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Bir NIVELCO cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Ürünümüzden memnun kalacağınızdan eminiz!

1. GİRİŞ

Başvuru
MicroTREK 2 telli seviye göstergesi, seviye ölçümü için Time Domain Reflectometry (TDR) ölçüm prensibini ve iki telli teknolojiyi kullanır. Sıvıların, macunların, 
bulamaçların ve toz ortamların mesafesini, seviyesini ve hacmini ölçmek için tasarlanmıştır.
Cihaz tank, silo, rijit boru, reaksiyon kabı ve seviye referans kabında kullanılabilir.
Cihaz HART'tır.® yetenekli, bir HART kullanılarak programlanabilir® El Tipi İletişim Cihazı (HHC), bir MultiCONT evrensel proses kontrolörü ve göstergeyle birlikte standart olarak 
verilen EView2 yazılımı.

Çalışma prensibi
MicroTREK 2 kablolu kılavuzlu mikrodalga seviye vericisi, TDR (Zaman Alanı Yansıma Ölçümü) ilkesini kullanır. Cihaz, bilinen bir yayılma hızına (ışık hızı) sahip 
elektriksel olarak iletken bir çubuk, kablo veya koaksiyel prob boyunca düşük güçlü nanosaniye genişliğinde darbeler gönderir. Darbe ortamın yüzeyine ulaştığında
veya iki sıvının fazı (değişen dielektrik sabiti -r), bir kısmı elektronik modüle geri yansıtılır. Yansıyan sinyalin verimliliği,
dielektrik sabiti -r ortamların veya katmanların farkı. (Hava-su fazının düz yüzeyinden yansıyan sinyalin gücü, yayılan sinyalin yaklaşık %80'i olacaktır). 
Yansıyan darbe, bir elektrik voltajı sinyali olarak algılanır ve elektronikler tarafından işlenir. Seviye mesafesi, darbenin uçuş süresi ile doğru orantılıdır. 
Ölçülen seviye verileri 4 ... 20 mA akım ve HART sinyallerine dönüştürülür ve LCD ekranda görüntülenir. Seviye verilerinden hacim ve kütle gibi diğer 
ölçüm değerleri hesaplanabilir. TDR teknolojisi, ortamın diğer özelliklerinden ve üzerindeki boşluktan etkilenmez.
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2. SİPARİŞ KODU
MikroTREK H - - 2 telli kılavuzlu mikrodalga seviye vericisi

sokma
uzunluk

sokma
uzunluk

Tip kod

T

H

Prob / Proses Bağlantısı kod Konut kod kod kod Çıktı / Sertifika kod

verici Koaksiyel / 1" BSP

Koaksiyel / 1" NPT

koaksiyel / 11/2"BSP

koaksiyel / 11/2" NPT

Çubuk / 1" BSP

Çubuk / 1" NPT

çubuk / 11/2"BSP

çubuk / 11/2" NPT

İkiz çubuk / 11/2"BSP

İkiz çubuk / 11/2" NPT

4 mm (0,15 inç) kablo / 1" BSP

A
B
C
H
r
P
S
Z
NS
E
K

Alüminyum

Plastik
4

5
Koaksiyel, Çubuk,

İkiz çubuk

Koaksiyel, Çubuk,

İkiz çubuk

4 ... 20 mA + HART / 
Normal 4

Yüksek sıcaklık
verici Paslanmaz

Çelik
0 m (0 ft)
1 m (3,3 ft)
2 m (6,6 ft)
3 m (10 ft)

4 m (13,1 ft)
5 m (16,5 ft)
6 m (20 ft)

0

1

2

3

4

5

6

0 m (0 ft)
0,1 m (0,33 ft)
0,2 m (0,66 ft)
0,3 m (1 ft)
0,4 m (1,32 ft)
0,5 m (1,64 ft)
0,6 m (2 ft)
0,7 m (2,3 ft)
0,8 m (2,62 ft)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4 ... 20 mA + HART / 
Ex tD (ATEX, EAC)6 5

verici +
Görüntüle

B
4 ... 20 mA + HART / Ex 
iaD (ATEX, IECEx, EAC, 
INMETRO)

Yüksek sıcaklık.

verici +
Görüntüle

6

P
4 ... 20 mA + HART / 
Ex ia (ATEX, IECEx, 
EAC, INMETRO)

8

4 mm (0,15 inç) kablo / 1" NPT L 0,9 m (3 ft) 9

4 mm (0,15 inç) kablo / 11/2"BSP
4 mm (0,15 inç) kablo / 11/2" NPT

V
W Kablo versiyonu Kablo versiyonu

8 mm (0.315) kablo / 11/2"BSP n 0 m (0 ft) 0 0 m (0 ft) 0

8 mm (0.315) kablo / 11/2" NPT J 10 m (32,8 ft) 1 1 m (3,3 ft) 1

4 mm (0,15 inç) çift kablo / 1
1/2"BSP

T 20 m (56,6 ft) 2 2 m (6,6 ft) 2

4 mm (0,15 inç) çift kablo / 1
1/2" NPT

sen 3 m (10 ft) 3

4 mm (0,15 inç) FEP kaplı kablo 
1" BSP F 4 m (13,1 ft) 4

4 mm (0,15 inç) FEP kaplı kablo 
1" NPT G 5 m (16,5 ft) 5

4 mm (0,15 inç) FEP kaplı kablo 6 m (20 ft) 6x
/ DN40 TriClamp 7 m (23 ft) 7

4 mm (0,15 inç) FEP kaplı kablo 8 m (26,3 ft) 8Y
/ DN40 Sağım

PFA tam kaplamalı çubuk / DN50

9 m (30 ft) 9

Q
4 mm (0,15 inç) FEP tam kaplama. 
kablo / DN50

m

PP tam kaplamalı çubuk / DN50 ben
PFA tam kaplı çubuk / 11/2" Üçlü Kelepçe Ö
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3. TEKNİK VERİLER
GENERAL NSATA

Plastik kap
H--–5--–4

Alüminyum Gövde
H--–4--–4, –5, –6, –8

Paslanmaz Çelik Muhafaza 
H--–6--–4, –5, –6, –8

Tip

Giriş
veri

Ölçülmüş değerler Ünitenin referans noktası ile yansıma bölmesi (malzeme yüzeyi), mesafe, seviye ve hacim arasında

Ölçüm aralığı Probun tipine ve ölçülen ortamın özelliklerine bağlıdır (bkz: “Problar” tablosundaki teknik veriler)
Prob türleri ve teknik veriler
Konut
Orta sıcaklık
Proses basıncı
Ortam sıcaklığı
Sızdırmazlık

Giriş koruması
Güç kaynağı

Koaksiyel, ikiz kablo, mono kablo, ikiz çubuk ve mono çubuk problar (bkz: Problar tablosunun teknik verileri)

Plastik PBT Toz kaplı alüminyum Paslanmaz çelik (KO35)

- 30 °C … +200 °C (-22 °F … +392 °F) (bkz. Teknik veriler – MEDIUM TEMPERATURE tablo)

- 1 – 40 bar (-0,1 – 4 MPa [-14 – 580 psig]) (bkz. Teknik veriler – MEDIUM PBASINÇ diyagram)

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

FPM (Viton-), yüksek sıcaklık versiyonu için isteğe bağlı: FFKM Perfloroelastomer (Kalrez- 6375), EPDM

IP67 (NEMA 4 – 4X)

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

Analog: 4 ... 20 mA, (3,9 … 20,5 mA) pasif çıkış, hata sinyali: 22 mA

Çıkış sinyalleri BUS: seri hat, HART- arayüz, terminal direnci maks. 750 Ω

Çıktı
veri

Ekran: SAP-300 eklenti LCD matrisi

Sıvılar için: -5 mm (-0,2 inç); Prob uzunluğu L ≥ 10 m (L ≥ 33 ft) için: aralığın -%0.05'i
Kesinlik*

Katılar için: -20 mm (-0,8 inç); L ≥ 10 m (L ≥ 33 ft) prob uzunluğu için: aralığın -%0,2'si

Çözünürlük -3 A
Ø7 – 13 mm (Ø0,3 – Ø0,5 inç) kablo için 2x M20x1,5 metal kablo rakorları veya Ø6 – 12 mm (Ø0,23 – 0,47 inç) için 2x M20x1,5 plastik kablo rakorları

kablo tel kesiti: 0,5 – 1,5 mm2 (AWG15) (ekranlı kablo önerilir) + 2x ½" NPT kablo koruyucu boru için iç dişliElektriksel bağlantı

Elektrik koruması

Kütle (konut)
* İdeal yansıma ve sabit sıcaklık koşullarında.

Sınıf III
1,5 kg (3,3 lb) 2,4 kg (5,3 lb) 4,1 kg (9 lb)
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TPROBLARIN EKNİK VERİLERİ

HK, HL,
YG, HW
– ------

HA, HB,
HC, HH
– ------

İK, HP
– ------

HZ, HZ
– ------

HN, HJ
– ------

HT, HÜ HD, OTip – ------ – ------

4 mm kablo
(0,15 inç)

8 mm kablo
(0,3 inç)

4 mm çift kablo
(0,15 inç)Açıklama kamış İkiz çubuk koaksiyel

Maks. ölçme
mesafe 24 m (80 ft) 3 m (10 ft) 6 m (20 ft) 24 m (80 ft) 3 m (10 ft) 6 m (20 ft)

Min. ölçme
mesafe
-r = 80 / -r = 2.4

0,3 m / 0,4 m (1 ft / 1,3 ft) 0,15 m / 0,3 m (0,5 ft / 1 ft) 0 m (0 ft)

Min. mesafe
nesneler

-600 mm (Ø2 ft) -200 mm (Ø 0,65 ft) -0 mm (0 ft)

Min. orta -r 2.1 1.8 1.4

1" BSP 1" BSP
1" BSP 11/2"BSP

1" NPT 1" NPT
Proses bağlantısı

11/2"BSP 11/2"BSP
1" NPT 11/2" NPT

11/2" NPT 11/2" NPT

Prob malzemesi 1.4401 1.4571 1.4401 1.4571

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)

28 mm
(1,1 inç)Prob nominal Ø

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,
üzerine kaynaklı

kablo

PTFE-GF25
eğer uzunluk

> 1,5 m (5 ft)

PTFE,
uzunluk ise

> 1,5 m (5 ft)
ayırıcı malzeme -

Ø25 x 100 mm
(Ø1 x 4 inç)

Ø40 x 260 mm
(Ø1,5 x 10 inç)

Ø40 x 80 mm
(Ø1,5 x 3 inç)Ağırlık boyutları

Ağırlık malzemesi

- -

1.4571 (316Ti) - 1.4571 (316Ti) 1.4571 (316Ti) -
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TKAPLAMALI PROBLARIN EKNİK VERİLERİ

HF, HG
– ------Tip HTX–---–- HTY–---–- HTM–---–- HTQ–---–- HTI–---–-

4 mm (0,15 inç) tamamen 

FEP kaplamalı

kablo

Tamamen PFA kaplı

kamış

Tamamen PP kaplı

kamış
Açıklama 4 mm (0,15 inç) FEP kaplı kablo

Maks. ölçüm mesafesi 24 m (80 ft) 3 m (10 ft)

Min. ölçüm mesafesi
-r = 80 / -r = 2.4

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

Min. nesnelere uzaklık

Min. orta -r

-600 mm (Ø2 ft)

2.1

1" BSP
Proses bağlantısı DN40 Üçlü Kelepçe DN40 Sağım DN50

1" NPT

Prob malzemesi

Prob nominal Ø

Yığın

Fileto kaplama malzemesi

Ağırlık boyutları
Ağırlık malzemesi

Maks. orta sıcaklık

1.4401 (316) / FEP 1.4571 (316) / PFA 1.4571 (316) / PP

6 mm (0,23 inç) 12 mm (0,5 inç) 16 mm (0,62 inç)

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

- PFA PP
Ø25 x 100 mm (Ø1 x 4 inç) -

1.4571 (316Ti) -

+ 150 °C (+302 °F) + 60 °C (+140 °F)

mEDIUM TEMPERATURE TYAPABİLMEK mEDIUM PBASINÇ NSIAGRAM

Tip
verici

Flanş sıcaklığı
200°C

- 30 °C … +90 °C (-22 °F … +194 °F)

Yüksek sıcaklık. HH- veya HP- verici - 30 °C … +200 °C (-22 °F … +392 °F) 140°C

80°C

20°C

- 30°C
- 1 bar 16 bar 24 bar 32 bar 40 bar
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NSÖLÇÜLER

HTK, HTL, HTV,
HTW–---–-

HTR, HTP
– ------

HTS, HTZ
– ------

HTN, HTJ
– ------

HTT, HTU
– ------

HTD, HTE
– ------

HA, H-
– -

-H

HTF, HTG
– ------ HTX–---–- HTY–---–- HTM–---–- HTQ–---–- HTI–---–-
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1

2

Konut
Kablo rakoru

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Yüksek sıcaklık. bağlantı

Mono kablo probu

Ağırlık

İkiz kablo probu

İkiz kablo ayırıcı

İkiz çubuk ayırıcı

İkiz çubuk probu

Tek çubuk probu

topraklama vidası

Proses bağlantısı

koaksiyel sonda
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3.1. EXPLOZYON KORUMA, EX İŞARETLERİ, SINIR VERİLERİ

3.1.1. ATEX Onay No.: BKI16ATEX0018X
Kendinden güvenli [Ex ia] koruma modları için

Metal gövde
SAP ekranlı

HB-–--–6, –8Ex

Metal gövde
SAP ekranı olmadan

HT-–--–6, –8Ex

Metal ile yüksek sıcaklık versiyonu
SAP ekranlı muhafaza

HP-–--–6, –8Ex

Metal ile yüksek sıcaklık versiyonu
SAP ekranı olmayan muhafaza

HH-–---–6, –8Ex
Tip

II 1G Ex ia IIB T6…T3 Ga II 1G Ex ia IIC T6…T3 Ga II 1G Ex ia IIB T6…T3 Ga II 1G Ex ia IIC T6…T3 Ga
Ex işaretleme (ATEX)

II 1D Ex ia IIIC T85°C…T110°C Da II 1D Ex ia IIIC T85°C…T180°C Da

Eski güç kaynağı,
Kendinden güvenlik verileri

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0,75 W

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0,75 W

Muhafaza [Ex tD]   koruma modları ile toz koruması için
Metal gövde

HB-–--––5Ex
HT-–---–5Ex

Metal gövdeli yüksek sıcaklık versiyonu
HP-----–5Ex
HH-–---–5Ex

Tip

Ex işaretleme (ATEX) II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C…T110°C Da/Db II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C…T180°C Da/Db

Eski güç kaynağı,
Kendinden güvenlik verileri

Ui = 12,5 V DC – 30 V DC

3.1.2. IECEx Onay No.: IECEx BKI 09.0001 Yayın No: 1
Kendinden güvenli [Ex ia] koruma modları için

Metal gövde
SAP ekranlı

HB-–--–6, –8Ex

Metal gövde
SAP ekranı olmadan

HT-–--–6, –8Ex

Metal ile yüksek sıcaklık versiyonu
SAP ekranlı muhafaza

HP-–--–6, –8Ex

Metal ile yüksek sıcaklık versiyonu
SAP ekranı olmayan muhafaza

HH-–---–6, –8Ex
Tip

Eski işaretleme

(IECEx, INMETRO)

Ex ia IIB T6…T3 Ga IIC T6…T3 Ga
Ex ia IIB T6…T3 Ga Ex ia IIC T6…T3 Ga

Ex ia IIIC T100°C Da

Eski güç kaynağı,
Kendinden güvenlik verileri

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W
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3.1.3. INMETRO Onay No.: DNV 14.0169 X – Rev. 02.

Kendinden güvenli [Ex ia] koruma modları için
Metal gövde

SAP ekranlı
HB-–--–6, –8Ex

Metal gövde
SAP ekranı olmadan

HT-–--–6, –8Ex

Metal ile yüksek sıcaklık versiyonu
SAP ekranlı muhafaza

HP-–--–6, –8Ex

Metal ile yüksek sıcaklık versiyonu
SAP ekranı olmayan muhafaza

HH-–---–6, –8Ex
Tip

Eski işaretleme

(IECEx, INMETRO)

Ex ia IIB T6…T3 Ga IIC T6…T3 Ga
Ex ia IIB T6…T3 Ga Ex ia IIC T6…T3 Ga

Ex ia IIIC T100°C Da

Eski güç kaynağı,
Kendinden güvenlik verileri

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

3.1.4. EAC Onay No.: RU C-HU.MЮ62.B.04400

Kendinden güvenli [Ex ia] koruma modları için:
Metal gövde

SAP ekranlı
HB-–--–6, –8Ex

Metal gövde
SAP ekranı olmadan

HT-–--–6, –8Ex

Metal ile yüksek sıcaklık versiyonu
SAP ekranlı muhafaza

HP-–--–6, –8Ex

Metal ile yüksek sıcaklık versiyonu
SAP ekranı olmayan muhafaza

HH-–---–6, –8Ex
Tip

0Ex ia IIB «T6…T3» Ga X 0Ex ia IIC «T6…T3» Ga X 0Ex ia IIB «T6…T3» Ga X 0Ex ia IIC «T6…T3» Ga X
Ex işaretleme (EAC)

Ex ia IIIC «T85°C…T110°C» Da X Ex ia IIIC «T85°C…T180°C» Da X

Eski güç kaynağı,
Kendinden güvenlik
veri

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0,75 W

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 -H, Ui ≤ 30 V,
Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0,75 W

Muhafaza [Ex tD]   koruma modları ile toz koruması için:
Metal gövde

HB-–--––5Ex
HT-–---–5Ex

Metal gövdeli yüksek sıcaklık versiyonu
HP-----–5Ex
HH-–---–5Ex

Tip

Ex işaretleme (ATEX)
Ex ta IIIC «T85°C…T110°C» Da X 
Ex tb IIIC «T85°C…T110°C» Db X

Ex ta IIIC «T85°C…T180°C» Da X 
Ex tb IIIC «T85°C…T180°C» Db X

Eski güç kaynağı,
Kendinden güvenlik verileri

Ui = 12,5 – 30 V DC
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3.1.5. Ex sertifikalı modeller için sıcaklık verileri

ATEX ve IECEx onayları için sıcaklık limit verileri
Patlayıcı gaz atmosferi Patlayıcı toz atmosferi

Alüminyum ve paslanmaz çelik gövde
H-----–8Ex

Yüksek sıcaklık

Alüminyum ve paslanmaz çelik gövde
H-----–5, –6Ex

Sıcaklık verileri Yüksek sıcaklık

HH-–---–8Ex
HP-----–8Ex

HH-–---–6Ex
HP-----–6Ex

Ex ia IIC, Ex ia IIB Ex ia IIIC, Ex ta/tb IIIC

İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı + 80 °C
(+176 °F)

+ 90 °C
(+194 °F)

+ 100 °C
(+212 °F)

+ 180 °C
(+356 °F)

+ 80 °C
(+176 °F)

+ 90 °C
(+194 °F)

+ 100 °C
(+212 °F)

+ 180 °C
(+356 °F)

Proses bağlantısında izin verilen 
maksimum yüzey sıcaklığı

+ 70 °C
(+158 °F)

+ 90 °C
(+194 °F)

+ 100 °C
(+212 °F)

+ 175 °C
(+347 °F)

+ 75 °C
(+167 °F)

+ 90 °C
(+194 °F)

+ 100 °C
(+212 °F)

+ 175 °C
(+347 °F)

İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı

Sıcaklık sınıfı

≤ 60 °C (≤ 140 °F)

T6 T5 T4 T3 T85°C T100°C T110°C T180°C

IECEx ve INMETRO onayları için sıcaklık limit verileri
Patlayıcı gaz atmosferi Patlayıcı toz atmosferi

Alüminyum gövde
H--–4--–8Ex Alüminyum gövde

Sıcaklık verileri Yüksek sıcaklık
HT-–4--–6Ex
HB-–4--–6ExHH-–4--–8Ex

HP-–4--–8Ex

Ex ia IIC, Ex ia IIB Ex ia IIIC

İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı ≤ 85 °C
(≤ 185 °F)

≤ 100 °C
(≤ 212 °F)

≤ 135 °C
(≤ 275 °F)

≤ 200 °C
(≤ 392 °F)

+ 90 °C
(+194 °F)

İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı

Sıcaklık sınıfı

≤ 60 °C (≤ 140 °F)

T6 T5 T4 T3 T100°C
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3.2. AAKSESUARLAR
-

-

-

-

Garanti belgesi
Kullanıcı ve Programlama 
Kılavuzu AB Uygunluk Beyanı 
EView2 yazılım CD'si

-

-

-

2 adet M20x1.5 kablo rakoru 
SAP-300 ekran modülü (opsiyon) 
Düz conta (gerektiğinde)

3.3. SGÜVENLİ KULLANIM ÖZEL ŞARTLARI
SAP ekranlı cihaz Ex ia IIC ortamında çalıştırılmamalıdır!
Kıvılcımsız modlu vericiler, yalnızca [Ex ia Ga] IIC veya [Ex ia Ga] IIB güvenlik modu ile onaylı bir devreye, 3.1 bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan maksimum değerler 
uygulanarak bağlanmalıdır.
Cihazın metalik mahfazası, aynı potansiyele (EP) sahip ağa bağlanacaktır.
Döküm alüminyum alaşımlı kasanın alüminyum içeriği, cihazın darbe veya sürtünme etkilerinden kaynaklanan olası kıvılcım veya tutuşma kaynaklarına karşı 
korunmasını gerektiren sınırı aşıyor.
Cihaz kaplamalı bir sensörle donatılmışsa, yalnızca Ex ia IIB koruma moduna sahip bir devrede çalıştırılmalıdır.
Ex ia IIC T6…T3 Ga koruma düzeyine sahip cihazların durum penceresinin boyutu sınırı aşıyor; bu nedenle cihaz elektrostatik yüklenmeye neden olabilecek etkilere 
karşı korunmalıdır.”

3.4. mBAKIM VE ONARIM
MicroTREK düzenli olarak bakım gerektirmez.
Ancak bazı çok nadir durumlarda, probun biriken malzemeden temizlenmesi 
gerekebilir. Bu, proba zarar vermeden nazikçe yapılmalıdır.
Garanti süresi boyunca veya sonrasında yapılacak onarımlar yalnızca Üretici tarafından gerçekleştirilmelidir.
Onarım için geri gönderilen ekipman, gönderilmeden önce Kullanıcı tarafından temizlenmeli veya nötralize edilmelidir (dezenfekte edilmelidir).
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4. MEKANİK KURULUM
4.1. HİŞLEME VE DEPOLAMA

Elle taşırken, iki elinizle tutun veya güç kaldırıldığında, dönüştürücü muhafazasından 
kaldırarak cihazı dikkatli bir şekilde taşımaya dikkat edin. Gerekirse, kaldırma tertibatı 
kullanın. Aleti sondasından tutarak kaldırmaya teşebbüs edilmemelidir.
Dikkat: Prob, kritik bir gösterge bileşenidir. Zarar vermeyin – Dikkatli taşıyın!

Darbelerden kaçının – sert darbelerden, sarsıntılardan, darbelerden vb. 

kaçının. Dikkat: kırılgan elektronikler

Bükülmekten kaçının (tek çubuklu ve koaksiyel problar) – Bükülmeyi önlemek için probu destekleyin. Kablo bükülmelerini ve yıpranmayı önleyin

Çapı 400 mm'den (16 inç) az olan kabloyu sarmayın. Kablo bükülmeleri veya 
yıpranması ölçüm hatalarına neden olur.

Depolama sıcaklığı

htk4014a600p_05- 17/68



4.2. mTANK ÜZERİNE ÇIKIŞ

4.2.1. Kurulum talimatları: genel notlar
Montajdan önce bağlantı parçaları ve tankların şekli dikkate alınmalıdır. Tank duvarlarına ve tankların içindeki diğer nesnelere göre meme konumu.

(Uyarı: bu boş alan seçilen sonda tipine bağlı olacaktır: bu bölümün ilerleyen kısımlarına bakın) tankın çatısının tasarımı yani yüzer, beton, entegre, vb; ve 
taban, yani konik, vb. Takmadan önce lütfen şunları unutmayın: Güç kaynağının bağlantısını kesin, tank ortam içerdiğinde gösterge takılabilir.

Dişli proses bağlantıları meme yüksekliği Tankın içine giren nozullar

En basit ve en ekonomik yol, MicroTREK 2 

kablosunu doğrudan 1" (1½") BSP veya 1
" (1½") NPT dişli bağlantı ile tankın üzerine 
monte etmektir.

Çapından daha uzun nozul takmayın,
özellikle tekli problar ve toz uygulamaları için.

h ≤ Ød, nerede
h = meme yüksekliği 
ve Ød = meme çapı

Bu ilişki mümkün değilse NIVELCO ile iletişime geçin.
Dikkat: Tankın içine giren 

nozullar kullanmayın. Bu, yayılan 
nabzı bozacaktır.
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İki cihazın kurulumu Proses bağlantısı ve giriş borusu Durdurma kuyuları

Aynı tank üzerinde iki cihaz 
kullanılacaksa, bunlar birbirinden en az 
2 m (6,5 ft) uzaklıkta monte edilmelidir. 
Bu göz ardı edilirse, müdahaleler

Dikkat: Memeyi girişe yakın koymayın. Petrokimya uygulamaları için yüzer çatılı tanklar: Durdurma 
kuyusu kullanın.boru.

Ortamı doğrudan probun üzerine dökmek yanlış 
okumalar verecektir.üretilen elektromanyetik (EM) alanlar

Her iki alet tarafından da mesafe ölçerin mümkün olmadığı durumlarda saptırıcı plakanın takılmasına neden olabilir

ölçüm hataları. giriş borusundan.
Koaksiyel problar: probun dış 
kabuğu EM alanını içerir: minimum 
mesafe gerekmez.
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Problar: dolaşıklık, düzlük ve tank tabanı açıklığı Tanktaki karıştırıcı

Kablo probları, tanka yerleştirildikten sonra düz olmalıdır. Dolaşmaları 
önlemek için diğer nesnelerden (örn. karıştırıcılar) da uzak olmalıdırlar.

Göstergenin çalışma özelliklerini korumak için, karşı 
ağırlıklarla (kablo probları için) veya prob ucuyla (diğer 
tipler) tank tabanına dokunmaktan kaçınılması önerilir.

Referans odasının dışında elektromanyetik alan yok.
Sıvıları ölçerken, doğru ölçümü sağlamak için elektromanyetik koruma sağladığından, bir 
dinlendirme kuyusu veya referans odasının kullanılması uygundur.

Probun EM (elektromanyetik) alanını etkileyen tankın içindeki nesnelerin 
(süreksizliklerin) yanına monte etmekten kaçının.

Göstergeyi şu gibi çıkıntılı nesnelerden uzağa kurun: ısıtma boruları, 
tank kesitinde ani değişiklikler, tank duvarı takviyeleri ve kirişleri, 
kaynak hatları ve yağ çubuğu boruları, vb.

Ünite doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa güneşlik kullanın.
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Probun tankın dibine monte edilmesi.
Esnek problar, bir mandren (halka), gerdirme veya benzeri bir 
tespit cihazı ile tankın dibine sabitlenebilir.

Kablo problarının kısaltılması

Gerekirse kablo probu kısaltılabilir, ancak bu yalnızca sıvılarda 
kullanıldığında geçerlidir.

İşlem:
1. Soket ayar vidasını M6x10 (ISO 4026) 5 mm (0,20 inç) Alyen 

(altıgen) anahtarla (ISO 2936) ayırın.
2. Kablo tellerinin ve şeritlerinin yıpranmasını önlemek için kabloyu karşı 

ağırlıktan çekin ve kablo kesiciler kullanarak gereken uzunluğa 
kısaltın.

3. Kabloyu karşı ağırlığa geri takın ve vidalarla sıkın.
4. Yeni prob uzunluğuna göre konfigürasyon parametrelerini 

değiştirin; referans noktası ile ağırlığın üst kenarıdır.

4.2.2. Özel kurulum talimatları: gösterge – katı uygulamalar

Yanlış okumalar Kablo problarında konik silo nozulları, yanlış 
okumalar ve çekiş

Probun memenin kenarına temas etmesine izin vermeyin.

Yüksek çekiş kuvvetleri: Kablo üzerinde 
aşırı çekiş yüklerinden kaçınmak için probu 
sabitlememenizi öneririz.

Bükme ve çekiş:
Bağlantıyı, tankın ½ yarıçapında ve minimum meme 
yüksekliği ile çatıya yerleştirin. Böylece boşaltma 
sırasında eğilme veya çekme nedeniyle oluşabilecek 
hasarların önüne geçilebilir.
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Çekiş yükü, tankın yüksekliğine ve şekline, orta partikül boyutu 
ve yoğunluğuna ve tankın boşaltılma hızına bağlıdır. Aşağıdaki 
çizelge, farklı malzeme için gerçek çekme yükü değerlerini 
sağlar.

Prob Uzunluğu

12 m
(40 fit)

1,2 ton

Prob tipi Malzeme 6 m
(20 fit)

24 m
(80 fit)

Mono kablo Ø8 mm (Ø0,31 inç), maks. 
yük: 3,0 T

Çimento 0,6 T 2,4 ton

Külleri Uçur 0,3 T 0,6 T 1,2 ton

Nozulun altında orta düzeyde birikme meydana gelebilir: bu, nabzı 
zayıflatabilir. Tortu birikmesine izin veren boşluklardan kaçının.

Tank çatıları, Ø8 mm (Ø 0,31 inç) tek kablo probları kullanan mastar kurulumları için en az 3 T'lik yükleri desteklemelidir.

4.3. WIRING

Ex olmayan ortamda kablolama

1. Ünitenin kapağını çıkarın
2. Kabloyu, kablo rakorundan muhafazaya yönlendirin
3. Kablodan yalıtımı 4 mm (0,16 inç) uzunlukta çıkarın ve ekranlamanın serbest 

kısmını kesin.
4. Akım döngüsünün kablolarını terminal 2 ve 3'e (herhangi bir polarite) bağlayın. 

Kabloyu, kablo rakorunda 10 mm (0,4 inç) kalacak şekilde geri çekin. İki anahtar 
kullanarak kablo rakorunu sıkın.
Kablo rakorunun yeterince sıkılıp sıkılmadığını ve kabloların bağlantısının uygun olup olmadığını kontrol edin.

5. Kabloları mahfazaya yerleştirin ve kapağı mahfazaya vidalayın.
Elektroniklerin aşırı gerilim koruması nedeniyle cihaz üzerinde 500 V AC 
yalıtım testi yapılmamalıdır.

1 2 3 4 5 6

HTK-402-4M-200-00

mV
Ölçek

4…20 mA
ben-ben+

10mV 1mA

1 2 3 4 5 6
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EP ağına bağlantı (topraklama). Elektrostatik deşarj (ESD)

Maks. vidalı topraklama kablosu bağlantısı. 
Muhafazanın yan tarafında EP terminallerinden 4 mm² 
(AWG 11) kesit mevcuttur.
MicroTREK'in muhafazası topraklanmalıdır. 
Topraklama direnci R < 1 Ω
Sinyal kablosunun blendajı kontrol odasında 
topraklanmalıdır.
Koruma, olası bir elektromanyetik gürültü oluşumunu 
engellemez, bu nedenle sinyal kablosunu güç kablolarından 
uzağa yönlendirin.

MicroTREK 2 telli Ex olmayan ve Ex gösterge 
elektroniği, ESD'ye karşı 4 kV'a kadar korumalıdır 
Not: ESD, MicroTREK 2 telli ESD koruması ile 
çözülemez.
Tank, ortam ve prob kurulumunu topraklayarak 
ESD'yi önlemek müşterinin sorumluluğundadır.

NSYARALANMA Hiddeti!

1. Prob, çalışma sırasında bir elektrostatik deşarj 
alabilir; Potansiyel elektrik çarpması risklerini 
önlemek için dokunmadan önce probu, yeterince 
yalıtılmış bir aletle tankın duvarına doğru iterek 
topraklayın.

2. Giriş borusunu ve ortamı topraklayın.

Tehlikeli olmayan sürüm

Güç kaynağı
nominal voltaj 24 V DC
Maksimum voltaj (Ugiriş): 35 V DC
Minimum voltaj (Ugiriş): Yük empedansına bağlı olarak aşağıdaki grafiğe bakın.
Yük empedansı RA

Döngü direnci, Rdöngü rHART + Rkablo + Rampermetre Ohm
Minimum yük empedansı RA 0 Ohm
Maksimum yük empedansı RA 750 Ohm
rHART HART için direnç® iletişim 250 Ohm (önerilir)
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8

minimum suppl yVoltaj, Varz , , için döngü

voltaje
250'den fazla Ω

n

düşürmek direnç Tas, R döngü 250 Ω (ölçülen NS
güç kaynağının terminalleri)

direnç ce'de
4mA

Voltaj düşürmek

250'den fazla Ω

nminimumP
a

ut voltajıe
r

Vgiriş direnç ce'de
(ölçülen t MikroT EK terminal) 20 mA

0 2 4 6 8 10
döngü akımı, mA

12 14 16 18 20 22

Hat A = MicroTREK 2 telli terminallerde minimum voltaj
Hat B = minimum besleme voltajı (250 Ω döngü direncinin neden olduğu voltaj düşüşü için)

Güç kaynağının hesaplanması için örnek: Gerilim düşüşü 22 mA'da test edilir:
sen güç minimum 22 = 22 mA x yük empedansı + Uminimum giriş 22

sen güç minimum 22 = 22 mA x 250 Ω + 10 V = 5,5 V + 10 V = 15,5 V
Tüm akım aralığını kapsamak için voltaj düşüşü de 4 mA'da test edilmelidir:

Analoji ile aşağıdakiler geçerlidir: sen güç minimum 4 = 4 mA x yük empedansı + U giriş minimum 4

sen güç minimum 4 = 4 mA x 250 Ω + 18 V = 1 V + 18 V = 19 V
250 Ω yük empedansında, 4 ... 20 mA'lık mevcut cihaz aralığına enerji vermek için 19 V'luk bir güç kaynağı voltajı yeterlidir.
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Tehlikeli hizmet versiyonu
Akım döngüsünün kablolarını terminal 2 ve 3'e (herhangi bir polarite) bağlayın. Kendinden güvenli olduğu onaylanan cihaz, yalnızca kendinden güvenli 
sertifikalı başka bir ekipmanla birlikte kullanılabilir. İsim plakasında belirtilen tüm izin verilen elektriksel güvenlik verilerine uyulmalıdır.

Bir 'Ex' tekrarlayıcı güç kaynağı birimi kullanılmalıdır.

Besleme voltajının hesaplanması için, standart 'Ex' olmayan versiyon için geçerli olan aynısı 
geçerlidir.

Bağlı Ex tekrarlayıcı HART olmalıdır-- uyumlu, böylece EView2 iletişim 
yazılımı veya HART ile çalıştırılabilir- iletişimci.

HART- adaptör, Ex tekrarlayıcının kendinden güvenli girişine bağlanmalıdır! Plastik 
kaplamalı üniteler sadece IIB gaz sınıfı tehlikeli alanlarda kullanılmalıdır.

4.3.1. OTOBÜS (HART®) iletişim
MicroTREK'in iki çıkış seçeneği vardır: Akım çıkışı. ve HART®, 'Ex ia' 

akım çıkışı. ve HART®

HART ile uyumlu her iki versiyon® protokolüne sahiptir ve EView2 konfigürasyon yazılımı veya MultiCONT evrensel proses kontrolörü (ekranlı!) ile 
çalıştırılabilir. Rosemount Standardına göre, HART® iletişim bir MicroTREK 2 telli ile kullanılabilir. Slave olarak MicroTREK 2 telli ile HART arasında 
noktadan noktaya bağlantı olarak kullanılır® usta.

Pasif, HART® protokol
Kendinden güvenli pasif, HART® protokol

N x 4 mA + HART 4…20 mA + HART

Modem

HART-
HHC

HART-
HHC

EView2
veya HART'a özel

yazılım ve
işletim cihazlarıHART-Master
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4.4. PBÜYÜK-AÇIK VE BAŞLAT-YUKARI

MicroTREK 2-telli, müşteri sipariş spesifikasyonlarına göre önceden yapılandırılmıştır ve hemen kullanıma hazırdır.Dikkat! 
Ünite bağlandıktan ve güç açıldıktan sonra 60 saniyeden daha kısa bir başlatma süresine izin verilmelidir.Prob 
uzunluğu kısaltılmışsa, lütfen aşağıdaki bölümlere bakın:
3.3.1: Kullanıcı Fonksiyonlarının Özeti, kullanıcı fonksiyonu 1.1.6: Konfigüre edilmiş prob uzunluğunu değiştirmek için prob uzunluğu.

4.5. AMEVCUT KULLANICI ARAYÜZLERİ

MicroTREK'in programlanması aşağıdaki enstrümanlar / aksesuarlar kullanılarak yapılabilir:

SAP-300 görüntüleme ünitesi Opsiyonel. Bkz. bölüm "5.1. SAP-300 görüntüleme ünitesi ile programlama”.
MultiCONT evrensel proses kontrolörü Ayrı olarak sipariş edilecektir. Programlama talimatları için MultiCONT Kullanım Kılavuzuna bakın.

Ayrı olarak mevcuttur. Açılışta otomatik cihaz algılama. Bkz. 
"5.3 HART ile Programlama" bölümü® (HHC) İletişimci”.HART® (HHC) El Tipi İletişim Cihazı

5. PROGRAMLAMA
MicroTREK üç (temel) şekilde programlanabilir:

-

-

-

EView2 yazılımı ile programlama 

SAP-300 ekran ünitesi ile programlama

HART ile Programlama® El Tipi (HHC) İletişim Cihazı (Çalıştırma talimatı için HHC'nin Kullanım kılavuzuna bakın)

5.1. PİLE ROGRAMLAMA EVIEW2 YAZILIM

5.1.1. EView2 yazılımının kurulumu ve yürütülmesi.

“EView2 HART'ı kurun® konfigürasyon yazılımı” (bundan sonra “EView2” olarak anılacaktır) EView2 yazılımı kullanıcı kılavuzunun 3. bölümünde 
açıklandığı gibi. Elektrik bağlantıları: Vericiyi bir HART kullanarak PC'ye bağlayın® adaptör (ayrıca sipariş edilebilir).

Tehlikeli görev sistemlerinde bir HART- iletişim özellikli Ex tekrarlayıcı, arabirimden önce devreye takılmalıdır! HART 
adaptörü, Ex tekrarlayıcının kendinden güvenli girişine bağlanmalıdır!

Uygulamayı çalıştırın ve yazılıma sahip cihazları tespit edin (daha fazla ayrıntı için bkz.: EView2 Kullanıcı Kılavuzunun 4. Bölümü).
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5.1.2. Cihaz programlama, EView2 ile konfigürasyon

Yapılandırmak veya programlamak istediğiniz algılanan cihazlar arasından seçim yapın ve "CİHAZ AYARLARI" penceresini açın (daha fazla ayrıntı için EView2 Kullanım Kılavuzunun 4.4 ve 4.5 

bölümlerine bakın).

EView2 kullanılarak gerekli tüm cihaz parametreleri ve cihaz ayarları yapılabilir. Aşağıdaki tablo, yapılandırma parametrelerini ve bunların konumlarını ve yollarını özetlemektedir 
(Tablo 1).

NS Varsayılanı Sıfırla değerler, Giriş Aralığı sütununda kalın yazı tipiyle bulunabilir.

5.1.2.1 Parametreler

1. masa

Fonksiyon, Parametre adı Giriş aralığı

0 – 60 000 mm (2 362 inç)

Açıklama
Tank yüksekliği (P05) Seviye ölçümü hesaplaması, tankın yüksekliğine ve ilgili akım çıkış seviyesi 

ölçümlerine ve ilgili akım çıkışına dayanmaktadır.
siparişe göre Alt flanş yüzeyi ile tankın altındaki referans noktası arasındaki mesafe 

olarak tanımlanır.
Çıkış birimi “Uzunluk birimi – P01” menü noktasında belirlenmelidir. Burada ayarlanan tank 
yüksekliği aynı zamanda "4 mA – P17 ataması" üst sınırıdır.

Not: Akım çıkışı mesafe veya seviye ölçmek için yapılandırılmışsa, cihaz programlanan prob 
uzunluğunun ötesinde ölçüm yapmaz.

Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Ölçüm konfigürasyonu” sekmesi – “Tank yüksekliği” 
parametresi.

Ölü bölge (P06) Algılama gecikmesi (P08) … prob uzunluğu 
(P07)
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Fonksiyon, Parametre adı
Uyarı:

Kritik Parametre!

Giriş aralığı Açıklama
Ölü bölge, proses bağlantısından (referans noktası) ortamın yüzeyine kadar olan 
minimum ölçüm mesafesidir. Ölçüm doğruluğunu bozmamak için Bölüm 3'te verilen 
minimum değerlere uyulmalıdır.

"Minimum ölçüm mesafesi"
Prob teknik veri tablosu olarak

Akım çıkışı ölü bölgenin içine giremez. Ölü bölge içinde üretilen sinyaller 
işlenmez.
Çıkıştaki ölçü birimi Uzunluk bir – P01 tarafından ayarlanmalıdır.
Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Ölçüm konfigürasyonu” sekmesi – “Ölü bölge” 
parametresi.

Sönümleme süresi (P18)

Zaman sabiti
1 – 100 sn. Bu fonksiyon, hızlı sinyal dalgalanmalarını (örn. sıvının türbülansından kaynaklanan) filtreler. 

Yalnızca mevcut çıktıyı etkiler.5 saniye

Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Ölçüm konfigürasyonu” sekmesi – “Sönümleme süresi” 
parametresi.

Prob uzunluğu (P07) Minimum: 100 mm (3,94 inç) 

Maksimum: 24 000 mm (945 inç)

Prob uzunluğunu + 100 mm (3,94 inç) olarak ayarlayın.

Bu değer, prob değiştirildiğinde veya kısaltıldığında (kablo probları) değiştirilmelidir.
Sipariş edilen uzunluk

+ 100 mm (3,94 inç)
Çıkıştaki ölçü birimi Uzunluk bir – P01 tarafından ayarlanmalıdır. Özel bir kurulum 
durumunda, Sondanın uzunluğu, tankın yüksekliğinden daha uzun, ancak 24 m'den 
(78,74 ft) az seçilebilir.
Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Ölçüm konfigürasyonu” sekmesi – “Prob 
uzunluğu” parametresi.

Algılama gecikmesi (P08) Minimum değer: 0mm (0 inç) Bu fonksiyon, parazit yansımalarının (örneğin, tank nozulundan) maskelendiği flanşın 
hemen altında bir alanı tanımlamak için kullanılabilir.Maksimum değer: Ölü Bölge

siparişe göre Bu değer ölü bölgeye (Ölü bölge – P06) eşit veya daha küçük olmalıdır.

Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Ölçüm konfigürasyonu” sekmesi – “Algılama 
gecikmesi” parametresi.

Hesaplama sistemi, Uzunluk 
birimi:

Parametre yolu:
“CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Uygulama” sekmesi
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Fonksiyon, Parametre adı

Hesaplama sistemi (P00)

Giriş aralığı Açıklama
Seçme: Ölçü birimleri (uzunluk ve hacim) burada ayarlanan birim sistemine göre 

kısaltılır. Ölçü birimlerini ayarlarken/değiştirirken, önce Hesaplama sistemini ve 
ardından kullanılacak ölçü birimini seçmelisiniz. Önceki bir daraltılmış aramanın 
listesine göre.

Metrik (AB), İngiliz (ABD) ve 
"Opsiyonel Birim"

Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Uygulama” sekmesi – “Hesaplama sistemi” 
parametresi.

Uzunluk birimi (P01) Seçme:
m, cm, mm, inç, ft

Mesafe ve seviye ölçü birimini görüntüleme.
"Opsiyonel Birim" seçilirse, "Opsiyonel Birim" parametresinde belirtilen kullanıcı tanımlı birimler 
(Birim adı, dönüştürme faktörü) ayarlanabilir ve mesafe birimi olarak kullanıcı tanımlı birim 
kullanılacaktır.

mm

Akım jeneratör modu – P11 parametresinde “Seviye” veya “Mesafe” modu seçilirse, burada 
seçilen birim aşağıdaki fonksiyonlar için de geçerlidir:
Tank yüksekliği – P05, Ölü 

bölge – P06, Prob uzunluğu – 

P07, 4 mA ataması – P16, 20 

mA ataması – P17, Algılama 

gecikmesi – P08.

Veya VM tablosunun (VMT) "Kaynak" sütunundaki birim.

Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI" penceresi / "Uygulama" sekmesi - "Mühendislik birimleri -> Uzunluk birimi" 

parametresi veya "Birim adı" ve "Dönüştürme faktörü" parametresindeki "Opsiyonel Birim" sekmesi.

Hacim birimi (P02) Seçme: Görüntülenen hacim / dönüşüm değeri birimi.
Dönüştürme, örneğin doğrusal olmayan bir fonksiyonu seviye faktörü olarak gerçekleştirmek için bir seviye 

değerini bir "dönüşüm değerine" (genellikle hacim) dönüştürmek anlamına gelir.
m³, l, US Gal, ft³, bbl, m³/h, ft³/h, kg, 
metrik ton veya
ton ABD
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Fonksiyon, Parametre adı Giriş aralığı
m³

Açıklama
Akım üreteci modu - P11, akım çıkışı fonksiyon parametresinde “Hacim” veya “Ullage 
Volume” modu seçilirse, burada seçilen birim aşağıdaki fonksiyonlar için de geçerlidir: 4 

mA – P16 ataması,
20 mA – P17 ataması.
Veya VM tablosu (VMT) "Çıktı" sütun birimi.

Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Uygulama” sekmesi – “Mühendislik birimleri -> Hacim 
birimi” parametresi.

Opsiyonel Birim

Yeni birim (uzunluk)

Ünite adı (P03)

Sadece Hesaplama sisteminde “Opsiyonel birim” seçildiğinde ayar alanı aktif hale gelmiş 
olarak görünür.

4 ASCII karakteri Yeni birimin adı (en fazla 4 karakter)
Birim Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Uygulama” sekmesi – “Opsiyonel Birimler -> Birim adı” 

parametresi.

Birim dönüştürme faktörü (P04) Minimum: > 0.0

Maksimum: 100.000

Dönüştürme faktörü için referans milimetredir, her zaman buna kıyasla dönüşüm 
değerini girin.

1.0
10'luk bir dönüştürme faktöründe, yeni birim 10 mm'ye (0,4 inç) eşittir. 
0,1 dönüştürme faktöründe, yeni birim 0,1 mm'ye (0,004 inç) eşittir.
Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Uygulama” sekmesi – “Opsiyonel Birimler -> Dönüştürme 
faktörü” parametresi.

Akım çıkışı Parametre yolu:
“CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Çıkışlar” sekmesi

Akım jeneratör modu
(P11)

Seçin: Kapalı, Düzey, Mesafe, Ses Düzeyi*
veya Ullage hacmi*

Akım çıkışı için gerekli fonksiyonun seçimi.
Analog verici kullanıldığında 4 ... 20 mA çıkışında mevcut sinyalle orantılı olarak 
ne görüntüleneceğini belirtir.
Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Uygulama” sekmesi – “Akım çıkışı -> Akım 
üreteci modu” parametresi.

Seviye

Hata göstergesi (P12) Seçin: Tut – son ölçülen değer, 22 

mA
Bu parametre, bir hata durumunda akım çıkışının alacağı durumu tanımlar.
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Fonksiyon, Parametre adı Giriş aralığı Açıklama
Tut – son ölçülen değer: 4 ... 20 mA (bir hata durumunda son ölçülen değeri 
korur)
22 mA: 4 ... 20 mA (22 mA arıza akımı hatası durumunda)
Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Çıkışlar” sekmesi – “Akım çıkışı -> Hata 
göstergesi” parametresi.

Tut – son ölçülen değer

4 mA (P16) ataması 4 mA 
çıkış akımına karşılık 
gelen değer

Seçin: 0 mm** ile arasında bir değer girin.

“20 mA Atama” parametresi için girilen 
değerden daha düşük bir değer.

Bu fonksiyon, analog ölçüm aralığının alt sınırını tanımlar (4 mA ataması). Bu 
parametrenin değeri her zaman “20 mA Atama” (P17) için seçilen değerden 
düşük olmalıdır.
Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI" penceresi / "Çıkışlar" sekmesi – "Akım çıkışı -> 4 mA ataması" 
parametresi.

siparişe göre

20 mA (P17) atanması 20 

mA çıkış akımına karşılık 
gelen değer

Seç: "Atama" için seçilen değerden 
daha yüksek bir değer girin.

4 mA” tank yüksekliğine veya maksimum 

hacim tablosuna (VMT) kadar

değer***

Bu fonksiyon, analog ölçüm aralığının üst sınırını tanımlar (20 mA ataması).

Bu parametrenin değeri her zaman şöyle olmalıdır:

– “Tank yüksekliği” (P05) altında seçilen değer veya maksimum hacim tablosu (VMT) değerinden daha 
düşük veya eşit,
– “4 mA Atama” (P16) altında seçilen değerden daha yüksek, aksi takdirde parametre 
kontrolü sırasında bir hata mesajı görüntülenir.
Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI" penceresi / "Çıkışlar" sekmesi – "Akım çıkışı -> 20 mA ataması" 
parametresi.

siparişe göre

Hata gecikmesi (P13) Seçin: Gecikme yok, 10 saniye, 20 saniye, 30 

saniye,

1 dak., 2 dak., 5 dak. veya 15 dk.

Bu menü yalnızca "Hata göstergesi" altında "22 mA" seçildiğinde kullanılabilir. Bu 
parametre ile bir hata not edildikten sonra akım çıkışının 22 mA'ya geçişi için bir zaman 
gecikmesi tanımlanabilir.

Gecikme yok Gecikme sırasında, ölçüm ve analog çıkışlar tutulur. Hata ortadan kalktığında, 
gecikme aynı zamanda ölçüm moduna geri dönmeye yarar.

* “hacim” veya “geri yük hacmi”ni seçmeden önce VM tablosunu (VMT) tamamlayın.

* * veya “Uzunluk Birimi”nde seçilen diğer birim, “Akım jeneratörü modu” Öğesinde seçilen öğeye bağlı olarak “Hacim Birimi”.
* * * “Akım jeneratörü modu”nda seçilen değere bağlıdır.

Özel cihaz tanımlama 
bilgileri

Parametre
“CİHAZ AYARLARI” penceresi (Gelişmiş mod) / “Özel” sekmesi

yol:
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Fonksiyon, Parametre adı

(sağlama toplamı)

Giriş aralığı Açıklama
Sadece oku Bu değer, cihaz yazılım sürümünün tanımlanması için kullanılır. Sağlama toplamı başlatılırken test edilir. 

Bu, mikrodenetleyici ile ilgili herhangi bir sorunu tespit etmeye yardımcı olur.

(Seri numarası) Sadece oku Bu parametre, ilgili ölçüm cihazını tanımlamaya yarar. Bu numara değiştirilemez ve 
adresi HART ile kullanım için ayarlar® arayüzler.

(Prob tipi) Seçin: Tek çubuk, Çift çubuk, 
Tek kablo, Tek kablo + karşı 
ağırlık, Karşı ağırlıksız tek 
kablo, Çift kablo, Çift kablo + 
karşı ağırlık, Koaksiyel, Özel 1, 

Özel 2 veya Özel 3

Sinyal dönüştürücü ile sağlanan prob tipi hakkında bilgi. Bu salt okunur bir parametredir

siparişe göre

Bir sinyal ağına entegre etmek için.
HART için standart donanım platformu® üst üste binmiş FSK sinyallerine sahip mevcut döngüdür. 
Çoklu düşüş uygulaması için akım çıkışı "KAPALI" ve dolayısıyla sabit 4 mA'ya ayarlanır.

16 adede kadar multidrop bus ile. HART'ın® cihazlar birlikte çalıştırılabilir. 
Parametre yolu:

“CİHAZ AYARLARI / Tanımlama” sekmesi veya “CİHAZ AYARLARI (Gelişmiş mod) / Cihaz Tanımlama” 
sekmesi

Yoklama Adresi / HART kısa 
adresi

Seçin: 0'dan 15'e kadar olan adresler Bu fonksiyon ile bir veri yoluna bağlı her cihaza 0 ile 15 arasında bir adres atanır 
(HART® protokol). Bir dijital veri yoluna birden fazla cihaz bağlıysa, her cihaza veri 
yolunda tanımlanabileceği benzersiz bir adres atanmalıdır.

0 – Analog çıkış aktif
1 ila 15 – Çoklu bırakma modu etkin, analog çıkış etkin değil
Değeri ayarla: “CİHAZ AYARLARI” penceresi / “Kimlik” sekmesi – “Cihaz Kısa HART®

Adres” bölümünde veya

„ CİHAZ AYARLARI” penceresi (Gelişmiş mod) / Cihaz Tanımlama” sekmesi – Sorgulama 
Adresi” bölümü.

0
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5.1.2.2 VMT'nin kurulumu ve yüklenmesi (Linearizasyon eğrisi – VMT)

Bu fonksiyon, seviye ve ses seviyesi arasında maks. 20 puan. Sağlanan her değer bir öncekinden daha yüksek olmalıdır. Uzunluk ve hacim 
birimleri, çizelgedeki verileri (Uzunluk birimi, Hacim birimi) değiştirmeye gerek kalmadan değiştirilebilir.

Grafiğin sol ve sağ taraflarındaki 2 ölçü birimi, uzunluk ve hacim birimi ayarlarını devralır. İlgili çizelgeyi (Uzunluk birimi ve Hacim Birimi) 
doldururken bu kural akılda tutulmalıdır.

Önemli: Hacimsel ölçüm, yalnızca dönüşüm tablosu hazırlandıktan sonra mümkündür.

Cihazın seviye/hacim tablosunu doldurmak ve ayarlamak için EView2'de “cihaz programlama penceresi/Linearizasyon eğrisi” sekmesi seçilmelidir.

Lütfen buradaki tabloyu, EView2 kullanım kılavuzunun 6.4 bölümünde yazılanlara benzer şekilde doldurun veya değiştirin.
Bölüm 6.4'te açıklanan işlemden bir fark, açma/kapama fonksiyonunun bu tip cihaz için "Linearizasyon" açılır menüsünden seçilememesidir, çünkü bu 
fonksiyon "Akım üreteci modu" parametresi tarafından düzenlenir. Bu parametre (Akım üreteci modu) "Hacim" veya "Ullage Volume" olarak sağlanırsa 
VM grafiği etkinleştirilir.
Diğer fark, programlama penceresinde (Gelişmiş mod) "VMT" sekmesi olmaması, "Temel" modda sadece bir "Doğrusallaştırma eğrisi" sekmesinin olmasıdır.

Eğer çizelgede gerekli düzeltmeler yapıldıysa ya da çizelge uygun şekilde doldurulduysa, “Linearizasyon eğrisi” sekmesinden “Gönder” butonunu seçiniz 
(bu, pencerenin sağ tarafında “Al” altında bulunur), grafiği cihaza indirmek için

5.1.2.3 "Cihaz durumu" penceresi ve "İşaretçiler" diyagramı

EView2'de "cihaz durumu" penceresini açmak için, lütfen ana pencerenin "cihaz listesi" açılır menüsünden istediğiniz cihazı sağ tıklayarak seçin ve açılır menüden 
"Cihaz durumu penceresini göster"i seçin ( lütfen bakınız: EView2 kullanım kılavuzundan bölüm 6.3)

"İşaretler şeması" - cihaz durumuna benzer şekilde - açılır menüden "İşaretler" seçilerek açılır. Açılan pencere, cihazın durum değişikliklerinin izlenmesini ve bir 
grafikle görselleştirilmesini sağlar. Her durum bitinin grafikte kendi satırı vardır, "0" veya "1" değeri sunulur. "1" durumu, durumun etkin olduğunu, "0" ise 
hareketsiz olduğunu gösterir.
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5.1.2.4 Osiloskop cihaz şeması (osiloskop

Cihazın osiloskop diyagramının görünmesi için lütfen EView2 
kullanıcı el kitabına bakınız.
Ardından açılış konfigürasyonunda “Osiloskop” düğmesine basın w

4.4 ve 4.5

Bu işlemler üzerine “Osiloskop diyagramı” penceresi açılmaktadır.
verileri okuyun, lütfen alt satırdaki "Yenile" düğmesini seçin veya imleç ile F4'e basın pencereyi seçin. Başarılı bir okumanın ardından, aşağıda gösterilene benzer bir 
eğri görünecektir (bkz. şekil #1).
Herhangi bir seviye sinyalinin algılanması durumunda, bu, diğer yardımcı bilgi parçalarının yanı sıra grafikte de ("Seçili tepe" kayan penceresinin altında) 
görünecektir. Ayrıca bu pencerede “Eşik” seviyesi ayarı da yapılabilir.

e grafiği ve

Şekil 1.
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5.1.2.4.1 “İmleç Açık” modu:

Osiloskop diyagram penceresi, „İmleç O 
Bu işlevi etkinleştirerek, imleç anahtarına 
tıklayarak açılmasını sağlar.

okumalar tarafından yapılan eğri üzerinde. İmleçle yönlendirilen ölçüm, kırmızı ile 

işaretlenmiş şekilde olabilir).

Bunu takiben, aşağıdaki ölçümler
- Genliğin büyüklüğü
- belirli pozisyonun mesafesi

imlecin eğri üzerindeki konumu görüntülenir.:

Lütfen "İmleç Açık" işlevinin doğru değer sağlamadığını, yalnızca grafiğin görselleştirilmesi üzerine seçilen noktanın değerini hesapladığını unutmayın..

5.1.2.4.2 Seviye eşiğinin ayarlanması ("Eşik"):
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Seviye eşik değeri ("Eşik"), osiloskop diyagram penceresinde de değiştirilebilir.
Bu, cihaz bir seviye sinyali tespit edemediğinde (örn. seviye eşiğinin değeri, amplifikasyon maksimumdayken çok yüksek veya çok küçük olarak ayarlandığında) 
gereklidir.

"Eşik" değerini ayarlamak için, osiloskop diyagramının sol tarafında bulunan "Değiştir" düğmesine basın (soldaki önceki şekilde mavi ile işaretlenmiştir).

Bu, eşik değerlerinin sağlanabileceği "Eşik değeri" ayar alanını etkinleştirir.
Yeni kurulumu doğrulamak için "Kaydet" düğmesini seçin veya ayar alanında imleçle enter tuşuna basın. Bunun üzerine yazılım cihaza yeni eşik değerini indirir ve 
“Osiloskop diyagramını otomatik yenile” onay kutusu işaretliyse yeni bir yansıma eğrisi okumasını tetikler. Bu onay kutusu işaretli değilse, aynı zamanda "Yenile" 
düğmesiyle veya pencere seçiliyken F4'e basılarak da elde edilir.
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5.1.3. Hızlı Yapılandırma: yapılandırma örnekleri
Basit bir ölçüm için yapılandırılacak minimum fonksiyonlar (fct.) aşağıda listelenmiştir:

Fonksiyonlar Tanım
EView2
P5 parametre seti
P6 parametre seti
P11, P12, P16, P17 parametreleri
VMT (Doğrusallaştırma eğrisi) seti

HART®

2.1.1.1 Tank Yüksekliği

Ölü bölge
Akım Çıkışı
Cilt tablosu*

2.1.1.4

2.1.3.1 … 4
2.1.7.0

* Hacim ölçümleri için:
Her bir fonksiyon grubu için örnek prosedürler sonraki sayfalarda verilmiştir. Her prosedür, tablo şeklinde bir dizi adımla açıklanmıştır ve EView2-
Configuration parametre listesine göredir. Lütfen "5.3 HART ile Programlama" bölümüne bakın.® HART'ta bulunan eşdeğer parametreler için el tipi (HHC) 
iletişim cihazı”® iletişimci.Hızlı yapılandırma için tanımlar

vericinin “LEVEL” moduna programlanması durumunda
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Hızlı yapılandırma örnekleri için kullanılan tipik gösterge:

Prob tipi
Ölçülen ortam
Tank yüksekliği

Ölü bölge
Prob uzunluğu L2

ikiz Ø4 mm veya 0.15" kablo probu
Su (dielektrik sabiti, -r = 80)
10000 mm (33 ft)
150 mm (0,5 ft) (3. Teknik veriler bölümündeki “Probların teknik verileri” tablosuna bakın)
9000 mm (30 ft) (önerilmedikçe değişiklik yapmayın)

Tank yüksekliği: EView2 (HART) kullanıcı menüsünün konfigürasyonu® Fct. 2.1.1.1).“Tank 

yüksekliği” fonksiyon değeri genellikle gerçek tank yüksekliği olarak tanımlanır.

L parametresinin değeri2 sensörün “Prob uzunluğu” – müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe – üretici tarafından sipariş koduna göre fabrikada yapılandırılır.

Tankın yüksekliği neden değiştirilmelidir?
"Tank yüksekliği"ni L olarak ayarlama2 ekrandaki ölçümün donduğu probun altında ölçülemeyen bir bölge olmasını önler. “Tank 
yüksekliğini” L olarak ayarlayın2 cihazın probun altında ölçülemeyen bir bölgede çökmesini önlemek için.
Sonraki sayfalarda açıklandığı gibi bir ölçüm skalası kurarken bu, probun sonundaki seviyenin tankın altı yerine sıfır olarak kabul edileceği 
anlamına gelir.

Seviye veya Mesafe ölçüldüğünde tank yüksekliği ölçümü nasıl etkiler?

1

2

Tank yüksekliği

Ölçülebilir yükseklik (fabrika konfigürasyonlu prob uzunluğu, L2)

3 Ölçülemeyen bölge

4 Gerçek tank yüksekliği ile (1)

5 Fabrikada yapılandırılmış prob uzunluğu ile (1) L2

Şekil 2.
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Örnek prosedür 1 (EView2 kullanılarak):

Gerçek tank yüksekliğini (10.000 mm [33 ft]) fabrikada yapılandırılan prob uzunluğu L'ye değiştirmek için2 (9000 mm [29½ ft]) ve yeni parametreyi kaydetmek için (bkz. bölüm 5. şekil Şekil 2.).

Adım Eylem

EView2'de cihazın “CİHAZ AYARLARI” penceresini açın

Girilen veriler / değer seti

Cihaz ayarları okunur ve görüntülenir1
2

3
4

"Ölçüm konfigürasyonu" sekmesini seçin Görüntülenen yapılandırma menüsü

“Tang yüksekliği” için veri ayar alanına tıklayın Bu alan şu anda 10000 [mm] (33 ft) görüntüler
Yeni değeri sağlayın
Yeni değeri kabul etmek için MicroTREK'in sağ alt köşesindeki "Gönder" düğmesine 
basın.

5

6 Yapılandırma menüsünden çıkmak için “X” düğmesine basın.
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Ölü bölge: kullanıcı menüsü konfigürasyonu EView2 – Ölü bölge (P06) 
parametre fonksiyonu (HART® Fct. 2.1.1.4)

Bu aşağıda gösterilmiştir – kutudaki değer görüntülenen değerdir:
Ölü bölge dışında seviye yansıması V/V

Üst ölü bölge, gösterge flanşının yüzeyi (referans noktası) 
ile ölçülen ortam arasındaki minimum ölçüm mesafesidir.

4

5

6
2 3

MicroTREK için tasarlanmış çeşitli probların farklı üst ölü 
bölgeleri vardır ve bu uzunluk verileri “3. Teknik veriler” 
bölümü

7

seviye/mm 8600mm 8850mm(3)

Ölü bölge içinde seviye yansıması V/V

Ölü bölge konfigürasyonunun önemi.Prob 
ölçüm aralıklarının sınırları

2 3

Gösterge ölü bölgede alınan ölçümleri göstermeyecek – Ölü 
bölgeye girildiğinde cihaz ekranı devre dışı bırakır.
Bu, göstergenin gerçek seviyeyi yanlış bir yansıma ile karıştırmasını 
önleyecek, ortam tank bağlantısına yaklaştıkça ölçümü (yani flanşı) bozacak 
ve böylece yanlış bir okuma gösterecektir. Okumanın görüntülenmemesine 
rağmen, göstergenin yansımayı takip etmeye devam edeceğine dikkat 
edilmelidir.
EView2'de, "Tank Dolu" durum göstergesi, sorgulama sırasında cihaz 
durum penceresinde veya "İşaretler şeması"nda sürekli olarak 
izlenebilir.

8

8850mm

seviye/mm

Seviye yokCalgılama gecikme bölgesi içinde

8850mm(3)

F V/V

2 3
9

8850mm

seviye/mm 8850mm(3)

Bu işlevler arasındaki fark nedir?
EView2 – Ölü bölge (P06) / HART® Fct. 2.1.1.4: Ölü bölge, EView2 – Algılama 
gecikmesi (P08) / HART® Fct. 2.1.5.1.3: Algılama gecikmesi
"Algılama gecikmesi" işlevi, flanş kaplamasından belirli bir mesafeye kadar tüm 
sinyalleri (yani hiçbiri gösterge tarafından algılanmaz) maskeler. "Algılama 
gecikmesi" bölge boyutu asla "ölü bölge" boyutundan büyük değildir. EView2 "cihaz 
durumu" menüsü bu bölgede "Tank dolu" ve "Seviye kayıp" görüntüleyecektir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tank bağlantı yüksekliği
Algılama gecikmesi (Algılama gecikmesi = 120 mm [4.72 
inç]) Ölü bölge sınırı (Ölü bölge = 150 mm [5.9 inç]) 
Yayılan sinyal
Flanş yansıması (maskeli)
Maskelenmiş bölge (buradaki tüm sinyaller yok sayılır)

Ölü bölge dışında seviye yansıması – gerçek seviye görüntüleniyor
Ölü bölge içinde seviye yansıması – ölü bölge sınırındaki seviye görüntüleniyor (donmuş) 
Algılama gecikme bölgesi içinde seviye yansıması – gösterge tarafından algılanmıyor ve ölü 
bölge sınırındaki seviye gösteriliyor (donmuş)
= 985 mm (38,8 inç) Seviye açısından ölü bölge yapılandırılmış limiti* (3)
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Analog akım çıkışını ölçeklendirme

Bu işlev seti, kullanıcıların bir ölçek ayarlamasına olanak tanır. Analog akım çıkışının minimum (4 mA) ve maksimum (20 mA) değerleri, sinyal kaybolduğunda cihaz 
donacağından ideal olarak cihazın aktif ölçüm bölgesi içinde olmalıdır.

Giriş bölümündeki her bir prob tipi için ölçüm limitleri tablosuna bakın.

Örnek prosedür 2 (EView2 kullanılarak):

Bir ölçüm ölçeğini kişiselleştirmek için: Tank tabanından kurulacak terazi için akım çıkış parametresi olarak “Seviye”yi seçin. 22 

mA'da bir hata çıkışı ile 4 ... 20 mA akım aralığını seçin.
Ölçeklendirme için uygun minimum ve maksimum değerleri seçin.

Adım Eylem

EView2'de cihazın “CİHAZ AYARLARI” penceresini açın

Girilen veriler / değer seti

Cihaz ayarları okunur ve görüntülenir1

2 "Çıktılar" sekmesini seçin
"Akım çıkışı" bölümündeki açılır listeden "Akım üreteci 
modu"nu seçin.3 Bu alan şu anda “Mesafe” gösteriyor

4

5
6

7

Veri seti alanını aşağı kaydırmak için fareyi kullanın. Yeni değere tıklayın. Bu alan artık "Seviye" gösteriyor

"Hata göstergesi" açılır listesini seçin. Bu alanda “Tut – son ölçülen değer” mesajı görüntülenir.
Veri seti alanını aşağı kaydırmak için fareyi kullanın. Yeni değere tıklayın. Bu alan şimdi "22 mA" gösteriyor.
"4 mA ataması" veri alanını seçin. Bu alan şu anda “0.000 mm” (0 inç) görüntüler.
Yeni değeri girin.
Bu, 4 mA'lik minimum çıkışa karşılık gelen seviyeyi verecektir.8 Bu alan artık “100.000 mm” (39.37 inç) görüntüler.

"20 mA ataması" veri alanını seçin. Bu alan şu anda “600.000 mm” (236.22 inç) görüntüler (standart 
varsayılan: 6000 mm).

9

9850 mm (387,8 inç) olarak değiştirin.
Bu, maksimum 20 mA çıkışa karşılık gelen seviyeyi verecektir. (ve 
maksimum çıkışı üst ölü bölge sınırına ayarlar)

10 Bu alan artık “8850.000 mm” (348.425 inç) görüntüler.

MicroTREK'in yeni değeri kabul etmesi için sağ alt köşedeki "Gönder" 
düğmesine basın.11

12 Yapılandırma menüsünden çıkmak için “X” düğmesine basın.
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Bir ses tablosu ayarlama -(EView2 Doğrusallaştırma eğrisi (VMT) – VMT (HART)® Fct 2.1.7)

Hacmi ölçebilmek için, EView2 programı veya HART kullanılarak bir dönüşüm tablosunun (çemberleme tablosu) oluşturulması gerekecektir.® iletişimci.

Çemberleme tablosu, çeşitli seviyelere tanımlanmış hacimler atar. Simetrik olmayan tanklarda, örneğin bombeli tanklarda, hacimsel ölçümün doğruluğu, girilen 
“seviye/hacim çiftlerinin” sayısına bağlı olacaktır. Ayarlanabilecek maksimum çift (nokta) sayısı 20'dir. Hacim, 2 nokta arasında lineer olarak belirlenir 
(interpolasyonlu). Dönüşüm tablosu genellikle hacim için kullanılır, ancak kütle ve akış için de kullanılabilir.

Aşağıdaki örnekte beş nokta belirlenmiştir.
Örnek prosedür 3: kullanıcı tanımlı bir düzeye bir birim atayarak bir kayış tablosu oluşturma (EView2 kullanarak)

Adım Eylem

EView2'de cihazın “CİHAZ AYARLARI” penceresini açın

Girilen veri/değer seçildi

1

2
“Uygulama” sekmesini seçin ve “Hesaplama sistemi”ni seçin Metrik (AB), İngiliz (ABD), Opsiyonel 

Birim
3
4
5
6
7
8

“Uygulama” sekmesinde “Uzunluk Birimi”ni seçin m veya ft

Hacim birimlerini seçmek için "Hacim Birimi"ne gidin m³ veya ft³

"Ölçüm konfigürasyonu" sekmesini seçin.
Tank yüksekliği değerini girmek için "Tank yüksekliği" kullanıcı fonksiyonuna gidin (alanı tıklayın ve değeri yazın) 6,00 m (20 ft)
Prob uzunluk değerini girmek için "Prob uzunluğu" kullanıcı fonksiyonuna gidin 5,80 m (19 ft)
Ölü bölge değerini girmek için "Ölü bölge" kullanıcı fonksiyonuna gidin 0,40 m (1,3 ft)
MicroTREK'in yeni değeri kabul etmesi için sağ alt köşedeki "Gönder" düğmesine basın. İndirme işleminin tamamlanmasını 

bekleyin
9

"Doğrusallaştırma eğrisi" sekmesini seçin.

“VMT listesi” tablosunu uygun değerlerle doldurun.
En fazla 20 puan girilebilir. Her nokta için bir seviye ve bir hacim girilmelidir. Her nokta bir 
öncekinden daha yüksek bir değere sahip olmalıdır.

Aşağıdaki tabloya bakınız

(tablo

10 Tablo 2. )

Ctrl + Ekle tuşlarına basarak veya yerel menüden "Yeni öğe ekle"yi seçerek yeni bir satır oluşturabilirsiniz. Ctrl + 
D tuşlarına birlikte basarak bir satırı silebilirsiniz.
Tabloyu cihazınıza indirmek için bu sekmede ( "Linearizasyon eğrisi" sekmesi) "Al" butonu altında bulunan "Gönder" butonuna basınız.

11
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Tablo 2. (Giriş tablosu)

Puan Seviye (Kaynak sütunu)

0,0 m (0,0 ft)

Hacim (Çıkış sütunu)

0,0 m³ (0,0 ft³)1

2

3

4

5

0,20 m (0,66 ft) 0,5 m³ (17,65 ft³)
0,75 m (2,5 ft) 1,0 m³ (35 ft³)
1,00 m (3,3 ft) 1,5 m³ (52,97 ft³) * Maks. seviye = tank yüksekliği – ölü bölge = 6,00 m – 0,40 m (19,69 ft – 

1,31 ft) = 5,60 m (18,37 ft), 16,80 m³ (593.3 ft³) hacme eşdeğer5,60 m (18,5 ft) 16,8 m³ (593.3 ft³)

Not: Seviye 0,20 m (8") ile 5,60 m (18½ ft) arasında etkin bir şekilde ölçülebilir.
Orta seviye prob ucunun altına düştüğünde, MicroTREK hala 0,20 m (8") kaldığını gösterecektir. Buna göre, MicroTREK kutusu yalnızca 0,20 m (8") ile 5,60 m (18½ ft) 
arasındaki seviyeleri gösterebilir. , çünkü yalnızca problar boyunca ölçüm yapar.
Ölü bölgenin boyutu, kuruluma ve prob tipine bağlıdır.

4 ... 20 mA akımın çıkış hacmi okumalarına ayarlanması için ek prosedür (EView2 kullanarak)

Adım Eylem

“Akım jeneratörü modu”nda “Hacim” ölçüm fonksiyonunu seçmek için “Çıkışlar” sekmesine gidin.

Girilen veriler / seçilen değer

Ses1
2 Hata durumunu en uygun moda ayarlamak için kullanıcı "Hata göstergesi" işlevine gidin. Son ölçüm değeri (4 ... 20 mA)

Yeni bir değer girmek için "4 mA ataması" veri alanını seçin. Bu, 4 mA'lik minimum çıkışa karşılık gelen 
Hacmi verecektir.

0,5 m³ (17,65 ft³)
3

Yeni değeri girmek için „Assignment of 20 mA“ veri alanını seçin. Bu, maksimum 20 mA çıkışa karşılık 
gelen Hacmi verecektir.

16,8 m³ (593.3 ft³)
4

5
6

MicroTREK'in yeni değeri kabul etmesi için sağ alt köşedeki "Gönder" düğmesine basın.
Konfigürasyon menüsünden çıkmak için “X” düğmesine basın.
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5.2. PİLE ROGRAMLAMA SAP-300 EKRAN ÜNİTESİ

MicroTREK'in ana parametreleri SAP-300 görüntüleme ünitesi kullanılarak da ayarlanabilir.
Varsayılan ekran, birincil olarak ölçülen değeri (çıkış akımının hesaplandığı) gösterir. Sayısal 
ekranın yanı sıra, sağ tarafta mevcut çıkışın değerini gösteren bir çubuk grafik vardır. 
Programlamaya metin tabanlı bir menü yardımcı olur. Menüde gezinme ile yapılabilirE / / / düğmeler.

5.2.1. SAP-300 görüntüleme ünitesi

Görüntülemek

Ortam sıcaklığı
Ev materyalleri

64 x 128 Nokta vuruşlu LCD, glifler, birimler ve çubuk grafik

- 20 °C … +60 °C (-4 °F … +140 °F)

PBT fiberglas, plastik (DuPont-)

SAP-300, cihaz yazılımı SAP-300 modülünü destekliyorsa diğer NIVELCO cihazlarıyla uyumlu, 
evrensel bir eklenti LCD ekran ve programlama modülüdür.

Uyarı!
SAP-300'ün ekranı LCD teknolojisine dayanmaktadır,SAP-300'ü 
sürekli olarak doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınEkran 
hasarını önlemek için.

MicroTREK bir güneşlik ile donatılmamışsa ve ortam sıcaklığı SAP-300'ün çalışma 
sıcaklığını aşarsa, SAP-300'ü cihaza bağlı bırakarak aşırı ısınma riskini almayın!
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5.2.2. Manuel programlama modunda MicroTREK davranışı
Güç açıldıktan sonra MicroTREK ölçülen değeri SAP-300 ekranında ("ekran" olarak anılır) gösterir.

UZAKTAN MOD:

Cihaz harici HART algılarsa- iletişim, ekran modunu değiştirir ve ekranın alt kısmında bir "UZAKTAN MOD" mesajı gösterir. Bu modda, 
ölçülen değerler harici HART sorgularına göre yenilenir.- usta.

eğer HART- master ekranı yenilemez, ekran son ölçülen değerleri gösterecektir. 
SAP-300'ün yokluğunda COM LED'i HART'ı gösterir.- iletişim. HART ise- iletişim 
durur, COM LED'i 120 saniye sonra kapanır.

basmak E menüye girmek için düğmesine basın. Kullanmak

ile seçilen menü noktasını girin. E buton. ile önceki menüye çıkın.
ve Menüde gezinmek için düğmeler.

buton.

Düğmeler yalnızca SAP-300 modülünün varlığında çalışır!

30 dakika sonra MicroTREK (programlama) menüsünden çıkarken cihaz otomatik olarak ölçüm moduna döner. 
SAP-300 kaldırılırsa cihaz anında ölçüm moduna döner.

Manuel programlama (SAP-300 ile) ve uzaktan programlama (harici HART ile) nedeniyle- master, MultiCONT veya EView2 yazılımı) aynı anda gerçekleştirilemez (her ikisi de HART 
gibi davrandığından)- master) sadece bir programlama modunun önceliği vardır ve bu manuel programlamadır.
Manuel programlama sırasında cihaz, harici HART'a "MEŞGUL" yanıtı gönderir.- ana cihaz. (HART- Yanıt kodu: 32 – Cihaz meşgul)
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5.2.3. Manuel programlama

Ana menü

TEMEL KURULUM

alt menü

TANK YÜKSEKLİĞİ

ÖLÜ BÖLGE
YAKIN SON ENGELLEME
SÖNDÜRME ZAMANI

PROB UZUNLUĞU

ÇIKIŞ KURULUMU
MEVCUT MOD
ARIZA AKIMI
GÜNCEL DAKİKA
GÜNCEL MAKS
HATA GECİKMESİ

BAŞVURU
UYGULAMA TÜRÜ

Parametrelerin değiştirilmesi, bir alt menü seçilerek ve düğmesine basılarak yapılabilir. E düğmesini iki şekilde

Metin tabanlı liste: Menü listelerinde açıklandığı gibi gezinme mümkündür. Değişiklikleri şununla 

kabul et:E düğmesine basın, değişiklikleri iptal edin (ve çıkın) buton.

Sayısal alan: Sayısal bir değeri düzenlemek için kullanılır.

Düzenlemeye bir imleç (ters çevrilmiş karakter) yardımcı 
olur. / ile seçilen basamağın değerini değiştirin
(karakterler arasında alt ve taşma yoktur). Bir 
rakam seçimi düğmesi kullanılarak yapılabilir.
Değişiklikleri şununla kabul et: E buton.

Parametre değişikliğini kabul ettikten sonra MicroTREK parametreyi kontrol eder ve indirir. 
Parametre yanlışsa, KONTROL/YAZMA BAŞARISIZDIR! mesajı belirir.

düğmeler
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5.3. PİLE ROGRAMLAMA HART® EL (HHC) COMMÜNİKATÖR

Verilerin ve konfigürasyonun görüntülenmesi bir HART ile de gerçekleştirilebilir.® iletişimci. 
Communicator düzeni 1

2

3

Döngü konektörleri LCD için iki pimli 
jak
Fonksiyon tuşları (F1 … F4)

4 Eylem tuşları YUKARI

OkAçık kapalı n/a

SOL
Ok

AŞAĞI
Ok

SAĞ
Ok

Diğer işlevler: SOL Ok: Önceki menü tuşu
SAĞ Ok: Seç tuşu

Kablolama, standart (Ex olmayan)

Dikkat: Patlayıcı ortamda çalıştırma planlandığında, kablolama talimatları için HHC kılavuzuna bakın.
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Okumaları görüntüleme

YUKARI ve AŞAĞI oklarını kullanarak doğru satıra gidin ve ardından SAĞ Ok ile seçimi tamamlayın.

1 HART İletişim Cihazı
1

2 →
3

4

2 İnternet üzerinden

1 →
2

3

4

5

Çevrimdışı

İnternet üzerinden

Frekans Cihazı
Yarar

<İşlem Var.>
<Yapılandırma/Test>

<Erişim/Haklar>
<İzleme durumu>
<HART Değişkenleri>

KAYDETMEK

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4
Ana menü Çevrimiçi menü

3 4 ♥
<Ölçümler>
1 →
2

<İşlem Var.>
1 →
2

<Ölçümler>
<Girdi/Çıkışlar>

lvl 878.00 mm
Mesafe 121,00 mm

KAYDETMEK EV YARDIM KAYDETMEK EV
F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4

Ölçüm ve giriş ve çıkış fonksiyonları menüsü Ölçüm görüntüleme işlevi
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Yapılandırma: HART aracılığıyla kullanıcı işlevlerinin özeti® Communicator HC 275 (Sürüm 1.00)"Varsayılanı 
sıfırla" değerleri, "Giriş Aralığı" sütununda kalın yazı tipindedir.
HART'a bakın® Daha fazla çalıştırma ayrıntıları için HC275 Communicator çalıştırma talimatları.

İşlev (Fct.)
1.0

1.1.0

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Giriş aralığı Açıklama
PROSES VAR.

ÖLÇÜMLER
SEVİYE
MESAFE
SES
ULLAGE HACİM

Seviye değeri.

Mesafe değeri.
Bir çemberleme masası programlanmışsa hacim değeri

Bir çemberleme masası programlanmışsa Ullage Hacim değeri

1.2.0

1.2.1

1.2.2

1.2.3

2.0

2.1.0

2.1.1.0

2.1.1.1

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR
FONKSİYON I
ben
%

YAPILANDIRMA/TEST

OPERASYON
TEMEL PARAMETRE
TANK YÜKSEKLİĞİ

Mevcut çıkışla ilişkili işlev (Birincil Değişken).
Akım çıkış değeri (mA)
PV aralığının yüzdesi

Prob uzunluğunu 60.000 mm (2362”) olarak girin Tank yüksekliği.

Tank yüksekliği, tankın tabanı ile alt flanş yüzeyi arasındaki 
mesafe olarak tanımlanır.

siparişe göre

2.1.1.2 PROB UZUNLUĞU Tank yüksekliğine 0 mm girin ancak < 24.000 mm 
(1063”)

Bu değer, probun tam uzunluğuna eşit olmalıdır. Bu değerin 
değiştirilmesi gereken tek durum, prob uzunluğunun değiştirilmiş 
olmasıdır.

siparişe göre
2.1.1.3 ZAMAN SABİTİ 100 saniyeye girin Zaman sabiti, ortam yüzeyi türbülanslı olduğunda olası sinyal 

dalgalanmalarının filtrelenmesini sağlar.5 saniye

2.1.1.4 ÖLÜ BÖLGE Bir değer girin
Fct.1.5.1(Algılama gecikmesi) … prob uzunluğu.

Flanş yakınında yapılan ölçümler kesin veya güvenilir olmayabilir. 
Prob tipine bağlı olarak, önerilen bu değerden daha düşük bir 
alanda ölçüm kesin olmayabilir.Uyarı: Kritik Parametre Bkz. "Minimum ölçüm mesafesi"

Probların teknik verileri
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İşlev (Fct.)
2.1.1.5 SENSÖR BİLGİSİ
2.1.1.5.1 Sensör üst sınırı
2.1.1.5.2 Sensör alt sınırı
2.1.1.5.3 Sensör min. açıklık
2.1.2.0

2.1.2.1

2.1.2.1.1 UZUNLUK BİRİMİ

Giriş aralığı Açıklama

= Prob uzunluğu Salt Okunur Menü. Üst sensör sınırı
= 0 Salt Okunur Menü. Alt sensör sınırı
= 1 mm (3,3 ft) Salt Okunur Menü. Sensör minimum aralığı.

GÖRÜNTÜLE

UZUNLUK

Seçin: m, cm, mm, inç, Ft, isteğe bağlı birimler Görüntülenen değerin uzunluk birimi 

(seviye / mesafe).

Opsiyonel birim, kullanıcının yeni bir birim (isim ve faktör) tanımlamasına izin verir, 
bkz. menü 1.2.1.3.

mm

2.1.2.1.2 GÖRÜNTÜLEME FORMATI 0, 1, 2, 3, 4, 5, üstel biçim, otomatik Ondalık basamak sayısı.
Görüntülenen uzunluk değerleri biçimini tanımlar (HART seçeneği®
iletişim cihazı H275).

2

2.1.2.1.3.0 YENİ BİRİM TANIMLA
2.1.2.1.3.1 ÜNİTE ADI 4 ASCII karakteri İsteğe bağlı birim adı.

Kullanıcı, “UZUNLUK BİRİMİ” menüsünde kullanmadan önce ünite adını 
girmelidir.

"ÜNİTE"

2.1.2.1.3.2 BİRİM FAKTÖRÜ 0.0 ile 100.000 arasında değerler girin Opsiyonel birim faktörü. Kullanıcı, “UZUNLUK BİRİMİ” menüsünde kullanmadan önce Birim 

Faktörünü girmelidir.

1.0 faktörü ile birim bir milimetreye eşittir. 
1000.0 faktörü ile birim bir metreye eşittir.

1.0

2.1.2.2.0 TERFOGAT
2.1.2.2.1 HACİM BİRİMİ Seçin: m3, l, ABD Gal, Ft3, bbl, M3/sa, Ft

3/h, kg, Metrik Ton, ABD Ton
Dönüşüm değerleri birimi ("hacim tablosu").
Seçilen birim sadece çemberleme tablosundan dönüşüm değerini 
görüntülemek için kullanılır.m³

2.1.2.2.2 GÖRÜNTÜLEME FORMATI 0, 1, 2, 3, 4, 5, üstel biçim, otomatik Ondalık basamak sayısı.
Görüntülenen hacim değeri biçimini tanımlar. 
(HART seçeneği® iletişim cihazı H275).

→ 2

2.1.3.0

2.1.3.1

ANALOG ÇIKIŞ
FONKSİYON I Seçin: Seviye, Mesafe, Hacim, Ullage hacmi Akım çıkış fonksiyonu (gösterilecek ölçülen değer). Menü 2.1.7.0'da bir 

hacim tablosu varsa, hacim fonksiyonları görünecektir.
Seviye
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İşlev (Fct.)
2.1.3.2 ARALIK I

Giriş aralığı Açıklama
4 ... 20 mA seçin
veya hata varsa 4 ... 20 mA + 22 mA

Akım çıkış aralığı 4 –ؘ 20 mA (1. seçim).
MicroTREK 2 telli hata modundayken, ikinci seçeneğin seçilmesi ve 
ardından akım çıkışının 22 mA'da sabitlenmesi dışında akım çıkışı 
dondurulur.

4 ... 20 mA

2.1.3.3 HATA GECİKME Seçin: Gecikme yok,

10 sn, 20 sn, 30 sn, 1 dk, 2 dk, 5 dk, 15 dk
Bu menü, aralık I menüsünün 22 mA hatasıyla 4 ... 20 mA'ya ayarlanması durumunda 
kullanılabilir.
Bu parametre, hata modu oluştuktan sonra akım çıkışı 22 mA'ya geçmeden 
önceki gecikmeyi ayarlar.

Gecikme yok

2.1.3.4 ÖLÇEK I
dk. 4mA

0 ile Ölçek I max arasında bir değer girin
Seçilen 2.1.3.1 parametresine bağlı olarak alt aralık değerini (4 mA'ya 
karşılık gelir) girin.siparişe göre

2.1.3.5 ÖLÇEK I
maks. 20 mA

Ölçek I min ile tank yüksekliği arasında 

bir değer girin Seçilen 2.1.3.1 parametresine bağlı olarak üst aralık değerini (20 
mA'ya karşılık gelir) girin.siparişe göre

2.1.4.0

2.1.4.1

KULLANICI BİLGİSİ

ETİKET 00000 01 Cihaz sayısını etiketleyin.

2.1.4.2 SERİ NUMARASI Salt okunur menü. Her cihazın kendi seri numarası vardır

2.1.4.3 FRANSIZCA

KOMİSYON
SAYI
ALMANCA
KOMİSYON
SAYI
YAYIN NUMARASI

Salt okunur menü.
Bu numara fabrika ön ayarıdır.
Garanti veya servis talepleri durumunda bu numaraya başvurun.

2.1.4.4 Salt okunur menü.
Bu numara fabrika ön ayarıdır.
Garanti veya servis talepleri durumunda bu numaraya başvurun.

2.1.4.5 Salt okunur menü.
Cihazın sürüm numarası (Yazılım ve Donanım sürümü).
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İşlev (Fct.)
2.1.4.5 PROB TİPİ

Giriş aralığı Açıklama
Çubuk, Çift Çubuk, Kablo, Kablo +karşı 
ağırlık, Karşı ağırlıksız kablo, Çift Kablo, Çift 
Kablo + karşı ağırlık, Koaks,
Özel 1, Özel 2, Özel 3

siparişe göre

Salt okunur menü.
Flanşa takılan Probun tipi.

2.1.4.5 KONTROL TOPLAMI Salt okunur menü.
Sürüm numarasına benzer.
Bu parametre, cihazın yazılım sürümünün tanımlanmasını sağlar.

2.1.5.0 UYGULAMA
2.1.5.1.0 EŞİK
2.1.5.1.1 LEV. PULSE AMP. Salt okunur değer. Dinamik değer.

Seviye darbesinin milivolt cinsinden genliği.

2.1.5.1.2 LEV. NABIZ KAZANIMI Salt okunur değer. Dinamik değer.
Seviye darbesinin amplifikasyonu (0, 1, 2 veya 3 kazanın).

2.1.5.1. EŞİK 50 mV ile 25.000 mV arasında bir değer girin Seviye darbesinin eşiği (milivolt cinsinden). Eşik, elektronik dönüştürücü 
tarafından değişen kazanç amplifikasyon faktörü açısından gelişir1 m'de (3,3 ft) 500 mV G3

2.1.5.2 MESAFE GİRİŞİ Fct'den bir değer girin. 2.1.1.4: Ölü bölgeden fct'ye. 
2.1.1.2: Prob uzunluğu

Bu işlev, MicroTREK 2 telini gerçek ölçüm bölgesinden başka bir 
bölgedeki orta yüzeyi aramaya zorlar.
Algılanan seviye sinyali yoksa, tahmini bir değer girebilirsiniz.

2.1.5.3 ALGILAMA GECİKMESİ Fct'ye 0 mm (0 inç) bir değer girin. 2.1.1.4: Ölü 
bölge

Bu işlev, aleti doğrudan flanşın altındaki bir bölgedeki yansımaları analiz 
etmemeye zorlar.
Algılama gecikmesinin girilen değeri “ölü bölge” değerinden küçük 
olmalıdır.

siparişe göre

2.1.5.4 ARAMA PROBU SONU Fct'de yapılandırılan birimlerde ölçülmüştür. 
2.1.2.1.1

Prob uzunluğunu otomatik olarak ölçer.
Bunun doğru bir şekilde yapılabilmesi için tankın boş olması ve tank yüksekliğinin 
tahmini prob uzunluğundan daha büyük bir değere ayarlanması gerekir.

2.1.5.5

2.1.6.0

RESET MicroTREK 2 telli
SERİ G/Ç

MicroTREK 2 kablolu yeniden başlatır.
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İşlev (Fct.)
2.1.6.1 ADRES

Giriş aralığı Açıklama
0 ile 15 arasında bir değer girin HART Multidrop ağlarına bağlandığında cihazın adresini 

ayarlar.
Akım çıkışı 4 mA'ya kayar. 0 = 4 ... 

20 mA çıkış akımı aktif 1 – 15 = 
multidrop modunda

0

2.1.7.0 KONVERZİS
TABLOZAT
HACİM BİRİMİ2.1.7.1 Seçin: m3, l, ABD Gal, Ft3, bbl, m3/sa, Ft

3/h, kg, Metrik Ton, ABD Ton
Dönüşüm değerleri birimi (“hacim tablosu”).
Seçilen birim çemberleme tablosu değerlerini tanımlamak için kullanılır.

litre [l]
2.1.7.2 GİRİŞ TABLOSU 0 ila 20 puan arası Bu fonksiyon çemberleme masasını 

tanımlar. Maksimum puan sayısı 20'dir.
Sonraki her değer bir öncekinden daha büyük olmalıdır.
Uzunluk ve hacim birimleri, tablodaki ayarları etkilemeden daha sonra 
değiştirilebilir. Fct.s 1.2.4 ve 1.2.5'te kullanılan uzunluk ve hacim birimleri 
burada da geçerli olacaktır.

0
(yani hacim tablosu yok)

2.1.7.3

2.2.0

2.2.1

TABLOYU SİL
TESTLER

TEST ÇIKIŞI

Bu fonksiyon çemberleme masasını siler.

Seçme:
4 mA, 8 mA, 12 mA, 20 mA

Bu fonksiyon, akım çıkışının test edilmesini sağlar. Çıktı, listelenen değerlerden 
birine ayarlanabilir. Bir referans ampermetre kullanılarak akım çıkışının 
kalibrasyonu doğrulanabilir.

2.3.0 HİZMET Fabrika yapılandırma menüsüne kısıtlı erişim. Bu parametrelere Fct 
aracılığıyla erişilebilir. 3.2 “Uzman PSW (şifre).

3.0

3.1

ERİŞİM HAKLARI
BAKIM
PSW

Evet veya Hayır.

“EVET” ise 9 karakterli kodu girin.
Yapılandırma menüsünde erişim kilidini devre dışı 
bırakır. Şifre tam olarak 9 karakter içermelidir.
Yalnızca E, R veya U kullanılır.

Parola, şifreli bir biçimde görüntülenir. NIVELCO'nun şifrenin unutulması 
durumunda şifresini çözmesini sağlar.

Numara

3.2 UZMAN PSW Servis Parametreleri için bir uzmanla iletişime geçin.
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İşlev (Fct.) Giriş aralığı Açıklama
Kod için NIVELCO Servis merkezini veya MicroTREK 2 kablolu Servis Kılavuzunu ziyaret 
edin.

4.0 İZLEME DURUMU Bu işlev, cihazın durumunu görüntüler.

5.0

5.1

HART® DEĞİŞKENLER
ÜRETİCİ FİRMA Salt okunur menü

NIVELCO
5.2 MODEL Salt okunur menü

5.3 FLD DEVİR GERİ Saha cihazı revizyonu.
Salt okunur menü1.0

5.4 YAZILIM DEVR Yazılım revizyonu.
Salt okunur menü1.0

5.5 DONANIM DEVR Donanım revizyonu.
Salt okunur menü.1.0

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

CİHAZ Kimliği

İLETİ
AÇIKLAYICI
TARİH
NUM RESP ÖN ÖNERİ
ETİKET

ANKET ADRESİ

Salt okunur menü. Cihaz kimliği aynı zamanda cihazın seri numarasıdır.
32 bayt ASCII karakter
16 bayt ASCII karakter
Ay Gün Yıl (xx / xx / xx).
Cihazın yanıt çerçevesindeki giriş sayısı
MicroTREK 2 telli etiket adı
Cihazın adresi.
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5.3.1. PCSTAR2'de ve HART'ta alfa sayısal veri işlevleri için kullanılabilen karakterler® konsol
PCYıldız 2 fct. 12.6.1: Ünite adı, fct. 1.4.4: Cihaz numarası, fct. 1.4.8: Seçenek

HART® konsol (HHC) fct. 5.7 Mesaj, fct. 5.8 Tanımlayıcı, fct. 5.11 Etiket

@ H P x Uzay ( 0 8

A ben Q Y ! ) 1 9

B J r Z “ * 2 :

C K S [ # + 3 ;
NS L T \ $ ' 4 <
E m sen ] % - 5 =
F n V ^ & . 6 >
G Ö W _ ' / 7 ?

5.4. mICROTREK 2-TEL TDR SAYAÇ ÖZELLİKLERİBu alt 
bölüm şunları açıklar:

- Dört temel ölçüm prensibi konfigürasyonunun tümü için ölçeklendirmeyi ayarlayarak, cihaz şunları yapabilir;
- Tank dolu veya boş olduğunda ne olur;
- “Eşik” seviyesi nedir ve nasıl değiştirilir ve;
- Tankta birden fazla ortam olduğunda ölçüm nasıl yapılır;

Ölçüm ölçeği: analog akım çıkışı için beş olası konfigürasyon"Seviye" ile 
(SEVİYE –> EView2 -> "Akım üreteci modu" = "Seviye")

A
B
C
NS
E
F
G
H

Tank yüksekliği

Prob uzunluğu

Algılama gecikmesi

Ölçülemeyen bölge
Ölçülemeyen bölge ile ölü bölge arasındaki minimum mesafe 
Üst ölü bölge
Ölçüm aralığı
Tank tabanındaki referans noktası

C F
20mA 20mA

Üst ölü bölgede donmuş ekran

20mA 20mA
20mAE

B
GA (1) (2) (3) (4) (5)

4mA
4mA 4mA

Ekran donmuş
sondanın altındaNS

4mA 4mA
H
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Aşağıda açıklanan konfigürasyonlar yukarıdaki şemada gösterilmektedir:
(1) "Akım çıkışı" aralığı maks. olası ölçüm aralığı.

(2) "Akım çıkışı" aralığı, ölçüm aralığına eşittir: Ölçek min.: 4 

mA (P16) = tank yüksekliği – prob uzunluğu + H
Ölçek maks.: 20 mA (P17) = tank yüksekliği – ölü bölge

(3) "Akım çıkışı" aralığı, ölçüm aralığından daha büyük: Ölçek 
min.: 4 mA (P16) = 0.0

Ölçek maks.: 20 mA (P17) = tank yüksekliği – ölü bölge

(4) "Akım çıkışı" aralığı, ölçüm aralığından daha büyüktür: Ölçek min.: 
4 mA (P16) = tank yüksekliği – prob uzunluğu + H
Ölçek maks.: 20 mA (P17) = tank yüksekliği

(5) "Akım çıkışı" aralığı, ölçüm aralığından daha büyük: Ölçek 
min.: 4 mA (P16) = 0.0

Ölçek maks.: 20 mA (P17) = tank yüksekliği

NOT: Mesafe ölçümleri için referans noktası, flanş yüzünün alt kısmıdır.
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5.4.1. Yansıma kaybolduğunda çalışma mantığını ölçün

Ortam yansıma darbesi, seviye üst ölü bölgede veya tankın dibine yakın olduğunda genellikle kaybolur. Aşağıdaki şema, yansımanın en son nerede kaybolduğuna bağlı olarak 
gösterge tarafından gerçekleştirilen eylemi göstermektedir.
“EView2” sorgulaması sırasında, cihazın ölçüm durumunu takip etmek için aktif “Cihaz durumu” pencere işlevi (veya “işaretler” şeması) kullanılmalıdır (fonksiyonu 
etkinleştirmek için, bkz. bölüm 5.1.2.3).

Bölge 1: Ölü ve algılama gecikme bölgeleri

Ortam ölü bölgeye girdiğinde ve hiçbir yansıma bulunmadığında 
“Tank dolu” ve “Seviye kayıp” işaretleri görüntülenir.
Bu, seviye yansıması algılama gecikme bölgesi içinde olduğunda da meydana gelir. 
Gösterge, tankın dolu olduğunu varsayar ve maksimum seviye değerini gösterir. 
Gösterge, probun tüm uzunluğu boyunca bir yansıma arar.
Bölge 2: Tam bölge (ve ölü bölge)Bu bölgede 
“Tank dolu” işareti görüntülenir.
Gösterge bu bölgede sinyali kaybederse, bölge 1'deki gibi tepki verir: 

Deponun dolu olduğu varsayılır.

Gösterge, probun uzunluğu boyunca bir yansıma arar.

1

2

Bölge 3: Merkezi ölçüm bölgesi
Gösterge, en büyük darbe yansıması için probun uzunluğu boyunca arama 
yapar. Nabız kaybolursa, okuma son değerde donar.
“Seviye kayıp” işareti görüntülenecektir.

3

Bölge 4: Boş bölge
Burada yansıma kaybolursa, gösterge deponun boş olduğunu varsayar ve "tank boş" işareti görüntülenir.

4 Gösterge bu bölgede bir yansıma arar ancak her dakika sondanın tüm uzunluğu boyunca arama 
yapar.
Bu süre boyunca okuma donmuş olarak kalacaktır.

Kısa devre yansıması bu sırada orta yansımadan daha büyük olacaktır.
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5.4.2. Kazanç ve voltaj genliği
Giriş bölümündeki ölçüm prensipleri arasında açıklandığı gibi, bir ortamın seviyesi, gösterge tarafından alınan bir dönüş sinyalinden (ortam 
yansıması) dönüştürülür: bu sinyalin göstergeye ulaşması belirli bir süre alır ve mili volt olarak ölçülen belirli bir güç / boyut (dielektrik
devamlı -r ortamın).
Gösterge elektroniği bloğuna dönen tüm darbe sinyalleri (flanş, engel ve orta yüzey yansımaları dahil) voltaj genliklerine dönüştürülür. Göstergenin mikroişlemcisi, 
"eşik" olarak adlandırılan, ayarlanmış bir voltaj genliği üzerindeki en büyük sinyali arar ve bunu ölçülen ortam olarak tanımlar. Sinyalin gösterge tarafından 
uygulanabilmesi için mikroişlemci kazancı artırarak sinyali yükseltecektir. Sinyal, ayarlanmış bir "çalışma" aralığı içinde olduğunda, gösterge bu sinyali takip eder. 
Gösterge, dönüştürücüye döndürülen sinyaldeki herhangi bir değişikliği kaydeder ve bunu görüntülenen bir seviyeye veya hacme çevirir.
Kazanç oranı, voltaj genliğinin fonksiyonuna bağlıdır.
Bu, gösterge orta seviyeyi ararken varsayılan eşik değerini tanımlar. Güçlü bir dönüş sinyali, 
düşük kazanç oranını ayarlar (yani Kazanç 0 veya küçük bir amplifikasyon).
Ancak, sinyal çok zayıfsa, 3'lük bir Kazanç (yani yüksek sinyal amplifikasyonu) verilir.

Sinyal amplifikasyonu örneği:
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Seviye ölçümü - seviye p

Bir güç kaynağına bağlandıktan 
sonra 1. Yansıma darbelerini ölçün.
2. En yüksek genliği tanımlayın

Alınan bu ekran görüntüsü ent:
İşlev aşağıdaki verileri analiz eder:
İlk darbe1

2 Flanş yansıması (koaksiyel prob hariç)

3 Orta olmayan yansıma (örn. parazit: ajitatör)

4 Orta seviye yansıma

5 Seviye eşiği (iki metrelik adımlarla). 

5.1.2.4.2 işlevinde ayarlayın.

6 Telafi etmek

(işlem birimi ile cihazın referans noktası 
arasındaki sinyalin kat ettiği mesafe)

7 Zamanın bir fonksiyonu olarak ölçülen mesafe
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Seviye sinyali iki faktöre göre optimize edilebilir:

amplifikasyon faktörü

Sinyallerin genliği, dielektrik sabiti ile orantılıdır -r ortamın. Düşük genliklerde sinyal güçlendirilmelidir. Amplifikasyon faktörü, dielektrik 
sabitine bağlıdır -r ve prob tipinde. Cihaz kazancı otomatik olarak ayarlar.

Ayarlanan kazanç için aşağıdaki faktörler geçerlidir: Kazanmak amplifikasyon faktörü

0 1.05

1 2.10

2 4.37

3 8.93

Seviye eşiği
Seviye eşiği, parazit sinyallerini bastırır, böylece sadece orta yüzeyden (seviye sinyali) gelen yansımalar gösterilir. Seviye eşiğinin fabrika ayarı 
standart uygulamalar için uygundur.
Çok düşük dielektrik sabitleri durumunda eşik ayarlanmalıdır -r, çoklu parazit yansımaları veya elverişsiz kurulum koşulları.

Aşağıdaki resimler, osiloskop işlevi kullanıldığında parazit sinyallerini göstermektedir.
Bu yansımalar, örneğin tank içleri veya ölçüm aralığındaki çoklu yansımalar gibi çeşitli nedenlere bağlı olabilir.

Girişim sinyalleri çok zayıf olsa bile, eşik asla aşağıdaki sinyallerden daha yükseğe 
ayarlanmamalıdır:

1 İlk darbe

2 Flanş yansıması

3 Seviye sinyali

4 parazit sinyali
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1

2

3

4

5

İlk darbe
Flanş yansıması
Seviye sinyali

parazit sinyali
Eşik

Yukarıdaki şemada eşik seviyesinin tutarsızlığı görülebilir:
1 m'de (3,3 ft) 400 mV ve 10 m'de (33 ft) yalnızca 250 mV. Prob uzunluğunda ≤ 3 m (10 ft) herhangi bir zayıflama gerekli değildir.
Eşiğin şekli zayıflamaya bağlıdır ve ölçülen uzunluk üzerinden cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Seviye eşiğini ayarlama

Seviye eşiği çok yüksek ayarlanmışsa, yani seviye yansımasının genliğinden büyükse, cihaz maksimum amplifikasyonda bile herhangi bir seviye bulamaz.

Seviye eşiği çok düşük ayarlanmışsa, yani bazı girişim sinyallerinin genliğinin altındaysa, cihaz bu girişim sinyallerinden birini tank boş olsa bile seviye yansıması 
olarak tanımlayacak ve gösterecektir.

Seviye eşiğinin hassas ayarı özellikle dielektrik sabiti olduğunda önemlidir -r düşük.

Ayar seviyesini gerçekleştirmek için (yansımanın genliği) bilinmelidir. 500 mm (20")'lik bir seviye idealdir. Seviye eşiği,
geçersiz girişim sinyalleri ve seviye yansıma sinyali. Düşük bir seviyede açıkça tanımlanabilen prob ucundan yansıma -r değer, seviye eşiğinin altına düşmesine gerek 
yoktur.

Tüm prob uzunluğu boyunca tüm yansımaları gözlemleyin ve “Osiloskop diyagramı” sekmesi 5.1.2.4 menüsünde bu gözlem üzerine seviye eşiğini ve/veya amplifikasyon 
faktörünü değiştirin.
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5.4.3. Tipik sinyal eğilimleri
Aşağıdaki diyagramlar, osiloskop işleviyle kaydedilen tipik sinyalleri göstermektedir.

yayılan darbe yayılan darbe yayılan darbe yayılan darbe

Seviye sinyali

flanş flanş
Seviye sinyali Seviye sinyali Seviye sinyali

Kazanç 1 ile çubuk veya kablo probu Kazanç 2 ile çubuk veya kablo probu Kazanç 1 ile koaksiyel prob Kazanç 2 ile koaksiyel prob

Flanşta empedansta herhangi bir değişiklik oluşturmayan mekanik kurulum nedeniyle, koaksiyel problardan gelen sinyal, flanş yansımasını 
içermez. Ortam yüzeyinden yansıma genliği, seviye yükseldikçe artar ve seviye düştükçe azalır.

5.4.4. Otomatik ayar
Yeterince güçlü bir yansıma sinyali sağlamak için kazanç otomatik olarak ayarlanır.
Seviye yansımasının genliği azaldığında, sinyal genliğindeki kaybı telafi etmek için kazanç artacaktır. Böylece, kazanç ve eşik seviyelerinin orantılılığı 
değişmeden kalır. Kazanç 3'te, her iki rakam için seviye sinyali.

Seviye ve flanş arasındaki mesafe arttıkça yansıyan faydalı 
sinyal seviyesi düştü (zayıflıyor, daha küçük genlik).

Parazit sinyalleri artık alt sınırı 50 mV olan seviye eşiğinin 
altındadır.

Her iki durumda da eşiğin otomatik olarak ayarlanan kazancı, seviye sinyal değerinin yarısındadır. Çalıştırma veya kurulum hataları durumunda, bu fonksiyon 
aracılığıyla sıklıkla hatanın nedenini belirleyebilir ve normal olarak kendiniz giderebilirsiniz. Arıza devam ederse, lütfen NIVELCO Servis Merkezinize bir kanıt (F10 ile 
ekran görüntüleri) gönderin.
Prosedür (ölçülen seviyenin gerçek seviyeye kıyasla çok düşük olduğu durumlarda):
Osiloskop işlevini kullanarak görüntülenen tepe genliğini okuyun – bkz. 5.1.2.4 işlevi. Seviye eşik 
değerini değiştirin.
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Adım Eylem

EView2'yi çalıştırın, cihazı tespit edin ve “CİHAZ AYARLARI” penceresini açın.

Girilen veriler/ görüntülenen değer

1
2
3

Penceredeki “Osiloskop” düğmesine basın ve cihazın osiloskop şemasını okuyun
Pencerenin sol üst kısmı mesafeyi, volt cinsinden tepe genliğini ve kazancı gösterir. 21.000 mm (0.83 inç) 1500 mV Kazanç 2
Yapılandırılan seviye eşiği, mV cinsinden tepe genliği altında listelenir. 
“Eşik” alanını etkinleştirmek için “Değiştir” kutusuna tıklayın.

4

5
6

“Eşik” alanına tıklayın ve yeni bir değer girin. Enter tuşuna basın ve tuşuna basın ve "kaydet"i seçin. 1100 mV
Osiloskop şemasını yenileyin (F4 tuşu)
Değer hala çok düşükse, eşiği tekrar küçük adımlarla düşürmeyi deneyin. 
Bu sorunu çözmezse, NIVELCO Servis Merkezi ile iletişime geçin.

7

Not: eşik her 2 m'de (6,5 ft) düşer.

Sağlam uygulama notları:

Yüksek dielektrik sabitleri olan toz veya pullar hariç çoğu katı uygulama -rKömür tozu gibi, Kazanç 3 olarak ayarlanarak ölçülür. Kazanç 0'dan 2'ye kadar kullanılarak gösterge ile 
belirli bir noktada seviyeyi ölçmek zorsa, büyük olasılıkla dahili bir tank yapısı (çıkıntılı parçalar vb.) elektromanyetik darbe alanı alanı içinde: gösterge en büyük sinyali algılayacak 
ve bunun orta seviye olduğunu varsayacaktır.
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5.4.5. Tankta birden fazla fazın veya katmanın olduğu seviye ölçümü
Tankta birden fazla faz olsa dahi seviye ölçümü yapılabilmektedir.
Bu, EView2 “Cihaz ayarları” penceresi “Uygulama” sekmesindeki parametrelerin aşağıdaki ölçüm moduna ayarlanmasını gerektirir:Çalışma 
modu:

2 sıvı, 1 seviye
1 sıvı, 1 seviye

iki veya daha fazla fazlı seviye ölçümü için

bir fazı veya sıvıyı ölçmek için
“Uygulama” sekmesinde “Çalışma modu”nu değiştirmek için “Çalışma modu” bölümündeki “Değiştir” butonuna basarak servis kodunu giriniz (varsayılan: 9833). 
Girilen kod doğru ise “Çalışma modu” bölümündeki seçici liste aktif hale gelir ve yeni mod ayarlanabilir.
Özellikler: ortamın en üst seviyesi, minimum yaklaşık 100 mm (3,93 inç) katmana sahipse algılanabilir –
dielektrik sabiti -r = 2.4. "2 sıvı, 1 seviye" modu, tankta 2'den fazla sıvı türü bulunduğunda bile seviyenin ölçülmesine izin verir. İlk dönüş sinyali seviye 
olarak tanımlanır ve ikincisi yok sayılır. Bu mod, tüm prob tipleri ile kullanılabilir

Örnek uygulama #1
yağ seviye ölçümü (tankta 1 tip sıvı)

Örnek uygulama #2
Tankta 2 tip sıvının (yağ/su) olduğu durumlarda seviye ölçümü – doğru yapılandırılmış bir gösterge 
kullanılarak

“1 sıvı, 1 seviye” olarak ayarlanmış “Çalışma modu”ndaki “Uygulama” 
musluğunda, MicroTREK 2 kablolu en yüksek genliğe sahip (yani 
eşikten daha yüksek) dönüş sinyalini arayacaktır.
Yağ seviyesini ölçecek.

“2 sıvı, 1 seviye” olarak ayarlanan “Çalışma modu”ndaki “Uygulama” musluğunda, MicroTREK 2 

kablolu kontrol eşiğinden daha yüksek ilk dönüş sinyalini arayacaktır.
Yağ seviyesini (yani “seviye”) doğru bir şekilde ölçecektir.
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5.5. TSORUN GİDERME

Etkinlik

Hata mesajları
"Tank dolu" durum işareti 
açık*, okuma maks. veya dk. 
değer

Arıza Eylem

Hata yok. Seviye, yapılandırılmış en üst ölçüm 
limitine ulaştı (ve muhtemelen üzerine çıktı) ve 
maksimum (seviye ölçerken) veya minimum 
(mesafe ölçerken) çıktıyı gösteriyor.

Hiçbiri. Seviye, yapılandırılmış ölçüm aralığında olduğunda ölçümler 
normal olmalıdır.

"Tank boş" durum işareti 
açık*, okuma maks. veya 
dk. değer

Hata yok. Seviye, göstergenin alt ölü bölgesine 
girdi ve artık bir dönüş sinyali algılayamıyor. 
Maksimum (mesafe ölçerken) veya minimum 
(seviye ölçerken) çıktı görüntülenir.

Hiçbiri.

Seviye, yapılandırılmış ölçüm aralığında olduğunda ölçümler 
normal olmalıdır.

"Tank dolu" ve "Seviye kayıp" 
durum işareti açık*, okuma 
maks. veya dk. değer

Hata yok. Seviye, göstergenin üst ölü bölgesine girdi 
ve artık bir dönüş sinyali algılayamıyor.

Tankı üst ölçüm aralığı sınırının altına boşaltın ve 
ölçümü kontrol edin.

"Seviye kaybı" durum işareti açık*, 
okuma donmuş

Cihaz seviye sinyalini kaybetti, aradı ancak henüz dönüş 
darbesini bulamadı. Bu, nabız eşiğin altına düştüğünde 
meydana gelebilir. Flanştan veya tanktaki engellerden 
gelen parazit sinyalleri, göstergenin doğru sinyali 
tanımlayamamasına neden olabilir.

Tankın maksimum seviyenin altında boşaltıldığından emin olun ve ölçümü 
kontrol edin.
Sinyal algılanmazsa, osiloskop diyagramını ve eşik ayar fonksiyonlarını (5.1.2.4) 
kullanarak 5.1.2.4.2 bölümlerinde gösterildiği gibi kontrol eşiğini manuel olarak 
değiştirin.

"Referans bulunamadı" durum 
işareti açık*

“Seviye kaybetti” ve

"Referans bulunamadı" durum 
işaretleri açık*, okuma donmuş

"Flanş bulunamadı" durum 
işareti açık*

HF kartındaki zaman tabanıyla ilgili bir sorun 
olduğunda oluşur.

Lütfen NIVELCO ile iletişime geçin.

Prob bir elektrostatik deşarj aldı. Gösterge tekrar seviyeyi arayacak ve okumaya devam edecektir. Okuma 
donmuş kalırsa, sinyal dönüştürücü ESD tarafından hasar görmüş olabilir ve 
değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen NIVELCO ile iletişime geçin.

Sinyal dönüştürücü, bir koaksiyel sonda ile 
donatıldığında bir kablo veya çubuk sonda ile ölçüm 
yapmak üzere yanlış yapılandırılmış. Bu, flanş 
darbesini azaltma etkisine sahip uzun bir meme 
üzerine kurulum nedeniyle de olabilir.

Düzeltme prosedürü için NIVELCO ile iletişime geçin.
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Etkinlik Arıza Eylem
“Sınır dışı gecikme” durum 
işareti açık*, okuma donmuş.

Yayılan nabız algılanmadı. 
Gösterge bulunana kadar 
çalışmayacaktır.

Sinyal dönüştürücünün değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen NIVELCO ile iletişime geçin.

"Negatif voltaj hatası"*
"VC01 voltaj hatası" *
"VC02 voltaj hatası" *
"FPGA'nın Yeniden Programlanması" *

HF devre kartındaki zaman tabanıyla 
ilgili bir sorun olduğunda oluşur.

Lütfen NIVELCO ile iletişime geçin.

* Gösterge, EView2 yazılımına bağlı ve yoklama devam ederken, "Cihaz Durumu" penceresinde (veya "İşaretleyiciler" penceresinde) görüntülendi veya İşaretleyici durum penceresiyle (F8) 
HART El Kumandasında (HHC) listelendi.

Etkinlik

Genel operasyon
Cihaz, yüksek dielektrik sabiti 
olan bir ürün için doğru 
değildir (-r). Ölçümler 
alınırken sabit bir sapma 
gözlenir.
MicroTREK 2 telli
yanlış bir seviye değerini 
gösterir.

Arıza Eylem

Tank yüksekliği doğru değil. Akım çıkışını ve tank yüksekliği parametrelerini kontrol edin.

Sinyal dönüştürücü değiştirildiyse fabrika kalibrasyon parametrelerinin hala aynı olduğunu doğrulayın. 
NIVELCO'dan fabrika kalibrasyonları menüsüne erişim isteyin.

MicroTREK 2 telli geçersiz bir 
yansımayı ölçer.

Depoda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve sondanın temiz olduğunu doğrulayın. 
Belirtilen seviyenin nozula yakın olması durumunda, algılama gecikmesini ve ölü bölgeyi 
aynı oranda artırın veya tam ölçüm aralığı gerekliyse eşik seviyesini artırın. Her durumda,

Uygulamayı görselleştirmek ve analiz etmek için EView2 osiloskop işlevini kullanın. Eşik 
seviyesi, bozulmaları maskeleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca seviye darbesinin 
tespiti için yeterli marj sağlar. Ölçüm sinyali boyunca çok büyük darbeler (ilk darbe ile 
aynı genlik), nozüle veya tankın duvarına temas eden bir sondadan kaynaklanabilir (bkz. 
bölüm 1.3.5). Hiçbir temasın mümkün olmadığından emin olun.

Tankta birden fazla faz 
olduğunda cihaz doğru 
değildir.

Cihaz bu tip bir uygulama için 
yanlış yapılandırılmış olabilir, yani 
seviye yerine katman arayüzünü 
ölçüyor olabilir.

“Aygıt Ayarları” penceresinin “Uygulama” sekmesindeki “Çalışma modu”nun uygun “2 sıvı, 1 seviye” 
olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Ayrıca ortamın üst seviyesinde en az 100 mm (4 inç) bir 
katman olup olmadığını kontrol edin.
Düzeltme prosedürü için NIVELCO ile iletişime geçin veya Servis Kılavuzuna bakın.
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Etkinlik

Elektrik Bağlantıları ve Haberleşme Çıkışı
Akım Çıkış değeri < 4 mA Güç kaynağı yok

Arıza Eylem

Güç kaynağını kontrol edin!

Cihazın bağlantısı yanlış. Cihaz ve güç kaynağı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Akım çıkışının kalibrasyonu 
uygun değil.

Yetkili erişiminiz varsa kalibrasyonu gerçekleştirin, aksi takdirde NIVELCO Servis merkezi ile 
iletişime geçin.

Akım çıkış değeri 22 mA 
görüntülenir

Bu, 4 ... 20 mA aralığı / 22 mA hatası seçildiğinde gerçekleşir.
"Cihaz durumu" penceresinde (veya İşaretler şemasında) yoklama sırasında cihazın 
durumunu kontrol edin veya HART'ın durum (4.0) menüsüne girin® iletişimci.

Bir hata oluştu.

50 saniye bekleyin.
Mevcut değer 4 ile 20 mA arasında bir değere düşerse ve hemen 22 mA'ya geri 
dönerse, NIVELCO Servis Merkezinizle iletişime geçin.

Cihaz başlangıç   aşamasındadır

Akım çıkışındaki değer, 
ekrandaki değerle aynı 
değil (EView2 veya HART®

iletişimci).
Dijital arayüz üzerinden veri 
iletişimi çalışmıyor. MicroTREK 
2 kablolu başlangıç   
aşamasındadır, 50 saniye 
bekleyin ve tekrar deneyin.

Mevcut döngüyü ve bağlantıları kontrol edin.
Çıkışı MicroTREK 2 kablolu Kullanıcı ve Programlama Kılavuzunda açıklandığı gibi yapılandırın – 
ayrıca EView2 (Osiloskop şeması / Eşik ayarları) veya bir HHC iletişim cihazı kullanarak eşiği 
ayarlamayı deneyin.

Mevcut çıkış ayarları yanlış.

Bilgisayarın iletişim 
parametreleri yanlış ayarlanmış. Bilgisayar ayarını kontrol edin (adres/cihaz numarası).

Arayüze zayıf bağlantı. Bağlantıyı kontrol et.

Akım çıkış değeri <4 mA.
Sorun devam ederse, NIVELCO Servis Merkezinizle iletişime geçin.Akım çıkış değeri = 22 mA
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