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KAPASİTANS SEVİYE ÖLÇÜMÜ
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Bir NIVELCO cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz 
Kullanım süresi boyunca memnun kalacağınızdan eminiz.

1. GİRİŞ
NIVOCAP CT–200, iletken olan veya iletken olmayan sıvıların veya serbest akan katıların seviyesini ve hacmini (ağırlığını) ölçmek için 2 kablolu bir kapasitans seviye vericisidir.

AUYGULAMA
Ünitenin aktif probu ve kabın iletken duvarı (veya duvar iletken değilse topraklanmış bir referans probu) bir kapasitörün plakalarını oluşturur. Probun 
yalıtkanı, çevreleyen hava veya tanktaki malzeme dielektrik malzeme sağlar.
Tank boşsa, temel kapasitans C'dir.0 dielektrik katsayısı ise “-rHavanın yerini dielektrik sabiti havanınkinden daha yüksek olan malzeme alacaksa 
kapasitansı değişecek yani malzeme yükseldikçe kapasitans artacaktır. Çıkış sinyaline dönüştürülen algılanan kapasitansın bu değişikliği, seviye 
değişikliği ile orantılı olacaktır. Aynı zamanda seviye ölçümü koşulu, seviye değişimi ile kapasitans değişimi arasındaki doğru orantılılıktır.

Kapasitans değeri ayrıca plakalar arasındaki mesafeye de bağlıdır, aktif prob tank duvarına paralel veya referans problu ise yukarıdaki koşul 
karşılanacaktır. Bu nedenle, ortam iletken değilse, duvar iletken olsa bile, alışılmadık şekle sahip bir tankta veya yatay konumda silindirik bir tankta 
referans probu kullanılmalıdır.
Kapasitans prensibine göre seviye ölçümü nedeniyle, ünite gerçek uygulamanın çevre koşullarını “öğreniyor” olduğunda (örn.0 atölye 
tezgahında ve sahada tankta vs. farklıdır). Probun yanlış seçilmesi ve çok düşük dielektrik sabiti ölçümü engelleyebilir.

İletken malzemeler için (örn. su, asit, bazlar, su ile çözeltiler vb.) yalıtımlı aktif problar kullanılmalıdır. Dielektrik sabitinin değeri farksızdır. İletken olmayan 
malzemeler için hem yalıtımlı hem de yalıtımsız problar kullanılabilir ancak dielektrik sabiti 1,5'in üzerinde olmalıdır (-r > 1.5).

VOLUME VE AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ
Bu ölçüm, yazılımda en sık kullanılan tank şekilleri için hacimsel hesaplama özelliği ve aritmetik formül ile desteklenir. Böylece tanktaki 
ortamın ölçüm seviyesi, hacmi veya ağırlığı iletilebilir ve görüntülenebilir.

LİNERİZASYON
Kapasitans değişimi ile seviye değişimi arasında doğru orantı yoksa 32 noktalı doğrusallaştırma özelliği uygulanmalıdır. Doğrusallaştırma, kalibre edilmiş hacim 
değerlerinin birim tarafından ölçülen seviye değerlerine atanma yöntemidir.
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2. SİPARİŞ KODU (TÜM KOMBİNASYONLAR MÜMKÜN DEĞİL!)

NIVOCAPC - – *

PELBİSE TİPİ /
PROCESS BAĞLANTISI

HKULLANIM

mMALZEME

PCEPHE UZUNLUĞU

rOD sondası
TYPE CODE CODE CÖDE CODE CODE ÖUTPUT / Ex CODE

verici T

B

Çubuk – yalıtımlı / 1" NPT A Alüminyum 2 0 0 m 0 m 0 4…20 mA 2
verici
+ ekran

Çubuk – yalıtımlı / 1½" NPT B Plastik 3 1 1 m 0.1 m 1 4…20 mA + HART 4
Çubuk – yalıtımsız / 1" NPT C 2 2 m 0,2 m 2 4…20 mA / Ör. 6

Yüksek sıcaklık
verici

Çubuk – yalıtımsız / 1½" NPT NS 3 3 m 0,3 m 3 4…20 mA + HART / Ex ia 8H
Kablo – İzoleli / 1" NPT E 0,4 m 4

Yüksek sıcaklık
verici
+ ekran

Kablo – İzoleli / 1½" NPT F 0,5 m 5
* Eski versiyonun sipariş kodu 
'Ex' ile bitmelidir.P Kablo – yalıtımsız / 1" NPT

Kablo – yalıtımsız / 1½" NPT
Kablo – İzoleli / 1" BSP

G
H
K

0,6 m
0,7 m
0,8 m

6
7
8

Kablo – yalıtımsız / 1" BSP L 0,9 m 9
Çubuk – yalıtımlı / ¾" BSP
Çubuk – yalıtımsız / 1" BSP
Çubuk – yalıtımlı / 1" BSP
Çubuk – yalıtımlı /1½" BSP

m
P
r
S

PCEPHE UZUNLUĞU

CUYGUN PROB
CODE CODE

0 0 m 0 m 0
Çubuk – yalıtımsız / 1½" BSP T 1 10 m 1 m 1
Kablo – İzoleli / 1½" BSP V 2 20 m 2 m 2
Kablo – yalıtımsız / 1½" BSP W 3 m 3
Çubuk – yalıtımlı / ¾" NPT Z 4 m 4

5 m 5
6 m 6
7 m 7
8 m 8
9 m 9
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2.1. AAKSESUARLAR

-
-
-

HART modemi
Ekran modülü
Kablo probu için ağırlık

SAT–304
SAP-202

CTK–103–0M–40001
- Referans (tüp) probu

NIVOCAP C – 1 – 0

VERSİYON / THREAD CODE rEF. İNCELEMEK, BULMAK CODE benBAĞLANTI UZUNLUĞU

rOD / TUBEKoaksiyel boru / BSP

Koaksiyel boru / NPT

Referans çubuğu / BSP

A
NS
F

Tüp 1½"
çubuk 1"

F
P

CODE CODE
0
1

0 m
1 m

0 m
0.1 m

0
1

Referans çubuğu / NPT E 2 2 m : :
3 3 m : :

90,9 m
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3. TEKNİK VERİLER

Tip çubuk probu Kablo probu

Ölçüm aralığı 0,2…3 m (0,65…10 fit) 1…20 m (3,3…65,5 fit)
malzemesi Dişli proses bağlantısı 1.4571 paslanmaz çelik
ıslak parçalar İncelemek, bulmak Tamamen veya kısmen PFA kaplı 1.4301 paslanmaz çelik çubuk Tamamen veya kısmen FEP kaplı paslanmaz çelik kablo

Ev materyalleri Boya kaplı alüminyum (EN AC-42000) veya plastik (PBT)
Normal tip: -30…+130 °C (−22…+266 °F), yüksek sıcaklık tipi: -30…+200 °C (−22…+392 °F),

Ex versiyonu yüksek sıcaklık tipi: -30…+190 °C (−22…+374 °F)Orta sıcaklık (bkz: sıcaklık diyagramı)

Basınç (bkz: basınç şeması) maks. +20 °C'de 40 bar (4 MPa) maks. 16 bar (1,6 MPa)
Ortam sıcaklığı (bkz: sıcaklık şeması) − 25…+70 °C (-13…+158 °F)
Maksimum çekme kuvveti - 7,7 kN
Probun doyma kapasitansı ~600 pF/m ~200 pF/m

Analog: 4…20 mA, 2 telli (3,9…20,5 mA),
rmaksimum = UT – 11,4 V / 0,02 A galvanik izolasyon, aşırı gerilim geçişlerine karşı koruma

Çıktı
SAP–202 ekran modülü: 6 haneli LCD, mühendislik birimleri ve çubuk grafik

Dijital iletişim: HART, terminal direnci - 250 Ω
Akım testi için voltaj çıkışı Seri bağlı bir direnç üzerinde gerilim ölçümü: 10 mV / 1 mA
Kapasite aralığı 0 pF…5 nF
İletilen kapasitans aralığı 10 pF veya %10 (min. SPAN)
sönüm süresi 0, 3, 6, 10, 30, 60, 100, 300 sn
Hata göstergesi COM ve GEÇERLİ LED'inin yanıp sönmesi veya programlama tarafından seçilen 3,8 veya 22 mA hata gösterge akımının iletilmesi

Güç kaynağı / akım tüketimi 12…36 V DC, maks. 22 mA / 48…800 mW
Kesinlik ±0.3% (probun uzunluğu ile ilgili)
Sıcaklık katsayısı ± %0.02 / °C

Ø6…Ø12 mm (Ø0,23…Ø0,47") kablo için 2× M20x1.5 plastik kablo rakoru,
Ø7…Ø13 mm (Ø.275…Ø.511") kablo için 2× M20x1.5 metal kablo rakoru, tel kesiti: 0,5…1,5 mm2 (AWG20…16),

½" NPT kablo koruyucu boru için 2× iç dişli
Elektriksel bağlantı

Proses bağlantısı ¾" ve 1" NPT veya BSP harici (erkek) diş
Giriş koruması Prob: IP68, Muhafaza: IP67
Elektrik koruması Sınıf III
Yığın 0,5 m prob ile ~2,3 kg (1,64 fit prob ile ~5,5 lb) 3 m prob ile ~1,9 kg (10 fit prob ile ~24,4 lb)
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Sıcaklık diyagramı Basınç diyagramı

Standart sonda Yüksek sıcaklık probu

3.1. SİÇİN ÖZEL VERİLER EX SERTİFİKALI MODELLER

Eski işaretleme II 1 G Ex ia IIB T6…T3 Ga

Kendinden güvenli veriler Cben ≤ 15 nF, Lben ≤ 200 -H, Uben ≤ 30 V, benben ≤ 140 mA, Pben ≤ 1.0 W

3.2. SGÜVENLİ KULLANIM İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

- Kendinden güvenli üniteler, yalnızca önceden verilen teknik verilerle Ex ia IIB onaylı bir güç kaynağı tarafından 
desteklenen sertifikalı kendinden güvenlikli döngülerde kullanılabilir.

Sıcaklık sınıfı tablosu
Sıcaklık sınıfı T6…T4 T3

- Tank ve seviye vericisi, q - 4 mm bakır kablo ile bir EP ağına bağlanmalıdır.2. + 70 °C
(+158 °F)

+ 45 °C
(+113 °F)Tortam

+ 80…+120 °C
(+176…+248 °F)

+ 190 °C
(+374°F)Torta

- Seviye vericinin elektronik devresi topraklanmıştır; bu nedenle, kendinden güvenli döngüler 
olması durumunda bir eş potansiyel ağ oluşturulmalıdır. Verici ile kendinden güvenli güç 
kaynağı (tehlikeli alanın dışına yerleştirilmiş) arasındaki mesafe 100 m'yi geçmemelidir.

3.3. SAP-202 DISPLAY MODÜLÜ
Görüntülemek 6 haneli LCD, mühendislik birimleri ve çubuk grafik

Ortam sıcaklığı − 25…+70 °C (-13…+158 °F)
muhafaza PBT cam elyaf takviyeli plastik (DuPont-)
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3.4. NSÖLÇÜLER

çubuk probu e sonda doğal çubuk probu

BT-–2, 3--–-
CB-–2, 3--–-

BT-–2, 3--–-
CB-–2, 3--–-

CH-–2--–-
CP-–2--–-
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Ekran modülü

SAP-202

HART modemi

SAT–304

Referans (Tüp) probu

CF–1--–0

3.5. AAKSESUARLAR

-
-
-
-

Garanti belgesi
Kurulum ve Programlama 
Kılavuzu Uygunluk Beyanı
2 adet M20x1.5 kablo rakoru

3.6. mBAKIM VE ONARIMÜnite 
düzenli bakım gerektirmez.

Garanti süresi içinde veya sonrasında onarım yalnızca NIVELCO tarafından yapılmalıdır.

Cihazınızı tamire göndermeden önce dikkatli bir şekilde temizlenmeli, ortamdan ıslanan zararlı maddeler içerebilecek kısımları nötralize/dekontamine edin. Resmi 
formumuz (İade Edilen Ekipman Taşıma Formu) ana sayfamızdan indirildikten sonra eklenmelidir www.nivelco.com. Cihazı bir dekontaminasyon beyanı ile 
göndermelisiniz. Beyannamede, dekontaminasyon işleminin tamamlandığını, cihazın temiz ve zararlı maddelerden arınmış olduğunu ve üzerinde tehlikeli madde 
bulunmadığını beyan etmeniz gerekmektedir.
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4. KURULUM

4.1. mÇIKIŞ VE KABLOLAMA
Prob dikey olarak kurulmalı ve iletken olmayan malzemeler için referans probu kullanılmalıdır.
NIVOCAP probları, sırasıyla S = 41 veya S = 55 açık uçlu anahtar kullanılarak 1" veya 1½" proses bağlantıları ile monte edilir.
Kablo problarının alt ucunun sabitlenmesi önerilir. Bu, kablo halkasını veya sondaj deliğini tank tabanına sabitleyerek veya ağırlık kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Aktif sonda ve referans sonda paralel ve yan yana kurulmalıdır.

Aktif prob ve iletken tank duvarı
referans probu olarak

Aktif prob ve referans (tüp) probu Aktif prob ve referans (çubuk) probu
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TEMPERATURE
Ünitenin elektroniği, doğrudan güneş ışığı ile çok yüksek sıcaklık gelişimine karşı 
korunaklı bir şekilde korunmalıdır.

WIRING

-
-

Ünitenin kablo bağlantısı yapılmadan önce güç kapatılmalıdır.

Bu cihaz, statik elektrikten zarar görebilecek elektronik bileşenler kullanır, bu nedenle, 
örneğin muhafazanın kapağını çıkarmadan önce uygun şekilde topraklanmış bir noktaya 
dokunmak gibi yaygın olarak kullanılan önlemleri uygulayın.

Gövde kapağı çıkarıldıktan ve (varsa) ekran modülü çıkarıldıktan 
sonra vidalı terminallere erişilebilir. Önerilen kablo çekirdeği kesiti 
0,5…1,5 mm2 (AWG20…16). Ünite önce iç veya dış topraklama vidası 
ile topraklanmalıdır.
Programlanan kablo ve ünite bağlandıktan sonra uygun sızdırmazlık ve 
kapanma sağlanmalıdır.

-

-

4.2. CDÖNGÜ AKIMINI KONTROL ETMEK

Gövde kapağı çıkarıldıktan ve (varsa) gösterge modülü çıkarıldıktan sonra test konnektörüne gerilim ölçüm cihazı bağlanmalıdır. Ayar aralığı 200 
mV'ye ayarlandığında, döngü akımı ~%0,5'lik bir doğrulukla ölçülebilir.
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5. PROGRAMLAMA

NIVOCAP doğrudan seviye ölçümü olmadığından, programlamanın temel unsuru, cihazın gerçek uygulamanın koşullarını (tankın şekli, ölçülecek ortam, 
vb.) öğrendiği iki farklı seviyede ölçümdür (öğrenme). Teknik Veriler tablosunda verilen doğruluğa ulaşmak için bu iki seviye muhtemelen (çubuk veya 
kablo) probların her iki ucuna yakın olmalıdır (bkz. NIVOCAP'ın Çalıştırılması ve Programlanması sayfa 4)
Öğrenme (Ekransız Programlama Modülü 5.1 ve QUICKSET ile), bu iki çıkış değerine sırasıyla %0 ve %100 atama demek daha iyi olarak 4 ve 20 mA ayarıyla 
temsil edilecektir. Gösterge modülü olmayan ünitelerde seviye çıkış akımı ile orantılı olurken QUICKSET programlama sadece % cinsinden gösterimi 
mümkün kılacaktır.
Seviye, yüzde olarak seviye, hacim veya hacim yüzdesi ölçülecekse (a-0 in P01) ve ölçülen değerler, uzunluk -örn., m- ve hacim -örn., m3- mühendislik 
birimlerinde gösterilmelidir- doğrusallaştırma tablosunun iki veri çifti (%0 ve ilgili minimum seviye, örneğin, m cinsinden ve ayrıca %100 ve ilgili maksimum 
seviye girilmelidir.Linearizasyon devre dışı bırakılmalıdır.(Bkz. P47 ve P48 sayfa 30).
4 ve 20 mA çıkışına gerçek uygulamanın yalnızca minimum (%0) ve maksimum (%100) seviyesi (doğrudan) atanamaz.
Teknolojinin bazı sebeplerinden dolayı tank maksimuma kadar doldurulamazsa veya minimum seviyeye kadar boşaltılamazsa, 4 ve 20 mA dolaylı olarak iki adet 
yardımıyla minimum (%0) ve maksimum (%100) olarak da atanabilir. orta seviyeler (%15'e ve %80'e kadar).
Açıkçası - doğruluk adına - tankın maksimum/minimum seviyeye kadar doldurulması/boşaltılması ve mümkün olan en kısa sürede “doğrudan” atama yapılması tavsiye 
edilir. Ünite ayrıca ters çalışma için programlanabilir (4 mA = dolu ve 20 mA = boş).
- Ekran modülü olmadan programlama (5.1'e bakın)

Verici, ekran modülü olmadan tamamen çalıştırılabilir. 4 ve 20 mA'nın minimum ve maksimum seviyeye atanması, çıkış akımı ile arıza gösterimi ve 
sönümleme gibi temel parametreler programlanabilir.
SAP-202 görüntüleme modülü ile programlama (Bkz. 5.2)
-

-
HIZLI AYAR - 4 parametre programlanabilir (Bkz. 5.2.4). Temel parametrelerin programlanması, ekrandaki görüntülerle desteklenecektir.Ölçülen değerler 
sadece yüzde olarak görüntülenebilir.
Tam parametre programlama (Bkz. 5.2.5.). Ünitenin (ölçüm konfigürasyonu, çıkışlar, ölçüm optimizasyonu, hacim hesaplaması için önceden programlanmış 
11 tank şekli, 32 noktalı doğrusallaştırma) gibi tüm parametrelerine ve programlama özelliklerine erişilebilir.
Ölçülen değerler mühendislik birimlerinde görüntülenebilir

-

-
Ünite, programlama sırasında önceki parametrelere göre ölçüm yapacaktır. Yeni, değiştirilmiş parametreler yalnızca Ölçüm Moduna döndükten sonra 
etkili olacaktır.
Transmiter yanlışlıkla Programlama Modunda bırakılırsa 30 dakika sonra otomatik olarak Ölçüm Moduna döner ve tamamlanan son programlama 
sırasında girilen parametrelerle çalışır.

FACTORY VARSAYILAN

Akım çıktısı ve çubuk grafik (kapasitans) seviye yüzdesi ile orantılıdır. 0 kapasitans yüzdesine (düşük seviye) 4 mA ve %0 atanır. 20 mA ve %100, %100 
kapasitansa (yüksek seviye) atanır. Arıza göstergesinin akım çıkışı 22 mA'dır. Sönümleme: 10 sn.
Not: 4 ve 20 mA ataması, programlamanın mutlak bir gereğidir.
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5.1. PEKRAN MODÜLÜ OLMADAN ROGRAMLAMA

PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ

-
-
- Bir ara seviye aracılığıyla minimum (%0) seviyeye 4 mA çıkış akımı (dolaylı) 
ataması

Bir ara seviye aracılığıyla maksimum (%100) seviyeye 20 mA çıkış akımı (dolaylı) 
ataması
Akım çıkışı ile hata göstergesi: 3,8 mA; veya 22 mA 
Sönümleme (3 sn, 10 sn, 60 sn)
Fabrika Varsayılanına Sıfırla

4 mA çıkış akımı (doğrudan) minimum (%0) seviyeye atama 20 mA 
çıkış akımı (doğrudan) maksimum (%100) seviyeye atama

-

-
-
-
Açıklama: akım çıkışı ters çalışma için programlanabilir: 4 mA = %100 (dolu), 20 mA = %0 (boş)

Programlama prosedürü: programlama tuşlarına doğru sırayla basın ve LED'lerin durumunu izleyin. Aşağıdaki LED'lerin yorumuna bakın
= LED "Kapalı", = LED Yanıp Sönüyor, = LED "Açık" yanıyor, = LED'ler sırayla yanıp sönüyor = Umursamıyorum

4 mA'in minimum seviyeye “doğrudan” atanması, %0 (veya ters işlem için maksimum seviye) Depoyu 
minimum (maksimum) seviyeye kadar doldurun

Programlama adımları Programlama adımından sonra LED Durumu

1) tuşuna basın ve basılı tutun = NIVOCAP programlama modunda

2) İlave tuşuna basın ve basılı tutun = Tanktaki seviyeye 4 mA atanması
3) Her iki tuşu da bırakın = Programlama tamamlandı

20 mA'in maksimum seviyeye “doğrudan” atanması, %100, (veya ters çalışma için minimum seviye) Depoyu 
maksimum (minimum) seviyeye kadar doldurun

Programlama adımları Programlama adımından sonra LED Durumu

1) tuşuna basın ve basılı tutun = NIVOCAP programlama modunda

2) İlave tuşuna basın ve basılı tutun = Tanktaki seviyeye 20 mA atanması
3) Her iki tuşu da bırakın = Programlama tamamlandı
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Kısmen dolu tank ile çıkış akımına minimum ve maksimum seviyenin dolaylı olarak atanması
Bu programlama için çıkış akımı, 4.2'de açıklandığı gibi test noktalarında ölçülmelidir. Daha yüksek doğruluk gerekirse, akım ölçer 4…20 mA döngüsüne 
yerleştirilmelidir.
Bir tankın yaklaşık %15'e kadar doldurulduğunu ve görevin 4 mA'ya kadar düşük seviyeli “dolaylı” atamayı gerçekleştirmek olduğunu varsayarsak, prosedür aşağıdaki gibidir. Beri

%15 seviyesindeki akım çıkışı Idışarı= (16 mA x 0,15) +4 mA = 6,4 mA Akım çıkışı , tuşları ile akım sayacında 6,4 değeri görünene kadar 
değiştirilmelidir.
Bu prosedür, 20 mA'nın maksimum seviyeye dolaylı olarak atanması için başka bir daha yüksek seviye ile tekrarlanmalıdır.
Açıkçası – daha fazla doğruluk adına (%15 varsayımının doğru olup olmadığından bile emin değil) – “doğrudan” atama mümkün olan en kısa sürede 
gerçekleştirilmelidir.

Kısmen dolu tank ile minimum seviyeye 4 mA “dolaylı” atama

Programlama adımları Programlama Adımlarından Sonra LED Durumu

1) tuşuna basın ve basılı tutun = NIVOCAP programlama modunda

2) Ek olarak tuşuna basın E ve basılı tutun, ardından tuşları bırakın = 4 mA programlama modunda

3) Çıkış akımını tuşlarla ayarlayın 
Tuşla ayarı kaydedin E

, gerekli değere
veya tuşu ile 4 mA değerine dönebilirsiniz.

= 4 mA programlama modunda

4) Anahtarı bırakın = Programlama tamamlandı

Kısmen dolu tank ile maksimum seviyeye 20 mA “dolaylı” atama

Programlama adımları Programlama Adımlarından Sonra LED Durumu

1) tuşuna basın ve basılı tutun = NIVOCAP programlama modunda

2) tuşuna basın ve basılı tutun, ardından tuşları bırakın = 20 mA programlama modunda

3) tuşları ile çıkış akımını gerekli değere ayarlayın = 20 mA programlama modunda

4) tuşu ile ayarı kaydedin E veya tuşu ile 20 mA değerine dönebilirsiniz. = 20 mA programlama modunda

5) Anahtarı bırakın = Programlama tamamlandı
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Akım çıkışı tarafından "Arıza göstergesi"nin seçilmesi
Programlama sonucunda akım çıkışı 3,8 mA olacaktır; 22 mA.

Programlama adımları Programlama Adımlarından Sonra LED Durumu

1) tuşuna basın ve basılı tutun = NIVOCAP programlama modunda

2) Ek olarak tuşuna basın E , veya = – 3,8 mA
– 22 mA

ve basılı tutun
3) Her iki tuşu da bırakın = Programlama tamamlandı

SÖNDÜRME ayarı
Programlama adımları Programlama Adımlarından Sonra LED Durumu

1) tuşuna basın E ve basılı tutun = NIVOCAP programlama modunda
2) Ek olarak tuşuna basın , veya

, veya
– 3 saniye

– 10 saniye

– 60 saniye

=

ve basılı tutun
3) Her iki tuşu da bırakın = Programlama tamamlandı

VARSAYILAN'a dön

Programlama adımları Programlama Adımlarından Sonra LED Durumu

1) tuşuna basın

2) tuşuna basın

ve basılı tutun 
ve basılı tutun

=
=

NIVOCAP, programlama modunda 

VARSAYILAN yükleniyorE

LED ile programlama hatası göstergesi
Programlama adımları LED Durumu Programlama adımlarından sonra = Hata belirtildi Düzeltme

Herhangi bir programlama girişimi 

Herhangi bir programlama girişimi 

Herhangi bir programlama girişimi

=

=

=

iki kez yanıp sönme = sabit yüzey yok üç kez yanıp 

sönme = erişim mümkün değil dört kez yanıp sönme = 

NIVOCAP varsayılan olarak değil

Sabit yüzey için bekleyin

SAP–202 ile – yalnızca bkz. 5.2 (P99) 

SAP–202 ile – yalnızca bkz. 5.2 (P01)
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5.2. PİLE ROGRAMLAMA SAP-202 EKRAN MODÜLÜ
NIVOCAP, parametreler programlanarak sürece göre ayarlanmalıdır. SAP–200 Gösterge Modülü, programlama sırasında parametreleri ve ölçüm sırasında ölçüm 
değerlerini görüntülemek için kullanılabilir. SAP–200, aşağıdaki gibi ayrı olarak erişilebilir iki programlama modunu destekler.

HIZLI AYAR (Bkz. 5.2.5)
Bu özellik, ekran modülü olmadan ancak ekrandaki görüntülerle desteklenen programlama gibi 4 temel parametrenin hızlı programlanması içindir.Ölçülen değerler 
sadece yüzde olarak görüntülenebilir.
-
-
-
-

Minimum seviyenin 4 mA'ya atanması 

Maksimum seviyenin 20 mA'ya atanması 

Sönümleme

Akım çıkışı ile arıza göstergesi

Tam parametre programlama (Bkz. 5.2.6)
Aşağıdakiler gibi tüm parametrelerin ve özelliklerin bulunduğu en üst düzey programlama:
-
-
-
-
-

Ölçüm konfigürasyonu 
Çıkışların ayarlanması
Ölçüm optimizasyonu
Hacim hesaplaması için önceden programlanmış 11 tank şekli 
Akış ölçümü için önceden programlanmış 21 formül

5.2.1 VOLUME PROGRAMLAMA

Prosedür 1: seviye ve tank boyutları bilindiğinde.
Doğrusallaştırma tablosu devre dışı (P47=0) ancak ilk iki veri çiftinin doğrusallaştırma tablosuna girilmesi gerekiyor (P48)

1 NS veri çifti: %0 için minimum seviye değeri (ölçü birimi cinsinden) 2 nd 

veri çifti: %100 için maksimum seviye değeri (ölçü birimlerinde)
Bu durumda verici, hacmi bir hacim formülüne dayalı olarak hesapladığı gibi, tank parametrelerinin P40-P45 parametrelerinde ayarlanması 
gerekir.Prosedür 2: seviye – hacim ilişkisi bilindiğinde.
Linearizasyon tablosu aktif (P=47=1) ve lineerizasyon tablosu (P48) farklı seviyelere ait bilinen hacim değerleri ile doldurulmalıdır. Tablo her durumda %0 
ve %100 düzeyi değerlerini içermelidir.
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5.2.2 SAP–202 EKRAN MODÜLÜ

LCD'de kullanılan semboller-

-
-
-
-
-

Çerçevede kullanılan semboller-

-
-

LEV - Seviye ölçüm moduSES - 
Hacim ölçüm moduPROG - 
programlama moduHATA - 
Ölçüm / cihaz hatası
--- Seviye değiştirme yönü Seviyeye veya 

hacme atanan çubuk grafiği

m - Metrik (Avrupa) sistemiBiz - 

ABD (Anglo-Sakson) sistemi

LED yanıyor

- COM - dijital (HART) iletişim
GEÇERLİ - geçerli aralıktaki değer-

5.2.3 SPROGRAMLAMA BÖLÜMLERİ

İlgili bir veya iki tuşa (aynı anda) basıp bırakılarak programlama yapılacaktır. Ayrıntılı açıklamalar 5.2.5 ve 5.2.6'nın altındayken, programlamaya 
kısa bir genel bakış bulun.

Tek tuşa basma

:E Adres seçimi ve parametre değerine adım adım 
Parametre değeri seçimi ve adrese adım adım

yy
(P01, P02…P99)
xxx Parametre değeri (DCBA)

parametre adresi:
:
:

Basamağın yanıp sönmesini sola kaydırma 

Yanıp sönen basamağın artan değeri Yanıp 

sönen basamağın değeri azalan
Çubuk grafiği
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Çift tuşa basma
İstenilen programlama adımı için iki tuşa aynı anda basın

Programlama moduna girme/çıkma Parametre adresi yanıp sönerken temel adımlar Parametre değeri yanıp sönerken temel adımlar

Notlar:
Parametre değerine erişilemiyorsa, yani ENTER tuşuna basıldıktan sonra parametre adresi yanıp sönmeye devam ediyorsa

-
-

E ,
parametre ya bir okuma tipidir ya da
gizli kod değişikliği engeller (bkz. P99).

Parametre değerinin değiştirilmesi kabul edilmezse, yani ENTER tuşuna basıldıktan sonra parametre değeri yanıp sönmeye devam eder.
-
-

E ,
değiştirilen değer aralık dışında veyagirilen 
kod bu parametre için geçerli değil
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5.2.4 BenENDİKASYONLARI SAP-202 PROGRAMLAMA mODULE VE LEDS

LED göstergesi

GEÇERLİ-LED

– yanıyor, ölçülen değerin stabilize olması durumunda

-

– ölçülen değerin değişmesi durumunda yanıp 
söner

- COM-LED

– HART mesajı iletildiğinde veya alındığında 
yanıp sönerSAP-202 göstergeleri Aşağıdaki proses değerleri görüntülenebilir

- Hacim – eğer programlanmışsa

- Seviye – programlanmışsa
- Uyarı göstergeleri – FAIL yanıp sönüyor

Eğer HATA LED AÇIK, hata kodu 
görüntülenebilir ve çıkış akımı Arıza 
göstergesine uygun olacaktır.

Ölçüme bağlı olarak aşağıdaki sembollerden biri 
yanacak ve proses değeri görüntülenecektir (bkz. 
P01 bölüm 6.1). Mühendislik birimleri, doğrudan 
veya çerçeve üzerinde kendilerine doğru 
gösterilen yanan ok ile gösterilecektir.

- yanar, vericinin uzaktan programlama 

modunda olması durumunda

- %
- LEV
- SES
- HATA

yüzde
seviye

Ses
(yanıp sönüyor) Hata kodu görüntüleniyor

Eğer HATA LED yanıp sönüyor, hata kodu 
görüntülenebilir ve çıkış akımı ölçülen değere 
uygun olacaktır.

AŞAĞI tuşuna basılarak gerçek akım çıkış 
değeri görüntülenebilir.
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5.2.5 HIZLI AYAR
Basit uygulamalar için önerilir
4 temel parametrenin hızlı programlanması (ekran modülü olmadan ancak programlamada olduğu gibi) ekrandaki görüntülerle desteklenir. Ölçülen değerler sadece yüzde 
olarak görüntülenebilir.
HIZLI AYAR yalnızca (%)(VARSAYILAN) modunda kullanılabilir (Bkz. P01 Tam Parametre Programlamada 5.2.6).

Anahtarlar İşlev

E + (en az 3 sn) QUICKSET programlama moduna girin/çıkın

+ ÖĞRENME işlevi

, , Yanıp sönen hareketli basamak değeri ayarı (artırma, azaltma)

E Görüntülenen değeri kaydetme ve sonraki ekrana geçme

+ Değişiklikten önce değeri yeniden yükle (İPTAL)

E + (dk. 3 sn) VARSAYILAN'a dön

+ VARSAYILAN'I göster

ekranlar Hareketler

4 mA'in minimum seviyeye atanması, %
Depoyu gerekli seviyeye kadar doldurun. Quickset programlama moduna girdikten sonra, öğrenme fonksiyonu şu komutla başlatılabilir:

+ tuşuna çift tuşa basarak. Öğrenme sırasında “Mağaza” resmi görüntülenir. 
Parametre değeri, % doldurmayı temsil eder.
Kısmen dolu tank ile minimum seviyeye 4 mA “dolaylı” atama:

Öğrendikten sonra butonlar ile seviyenin anlık % değerini giriniz. Çıkış 

akımı % değerine göre ayarlanacaktır.
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Ekran Hareketler

20 mA'nın maksimum seviyeye atanması, %
Depoyu gerekli seviyeye kadar doldurun. Quickset programlama moduna girdikten sonra, öğrenme fonksiyonu şu komutla başlatılabilir:

+ tuşuna çift tuşa basarak. Öğrenme sırasında “Mağaza” resmi görüntülenir.
Parametre değeri, % cinsinden dereceyi temsil eder. Kısmen dolu tank ile maksimum seviyeye 20 mA “dolaylı” atama:
Öğrendikten sonra butonlar ile seviyenin anlık % değerini giriniz. Çıkış akımı % değerine göre 
ayarlanacaktır.

Çıkış akımı tarafından "Hata göstergesi"

Basıldığında veya iki çıkıştan biri seçilebilir: 3,8 veya 22 mA akım çıkışı için “3.8” veya “22” gösterimi geçerli olmalıdır.

VARSAYILAN 22 mA

sönümleme - Sönümleme tuşlarını seçmek için

VARSAYILAN 10 sn

/ kullanılmalıdır

Not: – Akım çıkışı ters çevrilmiş çalışma için de programlanabilir: 4 mA = %100 (Dolu), 20 mA = %0 (Boş)
– Arızaların açıklaması 7 Hata Kodu altında bulunabilir.
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5.2.6 FULL PARAMETRE PROGRAMLAMA

Tam Parametre Erişimi, NIVOCAP tarafından sağlanan tüm özelliklere erişmek için en yüksek programlama seviyesidir, seviye, hacim ve ağırlık da mühendislik birimlerinde 
görüntülenebilir.

Parametrelerin açıklaması 6. paragrafta bulunabilir.

Anahtarlar İşlev

E + (en az 3 saniye)
Programlama sırasında, ekran aşağıdaki gibiyken “PROG” yanar:

Tam Parametre Programlama moduna girin/çıkın. En son değiştirilen programlama moduna girilen parametre yanıp sönüyor.

yy
xxxx

Parametre adresi (P01, P02 … P99) 
Parametre değeri (dcba)
Çubuk grafiği

Programlama sırasında eski parametre setine göre ölçüm yapılıyor. Yeni parametre seti, Ölçüm Moduna döndükten sonra geçerli olacaktır.

Tam Parametre Erişimi programlama modunun adımları ve göstergeleri

Tuşlara Basmak Süre Parametre adresi yanıp sönüyor Süre Parametre değeri yanıp sönüyor

Parametre değerlerinde yapılan değişiklikler kaydedilecektir. 
Parametre adresine dönün.

E Parametre adresinin seçilmesi ve parametre değerine adım

Gerçek programlama aşamasının tüm değişikliklerini iptal 
edin. Uyarı için İPTAL görüntülenirken 3 sn basılması 
gerekir

Parametre değerinin değiştirilmesi ihmal 
edilecektir. Değişiklikleri kaydetmeden parametre 
adresine dönün.

+

Cihaz Fabrika Varsayılanına döndürülecektir.

Tüm parametrelerin üzerine yazılacağı için ekranda önce “LOAD” yazısı 
görünecektir:

Varsayılan parametre yüklenecektir (ve ENTER 

tuşuna basılarak kaydedilecektir. E ).
+

– onaylamak için basın E
– kaçmak için başka bir tuşa basın

Basamağın yanıp sönmesini (değişebilirlik) sola hareket ettirin

/ Yanıp sönen basamağı değiştirin (arttırın, azaltın) veya yukarı/aşağı kaydırın
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6. PARAMETRELER – TANIMLAR VE PROGRAMLAMA

6.1. mKONFİGÜRASYON KONFİGÜRASYONU

P00: - cba Mühendislik Birim Sistemi

Bu parametre programlanarak fabrika varsayılanı ilgili mühendislik birimlerine yeniden yüklenecektir. Bu nedenle, tüm parametrelerin yeniden ayarlanması gerekir.

a Çalışma modu
0 her zaman 0 Dikkat: sıraya dikkat edin! Bu 

parametreyi programlarken önce sağ 
taraftaki “a” değeri yanıp sönecektir.mühendislik birimleri

(“c”ye göre)B
Metrik

m
Biz

0 ft
1 santimetre İnç

C Hesaplama sistemi
0 metrik

1 Biz

VARSAYILAN: 000
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P01: - - - bir Ölçüm modu
Parametre değeri “a”, görüntülenecek temel ölçüm değerini belirleyecek ve akım çıkışı ile orantılı olacaktır. 3'te listelenen “a” proses 
değerlerinin değerine bağlı olaraknd sütunu ayrıca basılarak da görüntülenebilir.
E tuşuna basılmalıdır.

. Temel değerin ekranına geri dönmek için ENTER

Ölçüm modu
iletilen değer

Görüntülemek

sembol
a Görüntülenen değerler

0 Kapasite % % Yüzde Dikkat: sıraya dikkat edin! 
Bunu programlarken
parametresinde ilk önce sağdaki “a” değeri 

yanıp sönecektir.

1 Seviye LEV Seviye

2 Seviye yüzdesi LEV% Seviye yüzdesi, Seviye
3 Ses SES Hacim, Seviye
4 Hacim yüzdesi % VOL Hacim yüzdesi, Hacim, Seviye

Not:
Seviye değişikliği kapasitans değişikliği ile orantılıysa, bağıl % (a = 0) ve seviye % (a = 2) arasında fark olmayacaktır.

VARSAYILAN: 0

P02: - - ba Mühendislik birimleri

a
0

Dikkat: sıraya dikkat edin! 
Bunu programlarken
parametresinde ilk önce sağdaki “a” değeri 

yanıp sönecektir.

her zaman 0

Bu tablo şu şekilde anlaşılmalıdır: P00(c) ve P01(a) ve ölçüm yüzdesiyle alakasız (P01(a)= 2 veya 4)
Ses Ağırlık (Ayrıca bkz. P32)B

0
Metrik

m3

Biz
ft3

Metrik

ton
Biz

libre (pound)

1 litre galon ton ton

VARSAYILAN: 00
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P03: - - - bir Görüntülenen değerler – 

Yuvarlama Hacmi (VOL) ekranı

Görüntülenen değer Ekran düzenlemesi Ondalık konum, artan değer görüntülenerek kaydırılacaktır. (Soldaki 
tabloya bakın).0,00 – 9,999 x,xxx

10.000 – 99.999 xx,xx Bir milyonun üzerindeki değerler üstel biçimde görüntülenirken (e) değeri 
üssü temsil eder. 1x10 değerinin üzerinde10 Err4 (taşma) 
görüntülenecektir.

100.000 – 999.999 xxx,x
1000.000 – 9999.999 xxxx,x

10000.000 – 99999.999 xxxxx,x
100000.000 – 999999.999 xxxxxx,x

1 milyon – 9.99999*109
x,xxxx: e

(üslü biçim)
1 x 10 üzeri10 (taşma) Err4

Yuvarlama

Görüntülenen adımlar
değerler

Temel DIST değerindeki (örneğin dalgalar nedeniyle) birkaç milimetrelik dalgalanma 
matematiksel işlemlerle büyütülecektir. VOL veya FLOW'un görüntülenmesindeki bu 
genişlemiş dalgalanma (rahatsız ediciyse), ayarlanacak yuvarlama ile önlenebilir.P03. 
Yuvarlama değeri 2, 5, 10 vb. hesaplanan değerin (bir veya iki) son basamağında 
değiştirileceği adımları temsil eder.

Parametre değeri “a”

0 1 (yuvarlama yok)

1 2
2 5
3 10 Örnekler:

P03 = 1
P03 = 5
10,15(0) (50, 100, 150 vb. adımlardaki 0   görüntülenmeyecektir)

4 20 2'ye kadar adım: 1.000; 1,002; 1.004
50 adım: 1.000; 1.050; 1100 veya 10,00; 10.05(0); 10.10(0);5 50

VARSAYILAN: 0

P05: Çalışma aralığının alt (öğrenme) seviyesi
Bu parametrenin programlanması, seviyenin %0'ı gerçek uygulamada ölçülen kapasitansa atanacaktır, yani ünite uygulamanın koşullarını 
“öğrenecektir”
Programlama, tuşuna iki kez basılarak başlatılabilir. + . Öğrenirken “Mağaza” görüntülenecektir.

P06: Çalışma aralığının üst (öğrenme) seviyesi

Bu parametrenin programlanması, seviyenin %100'ü gerçek uygulamada ölçülen kapasitansa atanacaktır, yani ünite uygulamanın koşullarını 
“öğrenecektir”
Programlama, tuşuna iki kez basılarak başlatılabilir. + . Öğrenirken “Mağaza” görüntülenecektir.
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Seviye, seviye yüzdesi, hacim veya hacim yüzdesi ölçülecekse (a ≠P01'de 0), ayrıca seviye ve hacim ilgili mühendislik birimleri ile 
okunmalı, ardından ilk veri çifti (örn., [m] cinsinden %0 ve karşılık gelen minimum seviye ve son iki veri çifti (örn. Doğrusallaştırma 
tablosunun [m] girilmesi gerekir.Doğru doğrusallaştırma AÇIK olmalıdır.(Sayfa 29 ve 30'daki P47 ve P48'e bakın)

Kısmen doldurulmuş tankın programlanması

4 ve 20 mA çıkışına gerçek uygulamanın yalnızca minimum (%0) ve maksimum (%100) seviyesi (doğrudan) atanamaz.
Teknolojinin bazı sebeplerinden dolayı tank maksimuma kadar doldurulamazsa veya minimum seviyeye kadar boşaltılamazsa, 4 ve 20 mA (dolaylı olarak) ayrıca 
yardım ile minimum (%0) ve maksimum (%100) olarak atanabilir. iki orta seviye (%15 ve %80 diyelim).
Açıkçası – doğruluk adına – tankın maksimum/minimum seviyeye kadar doldurulması/boşaltılması ve mümkün olan en kısa sürede “doğrudan” atama yapılması 
tavsiye edilir. Ünite ayrıca ters çalışma için programlanabilir (4 mA = dolu ve 20 mA = boş).

6.2. CACİL ÇIKIŞ
eğer P01 a=0, bu programlama adımı alakasız.
Seviye, seviye yüzdesi, hacim veya hacim yüzdesi ölçülecekse (a0 inç P01) yanı sıra lineerizasyon tablosunun ilk ve son veri çifti girildikten 
sonra veri işleme prosedüründe minimum ve maksimum değerler (seviye veya hacim) mühendislik birimlerinde mevcuttur. Parametrelerde 
bu değerlere akım çıkışları atanması gerektiğindenP10 ve P11 girilen seviye ve hacim değerleridir.

P10:
P11:

Minimum seviye, seviye yüzdesi, hacim veya hacim yüzdesine 4 mA ataması. 
Maksimum seviye, seviye yüzdesi, hacim veya hacim yüzdesine 20 mA atanması.

VARSAYILAN:
P10: 0
P11: 9999

P12: - - - a Akım çıkışı tarafından "Hata" göstergesi

“Hata” durumu, mevcut çıkış tarafından belirtilecektir. Aşağıdaki bu gösterge, hata devam ettiği sürece açıktır.

a "Hata" göstergesi

1 3,8 mA

2 22 mA

VARSAYILAN: 2
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6.3. mESAS OPTİMALİZASYONU

P20: - - - bir sönümleme

Bu parametre, ekranın ve çıktının istenmeyen dalgalanmalarını azaltmak için kullanılabilir.

a Sönümleme (sn) Açıklama

0 Sönümleme yok

1 3 uygulanabilir

2 6 Tavsiye edilen
3 10 Tavsiye edilen
4 30 Tavsiye edilen
5 60 Tavsiye edilen
6 100 uygulanabilir

7 300 uygulanabilir

VARSAYILAN: 10 sn

Ortamın yoğunluğu (kg/dm3 veya lb/ft3 P00'deki (c) ayarına göre)P32:

0 dışında bir değer girilirse ağırlık gösterilecektir (kg/dm olarak3 veya lb/ft3 (c) ayarına göre P00 ve (b) içinde P02) varsayılan birim 
yerine: 0

6.4. VOLUME ÖLÇÜMÜ

P40: - - ba Tank şekli

ba Tank şekli Programlanmış parametreler

b0 Ayakta silindirik tank kubbeli şekil alt
(“b”nin değeri aşağıdaki gibidir)

P40(B), P41 Dikkat!
belirleyen “a” değeri01 Konik tabanlı ayakta silindirik tank P41, P43, P44
önce tankın şekli 
ayarlanmalıdır.02 Dikdörtgen tank (oluklu) P41, P42, P43, P44, P45

b3 Yatar silindirik tank şekli (“b” değeri aşağıdaki gibidir) P40(B), P41, P42
04 küresel tank P41

VARSAYILAN: 0
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P41-45: Tank boyutları
Ayakta silindirik tank

kubbeli şekil alt
bir = 0

Ayakta silindirik tank
konik tabanlı

a = 1, b = 0

Dikdörtgen tank
a = 2, b = 1

Yalancı silindirik tank şekli
bir = 3

küresel tank
a = 4, b = 0

Düz taban
P43, P44 ve

P45 = 0

Programlama prosedürü için bakınız: 5.2.1.

6.5. 32-POINT LİNEERİZASYON

Programlama 32 noktalı doğrusallaştırma % (%0…100) – kapasitans, veri çiftleri ile seviye ve hacim değerlerine atanabilir. Ara değerler enterpolasyon 
ile hesaplanacaktır. Hacim hesaplaması için örneğe bakın:
1, Mühendislik birimini seçin (P00).
2, Çalışma modunu seçin (P01).
3, Program gerekli seviyeleri (P05, P06).
4, Doğrusallaştırmayı etkinleştir (P47=1)

5, Alt ve üst seviyenin sırasıyla 1 ve 5 m olduğu varsayılarak, tabloya girilecek ilk veri 
çifti: %0 – 1 m ve son veri çifti %100 – 5 m.

6, Tank şeklinizi seçin (P40), boyutları girin (P40-P45).
7, programlama gerçekleştirin P10 ve P11.

P47: - - - bir Doğrusallaştırma etkin/devre dışı

a Doğrusallaştırma

0 engelli
1 aktif
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P48: Doğrusallaştırma tablosu

Doğrusallaştırma tablosu, sol sütunda kapasitans içeren 32 noktalı veri çiftleri ile temsil edilir (ile gösterilir “L”- ekranda) ve sağ 
sütunda SEVİYE, HACİM veya AĞIRLIK (ile gösterilir) “r"-ekranda).

Sol sütun “L” Sağ sütun “r"
Kapasite yüzdesi SEVİYE, HACİM veya AĞIRLIK

Veri çiftlerini girdikten sonra, 
birim, girilmemiş olsalar bile 
bunları artan sıraya göre 
düzenleyecektir. Bu düzenleme 
başarısız olursa, ünite 
tarafından arıza bildirilecektir.

Veri çiftinin doğru programlanması
Sol sütun „L” Sağ sütun „r”

L(1)= 0 r(1)
L(ben) r(ben)

: :
L(J) r(J)

Tablodaki ilk veri şöyle olmalıdır: L(1)= %0. Tablodaki son veriler j = 32 veyaL(j) = 0. Tablo her 
zaman L(i) = %100 verilerini içermelidir
Doğrusallaştırma tablosu 32'den az veri çifti (j < 32) içeriyorsa, tablonun sol sütunu 0 ile kapatılmalıdır: L(j < 32) = 0. 
NIVOCAP, "1" dışındaki seri numarasıyla "0" seviye değerini tanıdıktan sonra verileri yok sayar.0
Yukarıdaki koşullar yerine getirilmezse hata belirtilir (bkz. Bölüm Hata Kodları)
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6.6. SHİZMET PARAMETRELERİ (SADECE OKU)

P60: Ünitenin genel çalışma saatleri (h)

Geçen sürenin gösterimi

Çalışma saati sayısı Gösterge formu

0 ila 999,9 saat xxx,x

1000 ila 9999 saat xxx
9999 saatten fazla x,xx:e, x,xx *10e'yi temsil eder

P61: Son çalıştırmadan sonra geçen süre (h)

Aşağıdaki gibi gösterge formu P60

6.7. TEST PARAMETRELERİ

P80: Akım (jeneratör) çıkış testi (mA)

Bu parametreye gidildiğinde, gerçek akım çıkışı (ölçülen proses değerine karşılık gelen) görüntülenecektir. ENTER tuşuna basarak
yanıp sönüyor) akım değeri 3,9 ile 20,5 mA arasında herhangi bir değer için ayarlanabilir. Akım çıkışı, 4.4 altındaki açıklamaya göre bir ampermetre ile kontrol 

edilebilen aynı değeri göstermelidir. Enter tuşuna basınE test modundan çıkmak ve parametre adresini döndürmek için

E şimdi

P96: b:a.aa yazılım kodu

a.aa: Yazılım sürümünün numarasıB:
Özel versiyonun kodu
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6.8. SİMÜLASYON

Bu fonksiyon, kullanıcının çıkışların ayarlarını test etmesini sağlar. NIVOCAP, simülasyon döngüsü süresine göre statik veya sürekli seviye değişimini simüle 
edebilir, yüksek seviye ve düşük seviye ayarlıdır.P85, P86 ve P87. (Simülasyon seviyeleri, aşağıda belirtilen programlanmış ölçüm aralığı içinde olmalıdır.P04 ve 
P05.)
Simülasyon tipini seçtikten sonra P84 ve simülasyon değerlerinin ayarlanması Ölçüm Moduna yeniden girilmelidir. NIVOCAP simülasyon modundayken DIST, LEV 
veya VOL sembolü yanıp sönecektir. Simülasyon Modundan çıkmak içinP84= 0 ayarlanmalıdır.

P84: - - - x simülasyon seçimi

x simülasyon türü

0
1
2

simülasyon yok

arasında seviye değişimi P86 ve P87 döngü süresine göre P85

Buna göre sürekli seviye simülasyonu P86-

P85:

P86:

P87:

Simülasyon döngü süresi (sn) Simüle 

edilmiş düşük seviye (m)

Simüle edilmiş yüksek seviye (m)

6.9. AGEÇİŞ KİLİDİ

P99: DCBA Erişim kilidi ile programlama kilidi

Bu özelliğin amacı, parametrelerin yanlışlıkla (veya kasıtlı olarak) yeniden programlanmasına karşı koruma sağlamaktır.
Gizli Kod, bunun dışında herhangi bir değer olabilir. 0000. NIVOCAP, Ölçüm Moduna geri döndüğünde, Gizli Kodun ayarlanması otomatik olarak 
etkinleştirilecektir. Gizli Kod etkinleştirilirse, parametreler yalnızca görüntülenebilir, bu, parametre adresi ile parametre değeri arasında yanıp sönen 
iki nokta üst üste “:” ile belirtilir.
Gizli kod ile kilitlenen cihazı programlamak için önce Gizli Kodu giriniz. P99. NIVOCAP, Ölçüm Moduna her döndürüldüğünde Gizli 
Kod yeniden etkinleştirilir.
Gizli Kodu silmek için Gizli Kodu şuraya girin: P99. ile onayladıktan sonraE parametreyi tekrar girin P99 ve 
girin 0000.[dcba (Gizli kod) ] - E - E - [0000] - E - Gizli Kod silindi
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7. HATA KODLARI

Hata
kod

üzerine yazma

gösterge
LED-Yanıp Sönen

Hata tanımlaması Ne yapalım Akım çıkışı

1 bellek hatası İletişim hizmeti Evet Sürekli 22 mA

Ölçülecek kapasitans çok yüksek 
veya hasarlı prob yalıtımı
(Seviye üst sınırın üzerinde)

Ayar ve kurulum koşullarını kontrol edin. 
Probu kontrol edin.
Tekrar programlama (öğretme)!

2 Evet 2 programlanmış

Donanım arızası
(EEPROM iletişim hatası)3 İletişim hizmeti Evet Sürekli 22 mA

4 Ekran taşması Ayarı kontrol edin Evet - Etki yok
Ölçülecek kapasitans çok küçük veya 
probdan sinyal gelmiyor (kısa devre).5 Kurulum koşullarını kontrol edin 2 programlanmış

Güvenilirlik sınırında ölçüm. 
Okunaklı sinyal yok
(Gürültü, Elektromanyetik bozulma)

Rahatsızlık kaynağını ortadan kaldırın

Probun konumunu değiştirin veya yerini değiştirin.
6 Evet 2 programlanmış

Doğrusallaştırma hatası: L(1) ve L(2) sıfır 
(geçerli veri çifti yok)

12 Bkz. "Doğrusallaştırma" Evet 3 22 mA

Doğrusallaştırma tablosu hatası: tabloda 
iki L(i)

13 Bkz. "v Doğrusallaştırma" Evet 3 22 mA

Doğrusallaştırma tablosu hatası: r(i) 
değerleri sürekli artmıyor.

14 Bkz. "Doğrusallaştırma" Evet 3 22 mA

Doğrusallaştırma tablosu hatası: ölçülen 
değere atanmış bir değer yok

15 Bkz. "Doğrusallaştırma" Evet 3 22 mA

Programlamayı kontrol edin. Herhangi bir parametreyi değiştirin ve 

sağlama toplamını yeniden kontrol edin.

Aynı hata ortaya çıkarsa servisle iletişime geçin!
16 Yanlış sağlama toplamı Evet 3 22 mA
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Hata
kod

üzerine yazma

göstergeHata tanımlaması Ne yapalım LED-Yanıp Sönen Akım çıkışı

Donanım arızası
(Analog kart arızası)18 İletişim hizmeti Evet Sürekli 22 mA

Aralık ayarlama hatası Ayar ve kurulum koşullarını kontrol edin. Tekrar 
programlama (öğretme)! Öğretim sırasındaki 
seviye değişiklikleri de bu hataya neden olabilir.

19 (Ölçülecek kapasite mevcut aralığın 
dışında.)

Evet 3 22 mA

Sürekli,
ama yanıp sönüyor

alternatif olarak

Maksimum ve minimum seviyelerin yanlış 

programlanması (veya öğretilmesi)

Ayar ve kurulum koşullarını kontrol edin. 
Tekrar programlama (öğretme)!

unCAL Evet programlanmış

Doymuş
3,9 mA

alt 0 %0'ın altındaki seviye (LEV-VOL modu) Gerekirse ayarı kontrol edin Numara Numara

Doymuş
20,5 mA

20 %100 üzerinde seviye (LEV-VOL modu) Gerekirse ayarı kontrol edin Numara Numara

LED'de arıza göstergesi:
-
-

LED'lerin sürekli yanıp sönmesi bir donanım arızasını gösterir. Ünite programlanamaz.
LED'lerin sürekli alternatif yanıp sönmesi yanlış ayarı gösterir (ölçüm için kalibre edilmemiş) Düzeltme: üst ve alt kısımların yeniden programlanması

seviye.

- LED'lerin aynı darbe ile yanıp sönmesi şu anlama gelir: iki yanıp sönen ölçüm, üç yanıp sönen ayar hatası.
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8. PARAMETRELERİN ÖZETİ

pr. Sayfa Başlık Değer pr. Sayfa Başlık Değer

DCBA DCBA
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

24
25
25
26

Mühendislik birim 
sistemi Ölçüm modu
mühendislik birimleri

Yuvarlama

-
Alt (öğrenme) seviyesi
Daha yüksek (öğrenme) seviyesi

-
-
-
4 mA akım çıkışına değerlerin atanması 20 
mA akım çıkışına değerlerin atanması Akım 
çıkışı tarafından "Hata" göstergesi
-
-
-
-
-
-
-
sönümleme

-
-
-
-
-
-
-

P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55

-
-
-
-
Ortamın yoğunluğu
-
-
-
-
-
-
-
Hacim ölçümü için boyutlar 
Hacim ölçümü için boyutlar 
Hacim ölçümü için boyutlar 
Hacim ölçümü için boyutlar 
Hacim ölçümü için boyutlar 
Hacim ölçümü için boyutlar
-
Doğrusallaştırma

Doğrusallaştırma tablosu

-
-
-
-
-
-
-

28
26
26

27
27
27 28

29
29
29
29
29

29
3028

BKI16ATEX0010X - cbr2052a0600p_05 - 35/36



pr. Sayfa Başlık Değer pr. Sayfa Başlık Değer

DCBA DCBA
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77

-
-
-
-
Genel çalışma saatleri Son 

çalıştırmadan sonra geçen süre

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99

-
-
Akım (jeneratör) çıkış testi
-
-
-
simülasyon modu

Simülasyon çevrim süresi

Simülasyon düşük seviye

Simülasyon yüksek seviye

-
-
-
-
-
-
-
-
yazılım kodu
-
-
erişim kilidi

31

31
31

32
32
32
32

31

32

cbr2052a0600p_05
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