

de plástico fechado; 
• Altas temperaturas; 
• Proteção IP67;  
• Modelo á prova de Explosão; 

INTEGRADO 
• Transmissor compacto 2-fios;  
• Sinal de medição;  
•  GHz (K-band);  
• Medição de Nível sem contato; 
• Precisão até ±3 mm; 
• Faixa de Medição até 23 m; 
• Comunicação HART; 
• Linearização 99-point;  
• Invólucro de plástico, alumínio ou Aço inox; 
•  Proteção IP68;  
• Modelo á prova de Explosão; 

 

 



 
 

 

 

 

APLICAÇÃO 

COMPACTO 
• Medição de nível de líquidos, dollops, 

emulsões e outros produtos químicos; 
• Água, a indústria de águas residuais; 
• Indústria farmacêutica, indústria química; 
• Indústria Alimentícia; 
• Indústria Elétrica; 

INTEGRADO 
• Medição de nível de líquidos, dollops, emulsões 

e outros produtos químicos; 
• Água, a indústria de águas residuais; 
• Indústria química; 
• Onde IP68 é necessário; 

 
 
 

 

 

 


