
EasyTREK / EchoTREK
SOL I DS İÇİN UL TRASONI CL EVE L TRANSMI TT ERS

5 
YI

L 
G

AR
AN

Tİ

SE
Vİ

YE
 L

 İL
ET

İM
 T

T 
ER

S

Translated from English to Turkish - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


GENEL AÇIKLAMA
4 telli EasyTREK ve EchoTREK kompakt ultrasonik seviye vericileri, daha önce sadece daha karmaşık, iki parçalı sistemlerin yeterli 
performans gösterdiği katı madde seviyesi izleme görevleri için sunulmaktadır. NIVELCO'nun üstün sinyal iletimi sağlayan 
yüksek verimli SenSonic dar huzme açısı dönüştürücüleri,EasyTREK ve EchoTREK üniteler, çoğu durumda yüksek performanslı, 
kompakt, toz ve katı seviye ölçüm vericisi sağlamak için doldurma gürültüsü, tozlanma ve düzensiz yüzey oluşumlarının 
üstesinden gelir. Bu, güvenilir yankı izleme için gelişmiş süreç uyarlamalı sinyal işlemeyi kullanan ve sınıfının en iyisi bir çözüm 
sunan QUEST+ yazılımı tarafından sağlanır.

ANA ÖZELLİKLER UYGULAMALAR SERTİFİKALAR
■ Temassız seviye ölçümü
■ 4 kablolu entegre (kör) seviye 

vericileri
■ Maksimum 60 m (200 

fit) ölçüm aralığı
■ Dar (5°) ışın açısı
■ Tam sıcaklık telafisi
■ IP65 koruması
■ HART® iletişim
■ Toz Ex versiyonu
■ Eklenti görüntüleme ünitesi

■ Normal ve patlayıcı toz tehlikeli 
tozların ve dökme katıların 
ölçümü

■ Seviye, hacim ve ağırlık 
hesaplaması

■ Geniş uygulama aralığı: hafif 
tozlardan kaba dökme katı 
malzemelere

■ Doldurma sırasında tozlanma 
gibi zorlu uygulamalarda 
güvenilir ölçüm

EasyTREK:
■ ATEX

(Örn. D)
■ EAC Ex

(Örn. D)
EchoTREK:
■ ATEX

(Örnek/tb D)

SCD-33J-4

OPERASYON
Ultrasonik seviye ölçüm teknolojisi, ultrason darbelerinin sensörden ortamın yüzeyine ve arkaya kadar olan mesafeyi 
kaplaması için gereken sürenin ölçülmesi ilkesine dayanmaktadır. Yüzeyden geri yansıyan yankılar, ultrasonik darbenin 
uçuş süresinden sonra sensörün yüzüne ulaşır. Yansıyan sinyalin uçuş süresi elektronik tarafından ölçülür ve işlenir ve 
daha sonra bu, özelleştirilebilir tank şekli ve boyutları yardımıyla mesafe, seviye, hacim veya kütle orantılı verilere 
dönüştürülür. Akıllı QUEST+ proses uyarlamalı sinyal işleme yazılım sistemi, elektronik aksamın katı yüzey sinyalini 
tanımlamasını ve doğrulamasını sağlayarak güvenilir seviye izleme sağlar.

Doldurma/boşaltma işleminin neden olduğu koni veya kavis, dönüştürücü dikey olarak kurulduğunda olumsuz şekilde zayıf bir 
yankıya neden olabilir. Joystick nişan cihazı, cihazın önemli bir parçasıEasyTREK ve EchoTREK seviye vericileri bu olumsuz 
etkilerin çoğunu en aza indirmek için uygun bir çözüm sunar. Optimum devirme konumu çalışma sırasında ayarlanabilir ve 
doldurma/boşaltma işlemi sırasında birden fazla seviyede kontrol edilmesi önerilir. Genel bir kural olarak, en iyi sonuç, tank 
tabanının merkezine doğru yönlendirilmiş dönüştürücü ile elde edilir.

TRANSDÜSERLER

dönüştürücü
ev materyalleri

EasyTREK EchoTREK

STD / SBD-300SCD-300
PP, alüminyum (normal tip)

Alüminyum (Ex tipi)

- -
--

ÖZELLİKLER

EasyTREK EchoTREK

STD / SBD-300
Fonksiyonlar

SCD-300
Röle / SSR
HART®

Toz Ex versiyonu

Görüntülemek

- -
-
-

SAP-100

-
-
-

SBD-300

SAP-100
Görüntüle SCD-31J-8Ex



TEKNİK VERİ

Tip EasyTREK SCD-300 EchoTREK SD-300
sistem

doğruluk¹⁾

Çözünürlük

4 telli
± (ölçülen mesafenin %0,2'si + aralığın %0,1'i)

10 mm (0,4 inç)

4 – 20 mAAnalog
Röle SPST, 48 V AC / 5 A SPDT, 250 V AC / 3 A, AC1

Dijital
iletişim HART®

- 30 °C … +60 °C (-22 °F … +140 °F),
ekranlı: -25 °C … +60 °C (-13 °F … +140 °F)Ortam sıcaklığı

Proses sıcaklığı

Proses basıncı

- 30 °C … +60 °C (-22 °F … +140 °F)
- 30 °C … +75 °C (-22 °F … +167 °F)

0,7 – 1,1 bar (0,07 – 0,11 MPa [10 – 16 psi g])
Ortam ve tank basıncı arasında Pabsolute ve ±0,1 bar (0,01 MPa [1,45 psi g]) fark

11,4 – 40 V DC / 4,7 W veya
11,4 – 28 V AC / 5,2 VA

I. versiyon: 85 – 255 V AC / 6.8 VA

II. sürüm: 11,4 – 40 V DC / 4,1 W ve 11,4 – 28 V AC / 4,6 VA
sınıf I

Boya kaplı alüminyum

Güç kaynağı

Elektrik koruması
Konut

Sınıf III
Dönüştürücü muhafaza malzemesi ile aynı

Ø6 – Ø12 mm (0,25 – 0,45 inç) kablo için 2 adet M20x1.5 plastik kablo rakoru,
maks. için 3 adet klemens 2,5 mm² (AWG16) tel kesiti,

Kablo koruyucu borular için 2x ½" NPT iç dişler. Ex versiyonu: 
Bakınız: "Ex sertifikalı modeller için özel veriler" tablosu

LiYCY tipi 7x 0,5 mm² (AWG20) ekranlı Ø7,5 mm (0,3 inç) kablo;
standart kablo uzunluğu: 5 m (16,5 ft) (30 
m'ye [100 ft] kadar sipariş edilebilir)

Elektriksel bağlantı

Giriş koruması
Patlama koruması
Yığın

⁽¹⁾Optimum koşullar ve stabilize dönüştürücü sıcaklığı altında

IP65
Bakınız: "Ex sertifikalı modeller için özel veriler" tablosu

~3 – 3,5 kg (6,6 – 7,7 lb) veya 6,5   kg (14,3 lb) ~7 kg (15,4 lb) veya 10 kg (22 lb)

Ex SERTİFİKALI MODELLER İÇİN ÖZEL VERİLER

EasyTREK SCD-300 yazın EchoTREK SD-300
Koruma türü
Eski işaretleme

Toz Ör
x II 1 D Ex ma ta IIIC T85°C…T130 °C Da x II 1/2 D Ex ma ta/tb IIIC T85°C…T130 °C Da/Db

- 30 °C … +60 °C (-22 °F … +140 °F),
ekranlı: -25 °C … +60 °C (-13 °F … +140 °F)Ortam sıcaklığı

Proses sıcaklığı
- 30 °C … +60 °C (-22 °F … +140 °F)

- 30 °C … +75 °C (-22 °F … +167 °F)

Ex ta IIIC koruma tipine sahip 2 adet M20x1.5 kablo rakoru
Ø7 – Ø12 mm kablo için,

maks. için 3 adet klemens 2.5 mm² kablo kesiti, 
kablo koruyucu borular için 2x ½" NPT iç dişli.

LiYCY tipi 7x 0,5 mm² (AWG20) ekranlı Ø 7,5 mm (0,3 inç)
kablo; standart kablo uzunluğu: 5 m (16,5 ft)Elektriksel bağlantı

Çıktı elektronik anahtar: SPST, 48 V AC 50 V DC / 1 A röle: SPDT, 250 V AC / 3 A, AC1
230 V AC

PC İLE SİSTEMDE ULTRASONİK SEVİYE VERİCİLERİ

HART'lı Aletler® çıkış, bir arabirim aracılığıyla bir PC'ye bağlanabilir. 
UNICOMM HART-USB modemi. HART® multidrop loop maksimum 15 
vericiden oluşabilir. Ölçülen tüm değerler görselleştirilebilir ve/veya
EasyTREK / EchoTREK vericiler bilgisayar tarafından uzaktan 
programlanabilir. Uygulanabilir yazılım:EView2 yapılandırma yazılımı 
veya NIVISION süreç görselleştirme yazılımı.

HART'TA ULTRASONİK SEVİYE VERİCİLERİ®
ÇOKLU DÖNGÜ

NS Çoklu İLETİŞİM NIVELCO'nun HART'ı tarafından sağlanan ölçüm 
verilerini işler ve görüntüler® bir Multidrop döngüsüne bağlı 
donanımlı vericiler. 15'e kadar verici (ayrıca karışık modeller) 
bağlanabilir ve ayrıca uzaktan programlama yapılabilir.Çoklu CONT.
Verilerin gerektiğinde RS485 iletişim hattı üzerinden PC veya PLC'ye 
yeniden iletilmesi mümkündür.

1: SCD-310
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TRANSDÜSER VERİLERİ VE BOYUTLARI

Dönüştürücü tipi SD-34 SD-33 SD-31

Tozlar / toz granülleri =
küçük / orta ölçüm aralığı. 

Tozlanmayan granüller =
orta ölçüm aralığı.

Küçük tanklar, hazneler,
konveyör bantları. Her ikisi de

tozlar ve granüller.

Tozlar / yüksek oranda tozlanan granüller =
orta / yüksek ölçüm aralığı. Tozlanmayan 

granüller = yüksek ölçüm aralığı.

Tavsiye edilen
uygulamalar

EasyTREK
(normal tip)

~Ø148,5 ~Ø292

EchoTREK
(normal tip)

EchoTREK
(Eski tip)

EasyTREK
(Eski tip)

Dönüştürücü muhafazası
malzeme Normal tip: PP ve alüminyum. Eski tip: boya kaplı alüminyum

Yüzey
dönüştürücü

Kapalı hücre Poliüretan köpük sensör yüzü (PUR)

5°Işın açısı
Maks. ölçme
menzil 15 m (50 fit) 30 m (100 fit) 60 m (200 fit)

Min. ölçme
menzil 0,6 m (2 fit) 1 m (3,3 fit)

⁽¹⁾ Optimum koşullar ve stabilize dönüştürücü sıcaklığı altında

~1
11

~1
23



KABLOLAMA

4 – 20 mA
akım çıkışı
(HART®)
+ -
7 6

Röle
çıktı Güç kaynağı

L1
2

5 4 3 n
1 SCD-300

ST/SB-300

GÖRÜNTÜLE MultiCONT İLE EKO HARİTASI

EView2 İLE ÖLÇÜM DEĞERİNİ GÖRÜNTÜLE

MONTAJ

Koni veya kemerleme, katı malzeme depolamanın genel bir özelliği olup, 
doldurma/boşaltma işleminden kaynaklanır. tarafından hedeflemenin optimize 
edilmesiSAA-102 joystick (bir parçası EchoTREK birimleri) bu durumlarda 
önerilir. Sağdaki çizim özel birSFA-3-5 silo tepesine kolay ve hızlı montaj 
sağlayan tip flanş. Hedefleme kolunun tüm devirme aralığının gerekli olması 
durumunda, "D" açıklığının çapı ve "V" çatının kalınlığı dikkate alınacaktır. 
Aşağıdaki tablo, uygun montaj konumunun tasarımına yardımcı olur.EasyTREK/ 
EchoTREK birimler.

Açıklığın çapı “D” Maks. çatı kalınlığı "V"
160 mm (6,3 inç)

190 mm (7,5 inç)

230 mm (9,0 inç)

300 mm (11,8 inç)

340 mm (13.4 inç)

110 mm (4,3 inç)

150 mm (5,9 inç)

200 mm (7,8 inç)

280 mm (11.0 inç)

300 mm (11,8 inç)

SA
A-

10
2

SAA-101



SİPARİŞ KODLARI (tüm kombinasyonlar mevcut değildir)

Katı maddeler için EasyTREK 4 telli entegre kompakt ultrasonik seviye vericileri

EasyTREK SD–3 – ⁽¹⁾

Tip kod Ölçüm aralığı /
Sıklık kod Pişlem

bağlantı kod Dışarıkoymak / Ör kod
4 telli
Birleşik
verici

4 – 20 mA + HART® + Röle

4 – 20 mA + HART® + SSR / Ex ma ta D

4
8C 60 m (200 fit) /15 kHz

30 m (100 fit) / 30 kHz

15 m (50 fit) / 40 kHz

1
3
4

1" BSP diş

Hedefleme cihazı ile

0
J

⁽¹⁾Ex sürümünün sipariş kodu ”Ex” ile bitmelidir

Katı maddeler için EchoTREK 4 telli kompakt ultrasonik seviye vericileri

EchoTREK SD–3 – ⁽¹⁾

Tip kod Ölçüm aralığı /
Sıklık kod İşlem

bağlantı
Çıkış / Ör kodkod

4 telli
kompakt
verici

1
3
5

T 60 m (200 fit) /15 kHz

30 m (100 fit) / 30 kHz

15 m (50 fit) / 40 kHz

1
3
4

Hedefleme cihazı ile J HART®
85 – 255 V AC
güç kaynağı Ex ma ta/tb D

4 telli
kompakt
verici
+ ekran

HART® /
Ex ma ta/tb DB 7

⁽¹⁾Ex sürümünün sipariş kodu ”Ex” ile bitmelidir 2
4
6

11,4 – 40 V DC
ve

11,4 – 28 V AC
güç kaynağı

HART®

Ex ma ta/tb D

HART® /
Ex ma ta/tb D 8

SİPARİŞ İÇİN AKSESUARLAR
Ayrı olarak sipariş edilebilir PP plastik flanşlar

NIVOSONAR SFA–3 – 0

DIN flanşları kod FF ANSI flanşlar kod JIS flanşları kod olan birimler için ortakde
DN80
DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

2
3
4
5
6
7
8

3" FF

4" FF

5" FF

6" FF

8" FF

12" FF

A
B
C
NS
E
Y

80A
100A
125A
150A
200A
300A

G
H
P
r
S
Z

Ø35 mm delik (1" BSP)

2" BSP dişi

2" NPT diş

SAA-102 hedefleme cihazına montaj için

1½" BSP diş

1½" NPT diş

1
2
4
5
6
7

150 psi 10K
PN16

Aksesuarlar sipariş kodu

Boru montajı için hızlı bağlantı rakoru, 1", PP

Hedefleme cihazı, L=500 mm, Alüminyum, Pg9, DN50 PN16 olarak delinmiş

Cihazları ince metal çatılara monte etmek için sönümleme rakoru, PP

SAA-101-0

SAA-102-0

SAA-106-0

Aksesuarlar sipariş kodu

Eklenti programlama ve görüntüleme modülü

Çok kanallı proses kontrolörü ve görüntüleme ünitesi

24 V DC güç kaynağı modülü, DIN rayına monte edilebilir

HART®-PC ile uzaktan programlama için USB/RS485 modem, DIN rayına monte edilebilir

HART®-PC ile uzaktan programlama için USB modem

HART®-USB/Bluetooth® PC ile uzaktan programlama için modem

EView2 – PC ile uzaktan programlama için konfigürasyon yazılımı

SAP-100

MultiCONT P-200

NIPOWER PPK-331

UNICOMM SAK-305

UNICOMM SAT-304

UNICOMM SAT-504

Ücretsiz indirin

SBD-34J

NIVELCO PROSES KONTROL CO.
H-1043 Budapeşte, Dugonics u. 11.
Tel.: (36-1) 889-0100 ▪ Faks: (36-1) 889-0200 E-
posta: sales@nivelco.com NIVELCO.COM
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e hakkını saklı tutar!
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