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HİDROSTATİK BASINÇ İLE SEVİYE ÖLÇÜMÜ İLKESİ:

Sabit yoğunluğun sağlanması, seviye basınç yüksekliğine bağlıdır

Psu = 10-5 - - g - h
Psu [bar] = hidrostatik basınç

-

P
- -G

- [kg/m3]

g [m/sn2]

h [d]

= ortamın yoğunluğu 

= yerçekimi ivmesih - 105 su

= diyaframın ortası ile arasındaki mesafe
orta seviye

-

Phidr.max
Olası maksimum değer “H": Hmaksimum - 105 P = varsayılanda ayarlanan en yüksek basınç değeri

- -G hidr.max

H H

0 m
Phidr.

0 m
Phidr.
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NIVELCO cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz Kullanım 
süresi boyunca memnun kalacağınızdan eminiz!

1. GİRİŞ
NIVOPRESS D-5/600 serisi vericiler, sıradan ve tehlikeli gazların, dumanların, sıvıların ve kütlelerin basınç ve hidrostatik basınç (seviye) ölçümü için 
uygundur. Cihazlar temiz teknolojilerde ölçüm yapmak için ve ayrıca tıkamaya meyilli ortamlar için kullanılabilir. Akıllı elektronikler ve HART iletişimi, 
en farklı görevler için uygulama olanakları sağlar.

2. SİPARİŞ KODLARI

NIVOPRESS NS - 1 –

PROCESS
CBAĞLANTI

ETYPE CODE C ELEKTRONİK
KONUT

r
CODE C ANGE / Ö VER

YETENEK
BASKI YAPMAKODE CODE ÖUTPUT / Ex CODE

verici
Verici + ekran

T 1” BSP
1½” BSP
1” Üçlü Kelepçe

1½” Üçlü Kelepçe

2” Üçlü Kelepçe

DN 25 boru c.*

DN 40 boru c.*

DN 50 boru c.*

1” NPT
1½” NPT

E Alüminyum

Plastik
5
6

- 1 …. 0 çubuk

0 …. 0.16 bar

0 …. 0,25 bar
0 …. 0,4 bar

0 …. 0,6 bar
0 …. 1.0 bar
0 …. 1,6 bar
0 …. 2,5 bar
0 …. 4.0 bar
0 …. 6.0 bar

0 …. 10 bar
0 …. 16 bar
0 …. 25 bar
0 …. 40 bar
0 …. 60 bar

0 …. 100 bar
0 …. 160 bar
0 …. 250 bar
0 …. 400 bar

/ 3 çubuk

/ 0,5 bar

/ 1 çubuk

/ 1 çubuk

/ 3 çubuk

/ 3 çubuk

/ 6 bar

/ 6 bar

/20 bar

/ 20 bar

/ 20 bar

/ 60 bar

/ 60 bar

/ 100 bar

/ 120 bar

/ 250 bar

/ 500 bar

/ 500 bar

/ 600 bar

0 4 … 20 mA
4 … 20 mA / HART

4 … 20 mA / Ex ia
4 … 20 mA / HART / Ex ia

2
B F 1 4

L 2 6
m 3 8
n 4
Ö 5
P 6
r 7
S 8
T 9

* boru bağlantısı DIN 11581

- p > 0 … 40 bar aralığı için sadece 1” proses bağlantısı
- Sızdırmazlık:

A
B

VİTON p < 100 bar 

NBR p - 100 bar

Özel istek için EPDM
- Basınç ileten ortam:

C
NS
E
F

Silikon yağı

Gıdaya uygun yağ (özel istek için)
G
H

Tüm kombinasyonlar mümkün değil! J
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3. TEKNİK VERİLER

3.1GGENEL VERİLER

TİP DT----1-- DB----1--

Ölçülen değişkenler

sensör

Aralıklar

Aşırı yük kapasitesi

Kısmak

sıfır ofset

Basınç, sıvı seviyesi

Koruma ön diyaframlı piezodirençli silikon sensör

Sipariş kodlarındaki verilere göre

Sipariş kodlarındaki verilere göre

1: 2

aralığın %50'si

4…20 mA veya HART 4   … 20 mA çıkış sinyali limitleri: 3,9 … 20,5 mA

HART Rt min = 250 Ohm ile minimum döngü direnci
Çıktı

sönümleme

Akım çıkışı ile hata göstergesi

Güç kaynağı

Çıkış yükü

Görüntülemek

Doğruluk (doğrusallık, anahtarlama farkı tekrarlanabilirliği)

seçilebilir 3 sn; 5 sn; 10 sn; 20 sn

3,8 mA veya 22 mA

10 V … 36 V DC

rL = (Us – 10 V) / 0.022 A, Us = besleme gerilimi

6 haneli LCD, mühendislik birimleri ve çubuk grafik. Tüm değişkenler görüntülenebilir

üst sınır değeri ile ilgili ± 0,25% p> 0.4 ; -1 < p - 0 bar ve± 0,5% 0 < p - 0,4 bar için
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TİP DT----1-- DB----1--

0 ºC … 70 ºC arası 0 ºC … 50 ºC arası

0 … 0.4 bar aralığı içinTelafi edilen sıcaklık aralığındaki 
sıcaklık katsayısı (üst sınır 
değerine ilişkin)

> 0 … 1.0 bar aralığı için, - ± %1
- ± %0,75 –1.0 … 0 bar aralığı için - ± %1,5 0 … 0.25 bar aralığı için

- ± %1 0 … 1,0 bar aralığı için 0 
… 0,6 bar aralığı için - ± %2 0 … -0.1 bar aralığı için

Ortam sıcaklığı

Orta sıcaklık

- 40 ºC …+70 ºC göstergeli: -25 ºC …+70 ºC

- 25 ºC …+125 ºC

Eski işaretleme,

Ex onaylı güç kaynağı verileri
II 1 G Ex ia IIC T6 … T4 Ga

benmaksimum - 100mA Güçmaksimum - 0.75 WCben - 14 nFsenmaksimum - 30V Lben - 180 -H

Elektrik koruması

Giriş koruması

Proses bağlantısı

Elektrik bağlantısı

Elektronik muhafaza

Sınıf III

IP65

Sipariş koduna göre

- 6 …12 mm çapında ekranlı kablo çifti (M 20 x1,5 kablo rakoru için) tel kesiti: 0,25 … 1,5 mm2

Boya kaplı alüminyum (EN AC 42000) veya plastik (PBT)

Koruma ön diyaframı: 
Proses bağlantısı:

VİTON p < 100 bar

1.4435 paslanmaz çelik
1.4435 paslanmaz çelik

Özel istek için EPDM
Islak parçalar

sızdırmazlık: NBR p - 100 bar

Basınç ileten ortam

Yığın

Silikon yağı (gıdaya uygun özel talep için)

alüminyum gövde ile yaklaşık 2 kg, plastik gövde ile yaklaşık 1,6 kg
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3.2 DÖLÇÜLER

TİPLİKLİ RANSMİTER TGÖNDERİCİ İLE TRICLAMP TBORU KAPLİNLİ RANSMITTER (DIN11581)

~89 ~89 ~89

M20 x 1,5

2 x 1/2" NPT

M20 x 1,5

2 x 1/2" NPT

M20 x 1,5

2 x 1/2" NPT

ØD
GB

A Ø bir
Ø bir

gömme diyafram
1" Ø 28
1 1/2" Ø 42

gömme diyafram
1" Ø 24
1 1/2" Ø 32
2" Ø 45

gömme diyafram
DN25 Ø 24
DN40 Ø 32
DN50 Ø 45

TİP DTE-DBE-

1” BSP

DTF-DBF-

1½” BSP

DTS- DBS-

1” NPT

DTT- DBT-

1½” NPT

TİP DTL-DBL-

1”
DTM- DBM-

1½”
DTN-DBN-

2”
TİP DTO-, DBO-

DN 25

DTP-, DBP-

DN 40

DTR-, DBR-

DN 50A
B
C
NS

GB

kıskaç
A
B

Boru darbesi.

A
B

193 185 197 189 50.5 50.5 64 44 56 68.5
19 22 26 27 183 183 167 186 170 166
50 65 52 70
44 55 40 55

mm cinsinden boyutlar

3.3 BirAKSESUARLAR

– Kurulum ve Programlama Kılavuzu - Garanti belgesi - Uygunluk beyanı – 2 kablo rakoru
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4. KURULUM VE ELEKTRİK BAĞLANTISI
-
-

Kurulum yeri, elleçleme için uygun yer olacak şekilde seçilmelidir.
Gazları ölçen göstergeler, tankın veya borunun en yüksek noktasına, sıvıları en alt noktalarına monte edilmelidir.

GASES LSIVILAR

- Cihazlar, örneğin karıştırıcı veya pompaların karıştığı basınç dalgalarının olduğu yerlere 
kurulmamalıdır.

-

-

Cihaz doğrudan ısı (güneş) radyasyonundan korunmalıdır.

Ön diyaframa elle veya herhangi bir cisimle bastırılmamalı veya sert bir aletle 
temizlenmemelidir. Diyafram koruma kapağı ancak kurulumdan önce çıkarılabilir!

- Dişli cihazlar, açık uçlu anahtarla maksimum 35 Nm torkla sıkılmalıdır.

- Vericiyi sıktıktan sonra, özellikle açık hava uygulamalarında önerilen kablo 
rakorunun aşağıya bakması için döner muhafaza döndürülebilir.
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4,1 WIRING

- Vericiler, 10 … 36 V DC güç kaynağına sahip 2 telli 
sistemlerde kullanılır. Devredeki birimlerin direnci, güç 
kaynağının voltajına bağlıdır.
Kablolama için Teknik Verilerde önerilen blendajlı kablo 
kullanılmalıdır.
Gövde kapağı çıkarıldıktan ve (varsa) ekran modülü çıkarıldıktan 
sonra vidalı terminallere erişilebilir. Kelepçeyi çıkardıktan sonra 
aleve dayanıklı muhafazanın kapağı çıkarılabilir.
Ünite, iç veya dış topraklama vidası ile topraklanmalıdır. 
Üniteyi çalıştırın ve gerekli programlamayı yapın.

- +
-

-

Ekranlama yalnızca bir noktadan başka 

herhangi bir noktada topraklanmalıdır.-
-
- Programlamadan sonra, kapağın uygun şekilde kapatıldığından ve kapatıldığından (ve 

aleve dayanıklı modellerde kelepçenin sabitlendiğinden) emin olun.

! Ünite, terminali aracılığıyla elektrostatik boşalmadan (EDS) zarar görebilir, bu nedenle elektrostatik elektrik çarpmasını önlemek için yaygın olarak kullanılan önlemleri uygulayın.

örneğin muhafazanın kapağını çıkarmadan önce uygun şekilde topraklanmış bir noktaya dokunarak boşaltın.

4.2 SGÜVENLİ KULLANIM İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Kendinden güvenli üniteler, yalnızca önceden verilen teknik verilerle sertifikalı kendinden güvenli döngülerde 
kullanılabilir. (bkz. Nokta 3.1 altındaki Teknik veriler tablosundaki değerler).
Cihazlar eşpotansiyel sistemine topraklama vidaları bağlanarak topraklanmalıdır. Plastik gövdeli 
ekipmanlar elektrostatik olarak yüklenebilir, bu nedenle cihazlar elektrostatik yüklenmelere karşı 
korunmalıdır. Muhafazanın sadece ıslak bezle temizlenmesine izin verilir.

1
2
3
4

-
Ex ia

Ünitelerin gövdesi alüminyum pres döküm olduğundan, üniteler 'Ga' koruma seviyesi 
gerektiren bir yere kurulduğunda, üniteler potansiyel bir kaynak olabilecek darbe ve 
sürtünme etkilerine karşı korunacak şekilde monte edilmelidir. ateşleme.
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5. ÇALIŞTIRMA, PROGRAMLAMA
Doğru şekilde kurulan ve kablolanan verici, güç verildikten sonra 
Üreticinin (Varsayılan) ayarlarına göre çalışacaktır. Çalışabilirlik, 
LED'in yanması ile gösterilirGEÇERLİ.

COM LED'i

için soket
ekran modülüGerçek döngü akımının değeri, % 0,5 doğrulukla bir voltaj 

ölçer (200 mV aralığı için ayarlanmış) ile ölçülebilir. 4 mA'ya 
karşılık gelen 4 mV ve 20 mA'ya karşılık gelen 20 mV. Bu 
prosedür kalibrasyon için kullanılamaz.

UYARI! Kurulum sırasında vericinin sıfır noktası muhtemelen 
kayabilir. Bu nedenle sıfır noktası kontrol edilmeli ve sonunda 
programlamada açıklandığı gibi düzeltilmelidir (Bkz. P7, 
5.1.3).

Ölçüm terminali
döngü akımı 4... 20 mA döngü akımı ve 

beslemesi (HART)U-U+
ben-ben+

1/2” NPT 1/2” NPT

M20x1.5 GND M20x1.5
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5.1 PROGRAMLAMA

Ünitenin uygulama koşullarına göre ayarlanması butonlar yardımıyla parametreler programlanarak ve SAP-203 modülünün ekranındaki prosedür takip edilerek 
yapılacaktır. NIVOPRESS, SAP-203 olmadan tamamen çalışır durumda olup, yalnızca ölçüm değerlerini programlamak ve/veya görüntülemek için gereklidir. 
Üretici ayarı aşağıdaki gibidir:

NSEFAULT

-
-

Ölçüm: basınç
Mühendislik birimleri:

-
-
-

Gürültü bastırma: 50 Hz 

Yoğunluk: 1000 kg/m3

Yerçekimi ivmesi: 9.806 m/s2

bar, p > 0,6 bar aralığı için 
mbar, p - 0,6 bar aralığı için

-
-
-

Akım çıkışı (4 … 20 mA), 
Sönümleme: 3 s
Hata göstergesi: bendışarı = 3,8 mA

NIVOPRESS DB ----- türleri SAP-203 görüntüleme modülünü içerir, ancak DT ----- türleri değildir.
Varsayılan, uygulama gereksinimlerini karşılamıyorsa veya ünite seviye ölçümü için kullanılmalıdır, programlama, yani parametrelerin değiştirilmesi gerekir. Bu, 
SAP-203 görüntüleme modülü ile gerçekleştirilebilir. (Açıkçası DT serisinin programlanması için SAP-203 modülünün eklentisi gereklidir.)

Ünite, programlama sırasında önceden ayarlanan parametrelere göre ölçüm yapacaktır. Yeni, değiştirilmiş parametreler ancak Ölçüm Moduna 
döndükten sonra etkili olacaktır.

Verici yanlışlıkla Programlama Modunda bırakılırsa 3 dakika sonra otomatik olarak Ölçüm Moduna döner ve en son tamamlanan programlama 
sırasında girilen parametrelerle çalışır.
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5.1.1 SAP 203 görüntü modülünün ekranı ve tuşları.

Programlama
anahtarlar

LEV % mA Programlama
anahtarlar

PROG

çubuk mbar
psi

GEÇERLİ

SAP-203
Görüntülemek

Ekrandaki semboller

-
-
-
-
-

Çerçevedeki semboller

-
-
-
-

– işaretçi (ilgili mühendislik birimine gösteren)

LEV – „ON” seviye ölçüm modunu gösterirmA 

- akım çıkışı% - yüzde olarak göster

PROG (yanıp sönüyor) – programlamayı gösterir

Basınç mühendisliği birimleri (bar, mbar, psi) 

Düzey mühendislik birimleri (m, ft)

m - metrik (Avrupa) ölçüm sistemiBiz 
- Ölçüm sistemi

LEV % mA

PROG

bar
psi

mbar saniye dk saat gün
GEÇERLİ
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5.1.2 Programlama adımları
İlgili bir veya iki tuşa (aynı anda) basıp bırakılarak programlama yapılacaktır. Aşağıdaki açıklama yalnızca genel bakış içindir, ayrıntılı programlama 
5.1.3'te bulunabilir.

y veya yy

xxxx veya xxxx
parametre adresi (0, 1,…19) 
parametre değeri (dcba) veya 
kalibrasyon/ölçüm değeriyy :xxxx

Çubuk grafiği

Kalibrasyon değerlerini girmek için ondalık nokta otomatik olarak gelir. Konumu değiştirilemez

PROGRAMLAMA ANAHTARLARI OPERASYON

E + (en az 3 saniye basın) * Programlama moduna girin veya çıkın (Ölçüm moduna dönüş, değişikliklerin kaydedilmesi anlamına gelir)

+ DEĞER AL – otomatik ayar işlevi. Gerçek/ölçülen değer programlanacak değer olarak kabul edilecektir.

basmak Anahtarlar süre Parametre adresi yanıp sönüyor

parametre adresini seçmek ve parametre değerine gitmek için

süre Parametre değeri yanıp sönüyor

parametre değerini kaydetmek ve parametre adresine dönmek içinE

Gerçek programlama prosedüründeki tüm değişiklikleri iptal edin, uyarı için 

İPTAL görüntülenecektir, 3 saniye boyunca basılması gereklidir.

Parametre Değerinin değiştirilmesini ihmal edin ve Parametre 
Adresine dönün

+

Tüm parametreleri varsayılana sıfırlayın.

YÜK uyarı için görüntülenecektir
+ Varsayılan değerin gösterimi

Basamağın yanıp sönmesini (değişebilirlik) sola hareket ettirin

/ Yanıp sönen basamağı değiştirin (artırma veya azaltma, eksi işareti) veya yukarı/aşağı kaydırma …8, 9, “ - “ 0, 1, 2, …

Çift tuşa basılması “+” ile gösterilir
bastıktan sonra ise

-
-

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

* Emin olun E önce basılırdı!
E yanıp sönme parametre adresinden parametre değerine geçmez, bu şu anlama gelir:

parametre ya bir okuma tipidir ya da
gizli kod değişikliği engeller (bkz. S19)

E ,
değiştirilen değer aralık dışında veya 
girilen kod geçerli değil
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5.1.3 Parametreler – açıklamalar ve programlama
UYARI!

P0:

P1:

Kurulum sırasında vericinin sıfır noktası kayabilir. P7'de bir düzeltme yapılması önerilir.

Ölçülen (en düşük) değere 4 mA ataması- - - a

- - - a Ölçülen (en yüksek) değere 20 mA ataması
(Basınç veya seviye) aralığının en düşük ve en yüksek (limit) değeri 4 ve 20 mA çıkış akımına atanmalıdır. Bu iki yöntemle 
yapılabilir
a: manuel olarak yani P0 ve P1'e ilgili değerleri girerek (Programlanacak değerlerin ilgili birim aralığını aşmadığından emin olun, yani 
tuşuna bastıktan sonra parametre değerinin değiştirilmesi kabul edilmeyecektir.
P0'da 4 mA ila 0 bar atama prosedürü: tuşuna basın E +

E parametre değeri yanıp sönmeye devam edecektir.)

programlama moduna girmek için P0'a gidin.
parametre adresine geri dönmek için son olarak E +

ve bas E gitmek için

çıkışa doğruparametre değeri, en düşük basınç değeri olarak 0 girin ve E

programlama/ölçüm moduna dönüş).
B: otomatik olarak, yani P0 ve P1'deyken DEĞER AL işlevini kullanarak. Sensörün gerekli (sıfır ve üst sınır değeri) basınç altına alınması 
veya tankta ilgili seviyenin bulunması gereken bu yöntem, daha yüksek doğruluk sağlar.
FABRİKA AYARI: söz konusu ünitenin (basınç) aralığının sınır değerleri

P5: - - - a Yoğunluk [kg/m23 veya lb/ft3]600 ve 2000 

kg/m arasında seçilebilir3

FABRİKA AYARI: 1000 kg/m3

P6: - - - a Yerçekimi ivmesi [m/sn2 veya ft/sn2]
Seviyenin hesaplanması için, varsayılan değer olarak önemli ölçüde farklıysa yerçekimi ivmesi girilmelidir. FABRİKA 
AYARI: 9.806 m/sn2

P7: - - - a Sıfır noktası düzeltme ve ofset
Yukarıda bahsedildiği gibi, sıfır noktası düzeltmesinin ünite bir kez kurulduktan sonra gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Bu en iyi, sensör üzerinde sıfır basınç 
olan P7'deki DEĞER AL işlevini kullanarak yapılabilir. (basmakE + programlama moduna girmek için P7'ye gidin.

parametre değerine basın + DEĞER AL Ünitenin gerçek 0 çubuğunu tanımasını sağlamak için E parametre adresine geri dönmek için,
ve bas E gitmek

nihayet basın E + programlamadan çıkmak/başka bir programlamaya gerek olmadığı sürece ölçüm moduna geri dönmek için)

Bu prosedür ile sıfır noktasının kayması (- veya + işareti ile) görüntülenecek ve düzeltilecektir.
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Vericinin sıfır noktası, özel seviye ölçme uygulamaları için yararlı bir araç olabilecek, aralığın içinde ve dışında kaydırılabilir (ofset). Bu aynı 
zamanda P7 parametresinde de gerçekleştirilebilir.

Vericinin sıfır noktası aralığın %50'sine kadar kaydırılabilir. Bunu yapmak, aktif ölçüm 
aralığı „e”
Çünkü bu durumda sonuç çıkarılarak elde edilecektir “e"ölçülen seviyeden"H” manuel 
programlama için (kurulum sırasında sıfır noktasının kaydırılmaması şartıyla!) sıfır ofset değeri “-
e” basitçe P7'ye girilmelidir.

H

0 m Sıfır ofseti programlama ile olası sıfır noktası kayması (kurulum sırasında meydana gelen) matematiksel işareti 
ile birlikte dikkate alınmalıdır. Örneğin, ilk çalıştırmada P7'deki sıfır noktası kontrolü örneğin - 0.027* 
değerinde bir kayma gösterecekse ve sıfır noktasının bir metre ötelenmesi gerekiyorsa –1 ve ---- 0.027 yani – 
1.027 girilmelidir. P7

e

Otomatik programlama için gerekli “0” düzeyine ulaşılmalı ve P1 bölümünde açıklandığı gibi GET VALUE 
kullanılmalıdır.

* - veya + işareti olan bu değer, işlem sırasında görülebilir. Sıfır Noktası Düzeltme

Vericinin sıfır noktası da aralığın dışına kaydırılabilir (ofset). Bu, ölü bir bölge ekleyerek 
aralığın sanal bir uzantısıdır „e” hiçbir ölçümün olmayacağı dolayısıyla mevcut çıktı aynı kalır 
ve „e” görüntülenecektir. Ölçüm yalnızca „ aralığında aktif olacaktır.H” ancak „değerie
Ölçülen seviyeye eklenecektir.
Eklenerek sonuca ulaşılacağı için “e"ölçülen seviyeye"H” manuel programlama için 
(kurulum sırasında sıfır noktası kaydırılmamışsa!) sıfır ofset değeri “(+)e” basitçe P7'ye 
girilmelidir.H

Sıfır ofseti programlama ile olası sıfır noktası kayması (kurulum sırasında meydana gelen) matematiksel 
işareti ile birlikte dikkate alınmalıdır. Örneğin, ilk çalıştırmada P7'deki sıfır noktası kontrolü örneğin - 
0.027* değerinde bir kayma gösterecekse ve sıfır noktası bir metre (+)1 kaydırılmalı ve ---- 0.027 yani 
0.973 girilmelidir. P7'de

e
0 m

Açıkçası bu durumda otomatik programlama için yer yoktur.

* - veya + işareti olan bu değer, işlem sırasında görülebilir. Sıfır Noktası Düzeltme
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P9: - - - a Akım üreteci testi
Bu parametrede gerçek akım çıkışı (ölçülen proses değerine karşılık gelir) görüntülenecektir. 3,9 ile 20,5 mA arasında 
herhangi bir değer için presleme değeri ayarlanabilir. Akım çıkışı aynı değeri göstermelidir.

E yanıp sönen) akım

P10: - - - a Ölçüm modu
a Ölçüm modu

0
1
2
3

çubuk, mbar
Basınç ölçümü

psi
m

(Hidrostatik basınç) Seviye ölçümü
ft

FABRİKA AYARI: 0
P11: - DCBA Yuvarlama, gürültü bastırma ve görüntülenen değer

Sönümleme, görüntülenen değerin istenmeyen dalgalanmasını azaltmak için kullanılabilir. 
Gürültü bastırma, şebekeden gelebilecek olası rahatsızlıkları ortadan kaldırmak içindir.
Dikkat: sıraya dikkat! Bu parametreyi programlarken önce sağdaki “b” değeri yanıp sönecektir.

a
0
1

Görüntülenen değerin yuvarlanması

Numara

Evet

B
0
1
2
3

sönümleme

3 sn
5 saniye

10 saniye

20 sn

C
0
1

Gürültü azaltma

50 Hz

60 Hz
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NS
0
1

Görüntülenen değer

Basınç veya su kafası
Yüzde

FABRİKA AYARI: 000

P12: - - - a Akım çıkışı ile hata göstergesi

a Hata göstergesi

3,8 mA0
1 22 mA

FABRİKA AYARI: 0

P14: DCBA Yazılım sürümü
Vericinizin yazılım numarası bu parametrede görüntülenebilir.

P19: DCBA Gizli kod
Ayarlar, bu parametrenin değeri olarak girilen 0 dışında 4 haneli bir sayı (gizli kod) ile korunabilir. Gizli kod aktif ise 
PROG sembolü yanar ve sadece parametre değeri görülebilir. Gizli kod yoksa veya aktif değilse PROG sembolü yanıp 
söner.
Gizli kodu açmak için eski kod girilmelidir. Değiştirme veya silme (0000 olarak değiştirme) için yeni kod ancak eski kod açıldıktan sonra 
girilebilir. Prosedür aşağıdaki gibidir: P19'a gidinE parametre değerine gitmek için eski kodu girin; basmakE adresine gitmek ve E tekrar 
değere dönmek için; yeni kodu veya 0000 girin.

FABRİKA AYARI: 0000
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5.2 HATA KODLARI
Bir hata durumunda GEÇERLİ LED'i yanıp sönecek ve Errx aşağıdaki hataları belirten bir mesaj görüntülenecektir:

Hata kodu
(x) Hata tanımlaması Nedenler ve çözümler

Yerel temsilciyle iletişim kurun

Programlamayı değiştir
0 Sensör hatası veya varsayılan aralığın %10'dan fazla aşılması

1
3

bellek hatası Yerel temsilciyle iletişim kurun

Programlama hatası: P0 ve P1'de aynı değer Programlamayı değiştir

5.3 HART İLETİŞİM
HART özellikli vericiler MultiCONT aracılığıyla programlanabilir ve parametreler ile ölçülen değerler RS485 iletişim hattı üzerinden 
iletilir. Buna ek olarak MultiCONT, vericilere güç kaynağı sağlar.

6. BAKIM VE ONARIM
Cihaz düzenli bakım gerektirmez. Ancak bazı durumlarda diyaframın ara sıra temizlenmesi gerekebilir. Bu dikkatle yapılmalıdır. Garanti 
süresi içindeki veya dışındaki tüm onarımlar yalnızca üretici tarafından yapılmalıdır.

7. DEPOLAMA
Ortam sıcaklığı:
Bağıl nem:

- 25 °C ...+60 °C 
maks. %98
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NIVELCO, teknik verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

BKI16ATEX0014X - dbf5512a0600p_05 - 20 / 20


