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GENEL AÇIKLAMA

NS MikroTREK Kılavuzlu Dalga Radarı seviye vericisi, iletken veya iletken olmayan 
sıvıların, hamurların ve katıların sürekli seviye ölçümü için tasarlanmıştır. MikroTREK 
seviye göstergesi, iyi bilinen TDR (Zaman Alanı Yansıma Ölçümü) ilkesine göre çalışır. 
Mikro darbeler, ışık hızında bir sonda kılavuzu boyunca gönderilir. Darbe ortamın 
yüzeyine ulaşır ulaşmaz elektronik modüle geri yansıtılır. Seviye mesafesi, darbenin 
uçuş süresi ile doğru orantılıdır.
Yansıyan sinyal malzemenin dielektrik sabitine bağlıdır, ölçümün yapılabilirliği 
er ≥ 1.4.
TDR teknolojisi, ortamın ve üzerindeki boşluğun özelliklerinden etkilenmez. 
Ölçüm ayrıca sıcaklık, basınç, dielektrik sabiti gibi malzemelerin fiziksel 
özelliklerindeki değişimden etkilenmez.

ANA ÖZELLİKLER SERTİFİKALAR

■ 24 m'ye (80 fit) kadar ölçüm aralığı
■ Doğruluk: ±5 mm (0,2 inç)
■ Ölçüm, dielektrik sabiti, sıcaklık, basınç ve 

yoğunluk değişimlerinden bağımsızdır
■ Çubuk, parçalı çubuk, kablo ve koaksiyel prob versiyonu
■ Asgari er ≥ 1.4
■ 2 telli versiyon
■ Grafik ekranı
■ 4 – 20 mA + HART® çıktı
■ Orta sıcaklık aralığı: -30 °C … +200 °C (-22 °F 

… +392 °F)
■ Maksimum proses basıncı: 40 bar (580 psig)
■ IP67 koruması

■ ATEX (Örn ia)

■ ATEX (Ex iaD)
■ ATEX (Toz Ex)
■ IEC (Örn ia)

■ IEC (Ex iaD)

HHA-400 HTK-400
SAP-300 ekranı

UYGULAMALAR

Mono Kablo / Mono Çubuk 
Mono Segmentli Çubuk

İkiz Kablo İkiz Çubuk Koaksiyel Boru

■ Çimento, kalker, uçucu kül, 

alümina, karbon siyahı

■ Tüm yüksek viskoziteli sıvılar

■ Mineral tozları
■ Temiz ve kirli sıvılar
■ Damıtma kuyuları için (kalibrasyon 

gereklidir)

■ Plastik kaplı problara sahip 
agresif ortamlar

■ Hafif iletken köpükler
■ Yüksek sıcaklık uygulamaları
■ Bypass uygulamaları

■ Solvent, yağ veya yakıt içeren 

tank parkları

■ Su depolama tankları

■ Plastik granüller

■ Düşük dielektrik sabiti olan 
ürünler için (er > 1.8)

■ Herhangi bir sıvı için, hafif granüller

■ Dar tanklar için
■ Minimum ölü bölge 

gerektiğinde
■ Tank duvarına yakın montaj 

mümkündür

■ Plastik granül kaplar
■ Kaplamalı tanklar

■ Temiz ve kirli sıvılar

■ İnce tozlar
■ Minimum ölü bölgenin 

gerekli olduğu yerler

■ Dar tanklar için
■ Düşük dielektrik sabiti ve 

hafif hareketli ürünlere 
sahip ortamlar için

■ Küçük gemiler veya tanklar 

max. 6 m (20 fit) yükseklik

■ Çözücüler, sıvılaştırılmış gazlar

■ LPG, LNG
■ Düşük dielektrik sabitine 

sahip temiz sıvılar için

■ Ajite veya akan sıvılar
– sonda bir dinlendirme kuyusu görevi görür

■ Probun yakınında sıvı veya 

buhar spreyi

■ ısıtılabilir
■ Metalik nesne veya tank duvarı ile 

temas mümkündür

■ Ölü bölgeye izin verilmeyen yerler

ORTAMIN ÖLÇÜLEBİLİR LITY

Ortamın ölçülebilirliği ve yansıyan sinyal gücü, ortamın göreli dielektrik sabitine bağlıdır.

bilgilendirici er değerleri
Yansıyan sinyal gücü (%) - Dielektrik sabiti (er)

Bütan
Çimento

LPG
Gazyağı
Ham petrol

Dizel yağ

Benzen
Asfalt
Klinker

1.4 Tahıl 3 – 5
3.9

6.1 – 9.1

21
24

33.1
37
40
80

1.5 – 10 Yemeklik yağ

1.6 – 1.9 kireçtaşı
1.8 – 2.1 aseton

2.1 etanol
2.1 Metanol
2.3 glikol
2.6 nitrobenzen
2.7 Suçlu

Sülfürik asit
(T = 20 °C)Reçine 2.4 – 3.6 84



TEKNİK VERİ

Sürüm Plastik kap Metal gövde Paslanmaz çelik gövde (Yüksek sıcaklık versiyonu)

Ölçülmüş değerler

Ölçüm aralığı

Prob türleri

Mesafe, seviye; hesaplanan değerler: hacim, kütle

Prob tipine ve dielektrik sabitine bağlıdır (er) ölçülen ortamın

Mono kablo, ikiz kablo, mono çubuk, ikiz çubuk, koaksiyel boru ve parçalı çubuk

Sıvılar için: ±5 mm, prob uzunluğu ≥10 m ise: prob uzunluğunun ±%0,05'i Katılar 
için: ±20 mm, prob uzunluğu ≥10 m ise: prob uzunluğunun ±%0,2'siDoğrusallık hatası⁽¹⁾

Kesinlik
Çözünürlük ±3 μA

Ortamın minimum er'si

Güç kaynağı

1.4 (prob tipine bağlı olarak)

18 – 35 V DC, nominal 24 V DC, Ex versiyonu: 18 – 28 V DC, aşırı gerilimlere karşı koruma

4 – 20 mA + HART®

SAP-300 grafik görüntüleme birimi

- 30 °C … +90 °C (-22 °F … +194 °F); yüksek sıcaklık versiyonu: -30 °C … +200 °C (-22 °F … +392 °F)

Plastik kaplamalı problarda bkz.: Kaplamalı probların teknik verileri

4 MPa (40 bar [580 psig]); plastik astarlı flanşlı:   maks. 2,5 MPa (25 bar [363 psig]); koaksiyel boru probu ile: maks. 1,6 MPa (16 bar [232 psig])

- 30 °C … +60 °C (-22 °F … +140 °F), göstergeli: -20 °C … +60 °C (-4 °F … +140 °F)

Dişli, Flanşlı veya Sıhhi bağlantılar (sipariş kodlarına göre)

Dijital iletişim
Çıktı

Görüntülemek

Orta sıcaklık

Maksimum orta basınç

Ortam sıcaklığı

Proses bağlantısı

Giriş koruması

- 20 °C … +60 °C (-4 °F … +140 °F)

IP67
2x M20x1.5 kablo rakoru + 2x 1/2" NPT kablo koruyucu boru için iç dişli,

kablo dış çapı: Ø7 – Ø13 mm (Ø0,3 – Ø0,5 inç), tel kesiti: maks. 1,5 mm2 (maks. AWG15)Elektriksel bağlantı

Elektrik koruması

Ev materyalleri

Sızdırmazlık

Patlama koruması

Kütle (kafa ünitesi)

Sınıf III

Plastik (PBT) Boya kaplı alüminyum Paslanmaz çelik (KO35)

FPM (Viton®), isteğe bağlı: FFKM (Kalrez®), EPDM

Bakınız: Ex sertifikalı modeller için özel veriler-

1,5 kg (3,3 lb) 2 kg (4,4 lb) 2,5 kg (5,5 lb)

⁽¹⁾ Referans koşullar ve stabilize sıcaklık altında

Ex SERTİFİKALI MODELLER İÇİN ÖZEL VERİLER

Hoo-4oo-8Ex / Hoo-6oo-8Ör Hoo-4oo-5Ör
Hoo-6oo-5Ör

Hoo-4oo-6Ör
Hoo-6oo-6ÖrTip

Kaplamasız prob Kaplamalı prob

Koruma türü ia tD iD

ATEX x II 1 G Ex ia IIC T6…T3 Ga x II 1 G Ex ia IIB T6…T3 Ga x II 1/2 D Ex ta/tb IIIC 
T85°C… T180°C Da/Db x II 1 D Ex ia IIIC T85°C…T180°C Da

Eski işaretleme

IEC Ex Ex ia llC T85°C…T180°C Da;
- 30 °C ≤ Tamb ≤ +60 °CEx ia llC T6…T3 Ga Ex ia llB T6…T3 Ga

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 μH, 
Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 100 mA,

Pi ≤ 0,75 W
Kendinden güvenli veriler Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 μH, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Güç kaynağı

Elektriksel bağlantı

Ortam sıcaklığı

18 V – 28 V DC

2x M20x1.5 metal kablo rakorları, kablo dış çapı: Ø7 – Ø13 mm (0,3 – 0,5 inç), kablo kesiti: maksimum 1,5 mm² (AWG 15)

- 30 °C (86 °F) … +60 °C (140 °F), göstergeli: -20 °C (-4 °F) … +60 °C (140 °F)

PROB SEÇİMİ
Güvenilir mikrodalga ölçümü, ortamın özellikleri ve diğer kap koşulları dikkate alınarak doğru prob seçimine bağlıdır.

Maks.
ölçme

Aralık

ölü bölge⁽¹⁾
Prob tipi Üste(t) / alt (b)

r = 80
Üste(t) / alt (b)

r = 2.4
Proses bağlantısı ed dk.

Mono kablo Ø4 mm (0,15 inç)

Mono kablo Ø8 mm (0,3 inç)

Mono çubuk Ø8 mm (0,3 inç)

24 m
(80 fit)

1"; 11/2"

11/2"
300 / 20 mm (12 / 0,75 inç) 400 / 100 mm (16 / 4 inç) 2.1

3 m (10 ft) 1"

Mono / parçalı çubuk Ø14 mm (0,55 inç) 6 m (20 ft)

Çift kablo Ø4 mm (0,15 inç)

Çift çubuk Ø8 mm (0,3 inç)

24 m (80 ft) 11/2"
150 / 20 mm (6 / 0,75 inç) 300 / 100 mm (12 / 4 inç) 1.8

3 m (10 ft)

Koaksiyel boru Ø28 mm (1,1 inç) 6 m (20 ft) 0 / 10 mm (0 / 0,4 inç) 0 / 100 mm (0 / 4 inç) 1"; 11/2" 1.4

1"; 11/2" TriClamp;
DN40 MILCH, DN50Kaplamalı kablo Ø6 mm (0,225 inç) 24 m (80 ft)

300 / 20 mm (12 / 0,75 inç) 400 / 100 mm (16 / 4 inç) 2.4
Kaplamalı çubuk Ø12 / Ø16 mm (0,45 / 0,65 inç)

⁽²⁾ Tankın ölçülemeyen üst ve alt kısmı, alt ölü bölge, karşı ağırlığın uzunluğu ile genişletilir (yalnızca kablolu versiyonlar)

3 m (10 ft) DN50



PROBLARIN TEKNİK VERİLERİ

HÖK, HÖL
HÖV, HÖW

HÖR,
HÖP

HÖS,
HÖZ

HÖN,
HÖJ

HÖT,
HÖsen

HÖNS,
HÖE

HÖbir, HÖB
HÖC, HÖHTip

mezhep. Kablo kamış Çubuk / Parçalı Çubuk Kablo İkiz Kablo İkiz Çubuk koaksiyel

Maks. ölçü. dist. 24 m (80 fit) 3 m (10 fit) 6 m (20 fit) 24 m (80 fit) 3 m (10 fit) 6 m (20 fit)
Min. ölçü. dist.
(er = 80 / er = 2.4) 0,3 m / 0,4 m (1 fit / 1,3 fit) 0,15 m / 0,3 m (0,5 fit / 1 fit) 0 m (0 fit)

Min. eortamın r'si 2.1 1.8 1.4
Algılama alanı
sondanın etrafında Ø600 mm (2 fit) Ø200 mm (0,65 fit) Ø0 mm (0 fit)

1" BSP; 1" NPT 1" BSP 1 1/2" BSP 1" BSP; 1" NPT
Proses bağlantısı 1 1/2" BSP;

1 1/2" NPT
1 1/2" BSP;
1 1/2" NPT

1" NPT 1 1/2" NPT

Prob malzemesi

Prob nominal Ø

1.4401 (316) 1.4571 (316Ti) 1.4401 (316) 1.4571 (316Ti)

28 mm (1,1 inç)4 mm (0,15 inç) 8 mm (0,3 inç) 14 mm (0,55 inç) 8 mm (0,3 inç) 4 mm (0,15 inç) 8 mm (0,3 inç)

0.12 kg/m
(0,08 lb/ft)

0,4 kg/m
(0,25 lb/ft)

1,2 kg/m
(0,8 lb/ft)

0,4 kg/m
(0,25 lb/ft)

0,24 kg/m
(0,16 lb/ft)

0,8 kg/m
(0,5 lb/ft)

1,3 kg/m
(0,85 lb/ft)Yığın

PFA, kaynaklı
kablo üzerinde

Ayırıcı malzeme⁽²⁾ - PTFE-GF25 PTFE

Ø25 x 100 mm
(1x4 inç)

Ø40 x 260 mm
(1,5 x 10 inç)

Ø40 x 80 mm
(1,5 x 3 inç)Ağırlık boyutları

Ağırlık malzemesi

- -

1.4571 (316Ti) - 1.4571 (316Ti) -

Boyutlar (mm)

⁽³⁾ 1,5 m (5 fit) uzunluğun altında ayırıcı yoktur

KAPLAMALI PROBLARIN TEKNİK VERİLERİ

Tip

mezhep.

HÖF, HÖG HÖx HÖY HÖm HÖQ HÖÖ HÖben

PP Kaplı ÇubukFEP Kaplı Kablo PFA Kaplı Çubuk

Maks. ölçü. dist. 24 m (80 fit) 3 m (10 fit)
Min. ölçü. dist.
(er = 80 / er = 2.4)

0,3 m / 0,4 m (1 fit / 1,3 fit)

Min. eortamın r'si 2.4
Algılama alanı
sondanın etrafında

Ø 600 mm (2 fit)

Proses bağlantısı
Maks. orta sıcaklık

Prob malzemesi

Prob kaplama malzemesi

Prob nominal Ø

Fileto kaplama malzemesi

1" BSP; 1" NPT 1 1/2" Üçlü Kelepçe DN40 MALÇ DN50 PN25 flanş 1 1/2" Üçlü Kelepçe DN50 PN25

+ 60 °C (140 °F)+ 150 °C (302 °F)

1.4401 (316) 1.4571 (316Ti)

FEP PFA PP
16 mm (0,65 inç)

PP
Ø6 mm (0,225 inç) 12 mm (0,45 inç)

- PFA

Ağırlık malzemesi

Yığın

1.4571 (316Ti) 1.4571 (316Ti)
+ PFA kaplama -

0,16 kg/m (0,1 lb/ft) 0,5 kg/m (0,33 lb/ft) 0,6 kg/m (0,4 lb/ft)

Boyutlar (mm)



KURULUM KABLOLAMA

Görüntülemek

modül
bağlayıcı

döngü akımı
ölçme
bağlayıcı

sen 4 – 20 mA akım 
çıkışı ve gücü

tedarik (HART®)
1 4

ben
2 3

Plastik kaplamalı ve koaks tipleri dışında, problar kullanıcı tarafından 
ana üniteden çıkarılabilir.
s = dahili rahatsız edici nesnelerden minimum mesafe. nesneler

proba paraleldir, ölçümü bozmaz. Mono 
Prob

İkiz Prob
Koaksiyel Prob

s > 300 mm
s > 100 mm
s = 0 mm

h ≤ d
t = üst ölü bölge b 
= alt ölü bölge

KURULUM, PROGRAMLAMA

SAP-300 görüntüleme ünitesi ile

yardımı ile SAP-300 eklenti ekranı, uygulamaların çoğunu kapsayan 
basitleştirilmiş bir programlama gerçekleştirilebilir. Temel ölçüm ve çıktı 
parametreleri, cihazın metin tabanlı menü sistemi kullanılarak ayarlanabilir.
SAP-300. Geniş LCD nokta vuruşlu ekran, ölçülen değerleri sayısal ve çubuk 
grafik biçiminde görüntüler.

EView2 yazılımı ile
NS EView2 yapılandırma yazılımı ücretsiz olarak indirilebilir. Kullanıcı 
tarafından değiştirilebilen tüm parametrelerMikroTREK ayarlanabilir ve tüm 
değerler sorgulanabilir EView2. Diğer özellikler şunlardır: sürekli “eko-harita” 
okuma, trend izleme, veri kaydı, veri kaydetme

HART'TA MicroTREK VERİCİLER® ÇOKLU DÖNGÜ

NS Çoklu İLETİŞİM max işleyebilir. 6 standart (veya 2 Ex sertifikalı) HART® yetenekli MikroTREK GWR vericileri. dijital (HART®) bilgiler 
işlenir, görüntülenir ve gerekirse RS485 iletişim hattı üzerinden bir PC'ye iletilebilir. Vericilerin uzaktan programlanması da 
mümkündür. PC'de görselleştirme ile gerçekleştirilebilirNIVISION süreç görselleştirme yazılımı.

PC İLE SİSTEMDE MicroTREK VERİCİLER

HART'lı Aletler® çıkış, bir arabirim aracılığıyla bir PC'ye bağlanabilir. UNICOMM HART®-USB modem veya kablosuz olarak bağlanabilir 
SAT-504 HART®-Bluetooth® modem. Maks. Tek bir HART'a 15 normal cihaz bağlanabilir® döngü. Ölçülen tüm değerler görselleştirilebilir ve/
veya cihazlar dijital HART üzerinden uzaktan programlanabilir® iletişim. Uygulanabilir yazılım:EView2 yapılandırma yazılımı veya NIVISION 
süreç görselleştirme yazılımı.



SİPARİŞ KODLARI (tüm kombinasyonlar mevcut değildir)

MicroTREK Kılavuzlu Dalga Radarı seviye vericileri
MikroTREK H - - (1)

Tip kod İncelemek, bulmak Proc. bağlantı kod kod Uzunluk kod Çıkış / Ör kod
verici T 1" BSP A

B

C

H

r

P

S

Z

NS

E

K

L

V

W

n

J

T

sen

F

G

Koaksiyel, Çubuk, Çift Çubuk 4 – 20 mA + HART® 4

verici
+ ekran

1" NPT 0 m
(0 fit)

0 m
(0 fit)

4 – 20 mA + HART®
/ Ex tD⁽⁴⁾B 0 0 5

koaksiyel
11/2" BSP

Yüksek sıcaklık
verici

1 m
(3,3 fit)

0.1 m
(0,33 fit)

4 – 20 mA + HART®
/ Eski iaD

H 1 1 6
11/2" NPT

Yüksek sıcaklık
verici + ekran

2 m
(6,5 fit)

0,2 m
(0,65 fit)

4 – 20 mA + HART®
/ Ör.P 1" BSP

1" NPT

11/2" BSP⁽³⁾

11/2" NPT⁽³⁾

11/2" BSP

11/2" NPT

1" BSP

1" NPT

11/2" BSP

11/2" NPT

11/2" BSP

11/2" NPT

11/2" BSP

11/2" NPT

1" BSP

2 2 8

3 m
(10 ft)

0,3 m
(1 fit)kamış 3 3

Konut kod 4 m
(13 fit)

0,4 m
(1,3 fit)

4 4
Alüminyum

Plastik

4

5⁽²⁾
5 m

(16,4 fit)
0,5 m

(1,64 fit)
5 5

İkiz Çubuk

6 m
(19.68)

0,6 m
(1,96 fit)

6 6

0,7 m
(2,29 fit)4 mm (0,15 inç)

kablo

7

0,8 m
(2,62 fit)

8

0,9 m
(2,95 fit)

9
8 mm (0,3 inç)
kablo Kablo

4 mm (0,15 inç)
ikiz kablo

0 0 m (0 ft) 0 m (0 ft) 0

10 m
(32 fit)

1 m
(3,2 fit)

1 1

20 m
(65 fit)

2 m
(6,5 fit)

1" NPT 2 2

4 mm (0,15 inç)
FEP kaplı
kablo

DN50 PN25
flanş m 3 m

(10 ft)
3

11/2" Üçlü Kelepçe x 4 m
(13 fit)

4
⁽¹⁾ Ex versiyonunun sipariş kodu

"Ex" ile bitmeli DN40 MALÇ Y 5 m
(16,4 fit)

5
⁽²⁾ Eski sürüm mevcut değil

DN50 PN25

11/2" Üçlü Kelepçe

DN50 PN25

Q

Ö
⁽³⁾ Segmentli prob versiyonu

sipariş metninde verilecek
PFA kaplı
kamış

6 m
(19.68) 6

⁽⁴⁾ Yalnızca HT, HB ve problar için
kaplamasız

7 m
(22.9 ft)PP kaplı çubuk ben 7

8 m
(26.2 ft) 8

9 m
(29,5 ft)AKSESUARLAR 9

Eklenti grafik ekran modülü SAP-300

Çok kanallı proses kontrolörü ve görüntüleme ünitesi MultiCONT P-200

24 V DC güç kaynağı, DIN rayına monte edilebilir NIPOWER PPK-331

Kendinden güvenli izolatör modülü, DIN rayına monte edilebilir UNICONT PGK-301Ex

HART®-PC ile uzaktan programlama için USB/RS485 modem, DIN rayına monte edilebilir UNICOMM SAK-305

HART®-PC ile uzaktan programlama için USB modem UNICOMM SAT-304

HART®-USB/Bluetooth® uzaktan programlama için modem UNICOMM UNICOMM SAT-504

PC ile uzaktan programlama için EView2 konfigürasyon yazılımı Ücretsiz indirin

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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