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NIVELCO cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz/

1. GİRİŞ
Başvuru
NIVELCO'nun EchoTREK kompakt ultrasonik seviye 
vericileri, sıvıların seviye ölçümü için mükemmel bir 
araçtır.
Temassız ultrasonik ilkeye dayalı seviye ölçüm 
teknolojisi, özellikle ölçülecek malzemenin yüzeyine 
herhangi bir nedenle fiziksel temasın kurulamadığı 
uygulamalar için uygundur.
Bu tür nedenler arasında, işlem ortamının ölçüm cihazı 
malzemesine (asitlere) aşındırıcı etkisi, olası kontaminasyon 
(atık su) veya işlem ortamının ölçüm cihazına yapışan 
parçacıkları (yapışkan malzemeler) sayılabilir.

A Toplam ışın açısı 5…7-'de –3 dB'de, NIVELCO'nun SenSonic 
dönüştürücülerinin çoğunda olduğu gibi, düzensiz yan duvarlara sahip dar 
silolarda ve çeşitli çıkıntılı nesnelere sahip proses tanklarında güvenilir bir ölçüm 
sağlar. Ayrıca, dar ışın açısının bir sonucu olarak - yayılan ultrasonik sinyaller 
olağanüstü bir odaklanmaya sahiptir - gazlar, buhar ve köpük yoluyla 
derinlemesine nüfuz sağlanır.

çaplar
karşılık gelen
5° ışın açısı.Çalışma prensibi

Ultrasonik seviye ölçüm teknolojisi, ultrason darbelerinin 
sensörden ölçülecek seviyeye gidiş ve dönüş yapması için 
gereken sürenin ölçülmesi prensibine dayanmaktadır. Sensör bir 
ultrasonik darbe dizisi yayar ve yansıyan ekoları alır. Akıllı 
elektronik cihaz, yüzeyden yansıyan ekoyu seçerek aldığı sinyali 
işler ve uçuş anından itibaren EchoTREK'in tüm çıkış sinyallerinin 
temelini oluşturan sensör ile yüzey arasındaki mesafeyi 
hesaplar.
Minimum ölçüm mesafesi (Xm) içinde ölçümün mümkün olmadığı (Ölü Bölge) birimin tasarımı ile belirlenir. Sabit nesnelerden gelen olası rahatsız edici 
ekoların rahatsız edici etkilerinden kaçınmak için bu mesafe programlanarak uzatılabilir. (Yakın Uç Engelleme).

ölü bant tüm ultrasonik seviye ölçerlerde ortak olan bir özelliktir.
Teknik Veri Tablosunda “Minimum ölçüm mesafesi” olarak 
belirtilmiştir. Bu aralıktaki ölçüm yorumlanamaz.

Maksimum ölçüm mesafesi (Xm) ideal koşullar altında birim tarafından ölçülebilen en büyük mesafedir (ünitenin tasarımı ile belirlenir). Gerçek 
uygulamanın (H) maksimum ölçüm mesafesi X'ten büyük olmamalıdırm.
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2. SİPARİŞ KODLARI
Tüm kombinasyonlar mümkün değildir!

EchoTREK S - 3 -

HT KULLANIM / TRANSDÜSER 

MALZEME
YPE CODE CODE mGÜÇLENDİRİCİ röfke * CODE PROCESS CBAĞLANTI CODE ÖUTPUT / Ex CODE

verici E

G

Alüminyum (toz kaplı) / 
PP

15; 25 m
12; 15 metre; 20 m

7; 10 m
6; 8 m
5; 6 m
3; 4 m

2 BSP iş parçacığı

NPT iş parçacığı

DN80 PN16 / PP
DN100 PN16 / PP
DN125 PN16 / PP
DN150 PN16 / PP
DN200 PN16 / PP
DN250 PN16 / PP
DN300 PN16 / PP
3″ FF 150 psi / PP
4″ FF 150 psi / PP
5″ FF 150 psi / PP
6″ FF 150 psi / PP
8″ FF 150 psi / PP
12" FF 150 psi / PP
10K 80A / PP
10K 100A / PP
200 mm dirsek
500 mm dirsek
700 mm braket
10K 125A / PP
10K 150A / PP
10K 200A / PP
10K 300A / PP

0 4...20 mA / KAYDEDİCİ

4...20 mA
4...20 mA / HART / KAYDEDİCİ
4...20 mA / HART
4...20 mA / KAYDEDİCİ / Ör

4...20 mA / Ör
4...20 mA / HART / KAYDEDİCİ / Ex
4...20 mA / HART / Ex
4...20 mA / KAYDEDİCİ / Röle
4...20 mA / Röle
4...20 mA / HART / 
KAYDEDİCİ / Röle
4...20 mA / HART / Röle

1A
verici ile
yerel gösterge

4 n 2
Alüminyum (toz kaplı) / PP 
+ köpük

6
7

2
3

3
4NS

Alüminyum (toz kaplı) / 
PVDF

8 4 5B 9 5 6
Alüminyum (toz kaplı) / 
PTFE

6 7T 7 8
Alüminyum (toz kaplı) / 
Paslanmaz çelik

8 LS A r
Plastik, PBT, güçlendirilmiş 
fiberglas / PP

BP AC
Plastik, PBT, güçlendirilmiş 
fiberglas / PP + köpük

NS HG E
Plastik, PBT, güçlendirilmiş 
fiberglas / PVDF

YV G
Plastik, PBT, güçlendirilmiş 
fiberglas / PTFE

H Eski sürümün sipariş kodu şu şekilde bitmelidir:
"Eski"F K

Plastik, PBT, güçlendirilmiş 
fiberglas / Paslanmaz Çelik

Lm m
Paslanmaz çelik / PP

Paslanmaz çelik / PVDF
Paslanmaz çelik / PTFE
Paslanmaz Çelik / Paslanmaz 
Çelik

K P
W r
L S

Zn

* Ölçüm aralığı dönüştürücünün malzemesine bağlıdır
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3. TEKNİK VERİLER

3.1GGENEL VERİLER

SP–3--–-,
SA–3--–-,
SK–3--–-

SV–3--–-, SB–3--–-,
SW–3--–-, SF–3--–-,
ST–3--–-, SL–3--–-

SS–3--–-,
SM–3--–-,
SN–3--–-

Tip

Dönüştürücü malzemeleri PP PVDF / PTFE Paslanmaz çelik

Ev materyalleri Fiberglas plastik PBT; Toz boya kaplı alüminyum, Paslanmaz çelik

− 30…+100 °C (−20…210 °F) (CIP 
programı 120 °C (250 °F) için

maks. 2 saat)
Proses sıcaklığı − 30…+90 °C (−20…190 °F)

Alüminyum gövde -30…+70 °C (−20…+160 °F) ekranlı −25…+70 °C (−10…160 °F),
Plastik gövde: -25…+70 °C (−10…160 °F)Ortam sıcaklığı

Baskı yapmak (1) (Mutlak) 0,5…3 bar (0,05…0,3 MPa) 0,9…1,1 bar (0,09…0,11 MPa)

Mühürler EPDM FPM
giriş
koruma

sensör IP68
Konut IP67 (NEMA 6)

Güç kaynağı / tüketimi 12(3) …36 V, / 48 mW…720 mW, galvanik izolasyon; aşırı gerilim geçişlerine karşı koruma

Kesinlik (2) -(Ölçülen mesafenin %0,2'si artı aralığın %0,05'i)
Ölçülen mesafeye bağlı olarak: < 2 m: 1 mm;

( < 6,5 fit: 40 mil; 6,5 fit - 16 fit: 80 mil; 16 fit - 32 fit: 200 mil; > 32 fit: 400 mil)
2– 5m: 2 mm; 5-10 m: 5 mm; > 10 m: 10 mm

Çözünürlük

analog 4…20 mA (3,9…20,5 mA), Rmaksimum = (UT – 12 V) / 0,02 aşırı gerilim dalgalanmalarına karşı izole koruma

Döngü güç testi konektörleri mV metre aralığı için 2 pin 200 mV, %0.5

çıktılar SPDT rölesi 30 V / 1 A DC; 48 V / 0,5 A AC

Görüntülemek 6 basamak, simgeler ve çubuk grafik, (yalnızca SAP-200 görüntüleme modülünde)

Seri iletişim HART arayüzü (terminal direnci 250 Ohm)

2x M20x1.5 Metal, Kablo -7…13 mm (-0.3…0.5 inç) veya M20x1.5 Plastik, Kablo -6…12 mm (-0.24…0.47 inç) ve
Kablo rakoru için 2x ½″ NPT; Tel kesiti: 0,5…1,5 mm2 [20…15 AWG]Elektriksel bağlantı

Elektrik koruması Sınıf III
(1) 1 bar'ın (14,5 psi) altındaki basınçlar için NIVELCO temsilcisine danışılmalıdır. 

Optimum yansıma ve stabilize dönüştürücü sıcaklığı koşulları altında.
Sadece kısmi çalışma sağlanır. >13.4 V terminal geriliminde herhangi bir kısıtlama olmaksızın güvenilir çalışma garanti edilir.

(2)
(3)
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3,2 APATLAMA İÇİN EK VERİLER-KANITLI SERTİFİKALI VERSİYONLAR

3.2.1 ATEX ONAYI No.: BKI16ATEX0017X/2
S---3---5Ex
S---3---6Ex
S---3---7Ex
S---3---8Ex

Tip

Ex işaretleme (ATEX)

Kendinden güvenli veriler

Eski güç kaynağı, yükleme

II 1 G Ex ia IIB T6…T4 Ga
Ci ≤ 15 nF, Li ≤ 200 -H, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Uo ≤ 30 V, Io ≤ 140 mA, Po ≤ 1 W
PP dönüştürücü ile: −20…+70 °C (−4…+158 °F) PVDF dönüştürücü ile: −20…+80 °C (−4…+176 °F). Sıcaklık sınıfı T6.

PTFE dönüştürücü ile: -30…+90 °C (−22…+194 °F). Sıcaklık sınıfı T5. Paslanmaz 
çelik dönüştürücü ile: -30…+100 °C (−22…+212 °F). Sıcaklık sınıfı T4.

Orta sıcaklık

Metal gövdeli: -30…+70 °C (−22…+158 °F); ekranlı: −25…+70 °C (−13…+158 °F);
plastik gövdeli: −20…+70 °C (−4…+158 °F)Ortam sıcaklığı

3.2.2 INMETRO ONAY No.: DNV 14.0167 X – REVİZYON 02

S---3---5Ex
S---3---6Ex
S---3---7Ex
S---3---8Ex

Tip

Ex işaretleme (INMETRO)

Kendinden güvenli veriler

Eski güç kaynağı, yükleme

Ex ia IIB T6…T4 Ga
Ci ≤ 15 nF, Li ≤ 200 -H, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Uo < 30 V, Io < 140 mA, Po < 1 W
PP dönüştürücü ile: −20…+70 °C (−4°F…+158 °F) PVDF dönüştürücü ile: −20…+80 °C (−4…+176 °F). Sıcaklık sınıfı T6.

PTFE dönüştürücü ile: -30…+90 °C (−22…+194 °F). Sıcaklık sınıfı T5. Paslanmaz 
çelik dönüştürücü ile: -30…+100 °C (−22…+212 °F). Sıcaklık sınıfı T4.

Orta sıcaklık

Metal gövdeli: -30…+70 °C (−22…+158 °F); ekranlı: −25…+70 °C (−13…+158 °F);
plastik gövdeli: −20…+70 °C (−4…+158 °F)Ortam sıcaklığı
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3.3 STRANSDÜSERLERİN ÖZEL VERİLERİ

SÖZEL VERİLERİ PP VE PVDF TRANSDÜSERLER (EX MODELLER İÇİN AYRICA BAŞVURUN)

SE--39---
SG--39---

SE--38---
SG--38---

SE--37---
SG--37---

SE--36---
SG--36---

SE--34---
SG--34---

SE--32---
SG--32---Tip

PP veya PVDF
PP + köpük

Dönüştürücü malzemesi PP veya PVDF PP veya PVDF

Maksimum ölçüm
mesafe * [m / (feet)]

4 (13) 6 (20) 8 (26) 10 (33) 15 (49); 20 (66) 25 (82)

Min. ölçüm mesafesi* 
(Ölü bant) [m / (inç)] 0,2 (8) 0,25 (10) 0,35(14) 0.45 (18) 0,6 (24)

Toplam ışın açısı (-3 dB)

Ölçüm frekansı
Proses bağlantısı

6° 5° 7° 5° 7°
80 kHz 50 kHz 60 kHz 40 kHz 20 kHz

1½" dış dişli 2" dış dişli flanş
* dönüştürücü yüzünden

SÖZEL VERİLERİ PTFE VE SPEYNİRSİZ STEEL TRANSDÜSERLER (AYRICA EX MODU İÇİN BAŞVURUN LS)
SE--39---
SG--39---

SE--38---
SG--38---

SE--37---
SG--37---

SE--36---
SG--36---

SE--34---
SG--34---

SE--32---
SG--32---Tip

Dönüştürücü malzemesi PTFE Paslanmaz çelik

Maksimum ölçüm
mesafe * [m / fit]

15 (49)3 (10) 5 (17) 6 (20) 7 (23) 12 (39)

Min. ölçüm mesafesi* 
(Ölü bant) [m / fit] 0,25 (10) 0,35 (14) 0,4 (16) 0,55 (22) 0,65 (26)

Toplam ışın açısı (-3 dB)

Ölçüm frekansı
Proses bağlantısı

6° 5° 7° 5° 5° 7°
80 kHz 50 kHz 60 kHz 40 kHz 20 kHz

1½" dış dişli 2" dış dişli flanş
* dönüştürücü yüzünden

SAP-200DISPLAY mÖDÜL

alan göstergesi

Ortam sıcaklığı
Ev materyalleri

6 basamaklı Özel LCD, simgeler ve çubuk grafik

− 25…+70 °C (−10…+160 °F)

PBT cam elyaf takviyeli plastik
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3.4 DÖLÇÜLER

EchoTREK S---39--- / PP, PVDF, PTFE EchoTREK S---38--- / PP, PVDF, PTFE EchoTREK S---37--- / PP, PVDF, PTFE

EchoTREK S---36--- / PP, PVDF EchoTREK S---34--- / PP, PVDF EchoTREK S---32--- / PP, PVDF

- Minimum gerekli flanş boyutu; daha büyük flanşlar da mevcuttur.
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EchoTREK SS-36--- / KO EchoTREK SS-32--- / KO

Örtmek

Görüntülemek

birim

Elektronik

EchoTREK SS-34--- / KO
Konut

dönüştürücü

3.5 birAKSESUARLAR

-
-
-

Garanti belgesi
Kurulum ve Programlama 
Kılavuzu AB Uygunluk Beyanı

-
-
-

2x M20x1.5 kablo rakoru SAP-200 
Ekran Modülü (opsiyon)
CD-ROM (EView2, DataScope yazılımları) (isteğe bağlı)

12 / 60 - deniz380en2119p



3.6 SGÜVENLİ KULLANIM ÖZEL ŞARTLARI

- Ex ia IIB işaretli kendinden emniyetli üniteler, yalnızca önceden verilen teknik verilerle sertifikalı kendinden emniyetli döngülerde kullanılabilir. 
(bkz. değerlerEx onaylı modeller için ek veriler Madde 3) altında
PTFE dönüştürücüler, elektrostatik olarak yüklenebilen plastikten yapılmıştır, bu nedenle:
– Doldurma ve boşaltma hızı ortama göre seçilmelidir.
– Dolum sırasında tehlikeli maddenin sis oluşumundan kaçınılmalıdır.
– Tehlikeli alanlarda plastik muhafazanın temizlenmesine izin verilmez.
Plastik muhafazalı ekipman elektrostatik yüklere karşı hassastır, bu nedenle cihazlar elektrostatik yüklere karşı korunmalıdır. Metal 
mahfazalı ekipmanların alüminyum içeriği sınırı aşıyor, cihazlar darbe ve sürtünme etkilerine karşı korunmalıdır.
Cihaz, 3 bar'a (43,5 psi) kadar proses basıncına sahip tanklara monte edilebilir. Cihaz, iç ve dış alan arasında yangına dayanıklı bir bariyer olarak 
uygun değildir. Ünitenin montajından sonra, sistemin basınç testi, nominal basınç değerinden 1,5 kat daha yüksek basınçta yerel yönetmeliklere 
uygun olarak düzenli olarak yapılmalıdır.
Cihazlar eşpotansiyel sistemine topraklama vidaları bağlanarak topraklanmalıdır.
Bilgisayara bağlı kızılötesi arabirim patlamaya dayanıklı bir cihaz olmadığından, cihaz yalnızca patlayıcı tehlikeli atmosferin dışında IR bağlantı noktası 
üzerinden okumalı veya programlanmalıdır.

-

-
-
-

-
-

3,7 milyonBAKIM ONARIM, VE SAKLAMA KOŞULLARI

Cihaz düzenli bakım gerektirmez. Garanti kartı, hüküm ve koşulları içerir. Cihaz onarım için iade edilmeden önce iyice temizlenmelidir. Ortamla 
temas eden parçalar zararlı maddeler içerebilir; bu nedenle dekontamine edilmeleri gerekir. Resmi formumuz (İade Edilen Ekipman Taşıma 
Formu) doldurulmalı ve koliye kapatılmalıdır. Web sitemizden indirinwww.nivelco.com. Cihaz, bir dekontaminasyon beyanı ile geri 
gönderilmelidir. Dekontaminasyon işleminin başarıyla tamamlandığına ve cihazın herhangi bir tehlikeli maddeden temizlendiğine dair beyanda 
bulunulmalıdır.
Kullanılmayan cihazlar, teknik verilerde belirtilen ortam sıcaklığı aralığında, maksimum %98 bağıl nem ile saklanmalıdır.

3.7.1 SYAZILIM YÜKSELTME

NIVELCO, müşterilerimizin gözlemlerine ve ihtiyaçlarına dayanarak, cihazın işletim yazılımını sürekli olarak geliştirmekte ve revize etmektedir. Yazılım, 
SAP-200'ün IrDA iletişim portu veya SAP-200 yuvasına takılan bir eLink (USB) iletişim adaptörü yardımıyla yükseltilebilir. Yazılım güncellemeleri hakkında 
daha fazla bilgi için lütfen NIVELCO ile iletişime geçin.
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4. KURULUM
4,1 litreSIVI SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ

KONUM

Optimal konumu EchoTREK (silindirik) tank / 
silonun r = (0,3 – 0,5) R yarıçapındadır.
(Sayfa 1'deki sonik koniyi de dikkate alın.)

SENSÖR HİZALAMASI SICAKLIK
Sensör yüzü -2 – 3- aralığında 
sıvının yüzeyine paralel olmalıdır.

Vericinin doğrudan güneş ışığı 
ile aşırı ısınmaya karşı 
korunacağından emin olun.
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ENGELLER STAND-OFF BORU

Hiçbir akış yolu veya nesnenin (örneğin, 
soğutma boruları, merdivenler, destek 
elemanları, termometreler, vb.) veya 
düzensiz yüzeyin hiçbir tank duvarının 
ultrasonik ışının algılama konisine çıkıntı 
yapmadığından emin olun. Tank / siloda 
ölçümü bozan bir sabit nesne, cihazın 
uygun şekilde programlanmasıyla 
engellenebilir.EchoTREK.

Ayrık borunun yapısı sert olmalıdır; ultrasonik ışının borudan çıktığı iç 
kenar yuvarlatılmalıdır.

DminL
S---39- S---38- S---37-

150
200
250
300
350

50 60 60
50 60 75
65 65 90
80 75 105
95 85 120

KÖPÜK
DminL

Sıvı yüzeyinin köpürmesi, ultrasonik seviye ölçümünü imkansız hale 
getirebilir. Mümkünse, köpürmenin en az olduğu bir yer bulunmalı 
(cihaz sıvı girişinden mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir) 
veya sakinleştirici bir boru veya kuyu kullanılmalıdır.

S---36- S---34- S---32-
90
200
350
500

80 * *
80 * *
85 * *
90

* Değerler için distribütörünüzle iletişime geçin

* *

RÜZGÂR

Ultrasonik koninin çevresinde yoğun hava (gaz) 
hareketlerinden kaçınılmalıdır. Güçlü bir rüzgar taslağı, 
ultrasonu "üfleyebilir".
Daha düşük ölçüm frekansına (40, 20 kHz) sahip 
cihazlar önerilir.

DminL
SS–36- SS–34- SS–32-

320
440

80 - *
- 125 *

* Değerler için distribütörünüzle iletişime geçin

DUMAN / BUHARLAR

Özellikle güneşe maruz kalan açık hava tankları için sıvı yüzeyinin üzerinde duman/gaz oluşturan kimyasallar veya diğer sıvılar içeren kapalı tanklar için, cihaz 
seçimi sırasında ultrasonik cihazın nominal ölçüm aralığında güçlü bir azalma göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu durumda birimlerde daha düşük ölçüm frekansına (40, 20 kHz) sahip cihazlar önerilir.
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4.2 OKALEM KANALI AKIŞ ÖLÇÜMÜ

-
-

Nihai doğruluk için sensörü, beklenen maksimum su seviyesinin mümkün olduğu kadar yakınına kurun (minimum ölçüm aralığına bakın).
Cihazı, kanal veya savak boyuna ekseni boyunca ölçüm kanalının özellikleri ile tanımlanan bir yere kurun. NIVELCO tarafından sağlanan Parshall kanalları 
olması durumunda sensörün konumu işaretlenir.
Bazı durumlarda yüzeyde köpük oluşabilir. Doğru ses yansıması için sensörün karşısındaki yüzeyin köpük içermediğinden emin olun. 
Ölçüm doğruluğu açısından, ölçüm kanalından önceki ve sonraki kanal bölümlerinin uzunluğu ve bunların ölçüm kanalı bölümüne 
katılma yöntemi kritik öneme sahiptir.
En dikkatli kuruluma rağmen, akış ölçümünün doğruluğu, mesafe ölçümü için belirtilenden daha düşük olacaktır. Uygulanan kanal veya savak 
özelliklerine göre belirlenecektir.

-
-

-

4.3 benKURULUM VE ELEKTRİK BAĞLANTISI
(BSP veya NPT) dişli modellerin kurulumu
- Üniteyi yerine vidalayın. Sıkmak için açık anahtar 

kullanın; maksimum tork 20 Nm'dir
Sıktıktan sonra muhafaza uygun konuma 
döndürülebilir.
350°'den fazla)
Ünite, terminali aracılığıyla elektrostatik boşalmadan (EDS) 
zarar görebilir, bu nedenle, örneğin muhafazanın kapağını 
çıkarmadan önce uygun şekilde topraklanmış bir noktaya 
dokunarak elektrostatik boşalmayı önlemek için yaygın 
olarak kullanılan önlemleri uygulayın. Güç kaynağının 
kaynakta kapatıldığından emin olun.
Gövde kapağının çıkarılması ve (varsa) ekran modülünün çıkarılması ile vidalı 
terminallere erişilebilir. Önerilen kablo çekirdek kesiti: 0,5 – 1,5 mm2 [20 – 15 
AWG]. Önce iç veya dış topraklama vidasıyla topraklamayı düzenleyin.

Üniteyi çalıştırın ve gerekli programlamayı yapın.
Programlamadan sonra, kapağın uygun şekilde kapatıldığından ve kapatıldığından emin olun.

-
(Emniyet cıvatası dönmeyi önler

-

-
-

-
-
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4,4 litreOOP GÜNCEL KONTROL

Kapak (ve varsa Ekran Modülü) çıkarıldıktan sonra, yukarıdaki çizimde belirtilen noktalara bir voltmetre (200 mV aralığında) bağlanarak gerçek 
çevrim akımı %0,5 hassasiyetle ölçülebilir.

5. PROGRAMLAMA
NS EchoTREK aşağıdaki iki yolla programlanabilir:

- Programlama Ekran Modülü olmadan bkz. 5.1.
4 ve 20 mA akım çıkışına seviyelerin atanması, analog sinyal ile hata gösterimi ve sönümleme ayarlanabilir.

- SAP-200 Ekran Modülü ile, bkz. 5.2.
Ünitenin ölçüm konfigürasyonu ve optimizasyonu, 32 noktalı doğrusallaştırma, farklı şekle sahip 11 tank için boyutlar ve 21 farklı açık kanal (kanal, 
savak vb.) gibi tüm özellikleri ayarlanabilir.

Tip numarasına sahip cihazlar EchoTREK SG- zaten SAP-200 ile donatılmıştır.
EchoTREK, SAP-200 olmadan tamamen çalışır durumda. SAP-200 yalnızca ölçüm değerlerini programlamak ve/veya görüntülemek için gereklidir.

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

EchoTREK aşağıdakilerle birlikte teslim edilecektir: Fabrika Varsayılanı:

-
-
-
-
-
-

Akım çıkışı, ekran ve çubuk grafik: LEVEL Akım 

çıkışı ve seviye 4 mA ile orantılı çubuk grafik: 

minimum seviyeye atanmış %0

20 mA: maksimum seviyeye atanmış %100 Akım çıkışı 

tarafından hata göstergesi: son değeri tut Sönümleme: 

60 sn
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5.1 POLMADAN ROGRAMLAMA NSISPLAY mÖDÜL

Programlama sadece EchoTREK Seviye Ölçme Modundaysa ve geçerli eko alıyorsa, yani “GEÇERLİ” 
LED'i yanıyorsa mümkündür!

Aşağıdakiler ekran modülü olmadan programlanabilir
-
-
-
-
-

Not: Akım çıkışı ters çevrilmiş modda da atanabilir: 4 mA 
= %100 (Dolu), 20 mA = %0 (Boş)

4 mA'nın gerekli bir değere atanması, örneğin min. maksimum seviye. 
mesafe 20 mA'nın gerekli bir değere atanması, örneğin maks. seviye / dak. 
mesafe Akım çıkışı ile hata göstergesi (Tut, 3,6 mA veya 22 mA) 
Sönümleme (10, 30 veya 60 sn)
Fabrika varsayılanına sıfırla

Programlama prosedürü: ilgili sırayla düğmesine basın ve LED'lerin durumunu kontrol edin. LED'lerin durumları için semboller:
= LED kapalı, = LED yanıp sönüyor, = LED açık, = LED'ler alternatif olarak yanıp sönüyor = Umurumda değil

Minimum seviye, (%0, boş tank) 4 mA'ya atama

Eylem Eylemin ardından led durumu

1) Geçerli bir ECHO olup olmadığını kontrol edin = Geçerli ECHO, programlanabilir verici

2) SONRAKİ düğmesine sürekli basın = EchoTREK programlama modunda

3) YUKARI düğmesine sürekli basın = Mesafeye atanan 4 mA (resme bakın)
4 mA'ya atanacak mesafe, tanktaki seviye veya duvar 
gibi sabit bir hedef ile ayarlanabilir.4) Serbest bırakma düğmeleri = Programlama tamamlandı
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ÇIKIŞ: 20 mA'ya maksimum seviye (%100, dolu depo) ataması

Eylem Eylemin ardından led durumu

1) Geçerli bir ECHO olup olmadığını kontrol edin = Geçerli ECHO, programlanabilir verici

2) SONRAKİ düğmesine sürekli basın = EchoTREK programlama modunda

= Mesafeye atanan 20 mA 
(resme bakın)3) AŞAĞI düğmesine sürekli basın

20 mA'ya atanacak mesafe, tanktaki seviye veya duvar 
gibi sabit bir hedef ile ayarlanabilir.4) Serbest bırakma düğmeleri = Programlama tamamlandı

Analog sinyal ile "Hata durumu" göstergesi (Yukarıdaki gibi geçerli bir yankı olup olmadığını kontrol edin)

Bu ayarın bir sonucu olarak analog çıkışın değeri 3,8 mA olacaktır; 22 mA veya son değere göre (tut) hata kesilene kadar.

Eylem Eylemin ardından led durumu

1) Düğmeye sürekli basın = EchoTREK programlama modunda

2) AŞAĞI tuşlarından herhangi birine basın

GİRMEK E ,
SONRAKİ

, - son değeri tut
– 3,8 mA
– 22 mA

=

düğmeler sürekli

3) Serbest bırakma düğmeleri = Programlama tamamlandı
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Sönümleme süresi ayarı (Yukarıdaki gibi geçerli bir yankı olup olmadığını kontrol edin)

Eylem Eylemin ardından led durumu

1) ENTER'a basın E sürekli düğme = EchoTREK programlama modunda

2) İLERİ'den herhangi birine basın

YUKARI

AŞAĞI

, – 10 saniye

, = - 30 saniye

– 60 saniye
düğmeler sürekli

3) Serbest bırakma düğmeleri = Programlama tamamlandı

VARSAYILAN: Varsayılana dönme (Yukarıdaki gibi geçerli bir yankı olup olmadığını kontrol edin)

Eylemin ardından Eylem Led durumu

1) İLERİ düğmesine sürekli basın

2) ENTER'a basın E sürekli düğme

= EchoTREK programlama modunda

= VARSAYILAN yüklendi

Programlama sırasında yapılan hataların gösterilmesi (LED'ler ile)

Eylem

denenen programlama

denenen programlama

Eylemin ardından led durumu Olası düzeltme

= iki kez yanıp sönüyor = Yankı yok Geçerli bir Yankı bul

= üç kez yanıp sönüyor = erişim mümkün değil Yalnızca SAP-200 ile Bkz. 5.2 (S99)

= dört kez yanıp sönüyor = EchoTREK 
Seviye Ölçüm Modunda değil

denenen programlama Yalnızca SAP-200 ile Bkz. 5.2 (P01)

20 / 60 - deniz380en2119p



5.2 PİLE ROGRAMLAMA SAP-200 EKRAN MODÜLÜ

EchoTREK, parametreler programlanarak sürece göre ayarlanmalıdır. SAP-200 Gösterge Modülü, programlama sırasında parametreleri ve ölçüm 
sırasında ölçüm değerlerini görüntülemek için kullanılabilir.
SAP-200, kullanıcı seçimine bağlı olarak 2 katmanlı programlama karmaşıklığını temsil eden iki ayrı erişilebilir programlama modunu destekler.

HIZLI AYAR (5.2.4)
Aşağıdaki temel ayarlar için 6 temel parametre ile EchoTREK'i kurmanın basit ve hızlı bir 
yolu olarak önerilir, kısaltmalarla işaretlenmiştir, hatırlanması kolay

-
-
-
-
-
-

Ekran için mühendislik birimi (Metrik veya ABD) 
Maksimum ölçüm mesafesi (H)
Minimum seviyenin 4 mA'ya atanması 
Maks seviyenin 20 mA'ya atanması Akım 
çıkışı tarafından hata göstergesi 
Sönümleme süresi

Tam Parametre Erişimi (5.2.5)
EchoTREK'in aşağıdaki gibi tüm özellikleri:

-
-
-
-
-

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

- 32 noktalı doğrusallaştırma

sea380en2119p - 21 / 60



5.2.1 SAP-200 ekran modülü
LCD'de kullanılan semboller- Çerçevede kullanılan semboller-
-
-
-
-
-

DIST - Mesafe (ölçüm) moduLEV - 
Seviye (ölçüm) moduSES - Hacim 
(ölçüm) moduAKIŞ - Açık kanal (akış 
ölçümü) modu

-
-

m - Metrik sistemiBiz - ABD 

hesaplama sistemi

PROG - Programlama modu 
(programlama altındaki cihaz)

LEDS Aydınlatılmış

- COM - dijital (Hart) iletişim
GEÇERLİ - geçerli yankı varlığı-

-
RÖLE -'Rölenin C2' devresi kapalı -
T1 - TOT1 hacimsel akış toplayıcı 
(sıfırlanabilir agrega)

-
-
-
-

T2 - TOT2 hacimsel akış toplayıcı (toplam)
HATA - Ölçüm / cihaz hatası IrDA - Kaydedici okuması, teşhis ve yazılım 

yükseltmesi için kızılötesi iletişim portu.-- - Seviye değiştirme yönü
Geçerli çıktıya veya yankı gücüne atanan çubuk 
grafik

5.2.2 SAP-200 görüntüleme modülünün adımları

Programlama, ilgili bir veya iki tuşa (aynı anda) basıp bırakılarak yapılacaktır.Tek tuşa 

basma

GİRMEK E parametre adresini seçmek ve parametre değerini kaydetmek ve 

parametre adresine dönmek için parametre değerine gitmek için

SONRAKİ

YUKARI

AŞAĞI

yanıp sönen basamağın değerini artırmak için basamağın yanıp 

sönmesini (değişim işareti) sola hareket ettirmek için

yanıp sönen rakamın değerini azaltmak için

yy
xxx

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

yy :xxxx

Çift tuşa basma
İstenilen programlama adımı için iki tuşa aynı anda basın. Bundan sonra, birleşik basınç "+" ile işaretlenir.
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Programlama modlarına girin veya çıkın Parametre adresi yanıp sönerken temel adımlar Parametre değeri yanıp sönerken temel adımlar

SEVİYE AL işlev
Sadece seviye ve mesafe ölçüm modlarında kullanılan özel fonksiyon YUKARI + AŞAĞI
Notlar:
bastıktan sonra ise GİRMEK

-
-

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

E yanıp sönme parametre adresinden parametre değerine geçmez, bu şu anlama gelir:
parametre ya bir okuma tipidir ya da
gizli kod değişikliği engeller (bkz. S99)

E ,
değiştirilen değer aralık dışında veya 
girilen kod geçerli bir kod değil

5.2.3 SAP-200 ve led durumunun göstergeleri

LED göstergesi:

- GEÇERLİ (YANKI)-LED

- geçerli yankı durumunda yanar.

- COM-LED

-
-

HART mesaj alışverişi sırasında yanıp söner

cihaz uzaktan programlama modundayken 
yanar

- RÖLE-LED
- AÇIK – rölenin 'C2' devresi 

kapatıldığında
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SAP-200 göstergeleri Aşağıdaki proses değerleri görüntülenebilir
Ölçüme bağlı olarak aşağıdaki sembollerden 
biri yanacak ve proses değeri 
görüntülenecektir (bkz. P01 bölüm 6.1). 
Mühendislik birimleri doğrudan (°C, °F ve mA) 
ve çerçeve üzerinde kendilerine doğru 
gösterilen yanan ok ile gösterilecektir.

-
-
-
-

Hacim / Akış – öyle programlanmışsa 

Seviye – öyle programlanmışsa

Mesafe – programlanmışsa Uyarı 
göstergeleri – FAIL yanıp sönüyor

(Hacim/Y

SONRAKİ tuşuna basılarak ekranlar kaydırılabilir. 
Seçilen ölçüm modu tuşuna geri dönmek için ENTER 
tuşuna basın E basılmalıdır (bkz. P01 bölüm 6.1)

.
Görmek

olasılık için-
-
-
-
-
-

DIST mesafesi
LEV düzeyi

VOL hacmi
AKIŞ akışı
T1/T2 toplam değerleri
FAIL (yanıp sönüyor) Hata kodu görüntüleniyor

YUKARI düğmesine basılarak sıcaklık görüntülenebilir.

(°C/°F) (Mesafe)

Sayfalama okumaları için 
NEXT'e basıldı.

anahtar olmalı AŞAĞI tuşuna basılarak mevcut çıkış değeri görüntülenebilir .
(Hata)

(mA)

5.2.4 HIZLI AYAR
EchoTREK'i başlatmanın basit ve hızlı bir yolu olarak önerilir.

QUICKSET programlama (6 ekran yardımıyla) karmaşık olmayan seviye ölçüm uygulamalarında 6 
temel parametreyi ayarlamak için kullanılır. Diğer parametreler yalnızca Tam Parametre Erişim 
Modunda değiştirilebilir, bkz. 5.1 (P01).

Bu programlama modunun talimatları ayrıca ön panelde Ekran Modülü soketinin 
üzerinde bulunur.
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Anahtarlar

(en az 3 saniye basın!)

İşlev
E + QUICKSET programlama moduna girin veya çıkın

, , Artırın/azaltın ve yanıp sönen rakamı sola hareket ettirin

+ “GET LEVEL” – EchoTREK tarafından ölçülen gerçek seviyeyi gösterir

E Okumayı kaydedin ve sonraki ekrana geçin

+
+

Değişiklikleri kaydetmeden Akım Çıkışı Ölçeklemeden Çık (İPTAL)

VARSAYILAN değerin görüntülenmesi.

ekranlar Hareketler

Başvuru
xx= metrik için "AB" (Avrupa) veya ABD mühendislik birimleri için "ABD"yi seçin (Kullanmak 
UP yy= sıvılar için “Li”yi gösterir

/ AŞAĞI anahtarlar)

AP :xxyy VARSAYILAN: AB

DİKKAT!
Bu parametrenin programlanması fabrika varsayılanının yüklenmesiyle sonuçlanacaktır.

ilgili mühendislik birimleri ile

H = xxx maksimum ölçüm mesafesi - Dönüştürücü yüzü ile tank tabanı arasındaki mesafe Manuel: ayarlanan 
değer (YUKARI KULLAN / AŞAĞI / SONRAKİ

Otomatik: “DÜZEYİ AL” işlevini kullanın (YUKARI
hedef, yani duvar. (“SEVİYE AL” yalnızca ECHO LED'i yanıyorsa çalışır) ve yukarıdaki gibi kaydedin.

anahtarlar) ve kaydet (tarafından GİRMEK E )

+ AŞAĞI ) tanktaki seviye veya sabit bir seviye ile gerçek ölçüm değeri elde etmek içinH :xxxx

VARSAYILAN: maksimum ölçüm mesafesi [m], bkz. Teknik Veri Tablosu

4 mA xxx - seviye değeri 4 mA akım çıkışına atanmış

Manuel: seviye değerini ayarla (tarafından YUKARI / AŞAĞI / SONRAKİ

Otomatik: “DÜZEYİ AL” işlevini kullanın (YUKARI + AŞAĞI ) tanktaki seviye ile gerçek ölçülen değeri görüntülemek veya
sabit hedef, yani duvar. (“SEVİYE AL” yalnızca ECHO LED'i yanıyorsa çalışır) ve yukarıdaki gibi kaydedin. 
VARSAYILAN: 0 m (%0, Boş tank).

anahtarlar) ve kaydet (tarafından GİRMEK E )
4:xxxx
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ekranlar Hareketler

20 mA xxx - seviye değeri 20 mA akım çıkışına atanmış Manuel: 

seviye değerini ayarla (Kullanmak YUKARI / AŞAĞI
Otomatik: “DÜZEYİ AL” işlevini kullanın (YUKARI

/ SONRAKİ

+ AŞAĞI
anahtarlar) ve kaydedin (ENTER ile E )

) tanktaki seviye veya sabit bir seviye ile gerçek ölçüm değeri elde etmek için20 :xxx
hedef, yani duvar. (“SEVİYE AL” yalnızca ECHO LED'i yanıyorsa çalışır) ve yukarıdaki gibi kaydedin.
VARSAYILAN: maks. seviye = maks. ölçüm mesafesi – ölü bant [m] (%100, Dolu depo) (Bkz. Teknik Veri Tablosu)

E :xxxx Hata göstergesi akım çıkışına göre – “Tut”, 3,8 mA veya 22 mA'yı seçin (YUKARI 
VARSAYILAN: son değeri tut

/ AŞAĞI tuşu) ve yukarıdaki gibi kaydedin.

Sönümleme time: gerekli sönümleme süresini seçin (
VARSAYILAN YUKARI: Sıvılar için 60 sn, katılar için 300 sn

/ AŞAĞI anahtar) ve yukarıdaki gibi kaydedin.
dt : xxxx

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

5.2.5 Tam parametre erişimi

Tam Parametre Erişimi, EchoTREK tarafından sağlanan tüm özelliklere erişmek için en yüksek programlama 

seviyesidir.Tüm parametrelerin açıklaması “Parametre” bölümünde bulunabilir (Bölüm 6.).

Anahtarlar İşlev
E +

Tam Parametre Erişimi programlama moduna girin veya çıkın.(3 saniye basın)
Bu programlama modunda, ekran şunları gösterecektir:

yy
xxx

Parametre Adresi (P01, P02 … P99) 
Parametre Değeri (dcba)
Çubuk grafiği

yy :xxxx
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Programlama sırasında eski parametre setine göre ölçüm yapılıyor. Yeni parametre seti, Ölçüme Programlama Moduna döndükten sonra 
geçerli olacaktır.
Tam Parametre Erişimi programlama modunun adımları ve göstergeleri

Anahtarlar Parametre Adresi yanıp sönüyor Parametre Değeri yanıp sönüyor

Parametre Değerindeki değişikliği kaydedin ve 
Parametre Adresine dönün

E Parametre Değerine Git

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

Parametre Değerinin değiştirilmesini ihmal edin. ve 
değişiklikleri kaydetmeden Parametre Adresine 
dönün

+

Tüm cihazı Fabrika Varsayılanına sıfırlayın.

Bu işlem tüm parametreleri sıfırlayacağı için ekranda “LOAD” yazısı 
belirecektir:
– onaylamak için basın E
– kaçmak için başka bir tuşa basın

Parametre Değerlerinin varsayılanını görüntüleyin 

(ENTER tuşuna basılarak kaydedilebilir E )
+

– İstisna: TOT 1'in silinmesi (Bkz. P77)

Basamağın yanıp sönmesini (değişebilirlik) sola hareket ettirin

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

6,1 milyonKOLAYLAŞTIRMA CONFIGÜRASYON

P00: - cba Uygulama/Mühendislik Birimleri

Bu parametrenin programlanması, fabrika varsayılanının ilgili mühendislik birimleriyle yüklenmesiyle sonuçlanacaktır.

a
0

Çalışma (ölçüm) modu Dikkat: sıraya dikkat edin!
Bu parametreyi programlarken önce sağdaki “a” 
değeri yanıp sönecektir.

Sıvı seviye ölçümü

mühendislik birimleri

(“c”ye göre)B
Metrik Biz

0
1

m ft
santimetre İnç

C Hesaplama sistemi
0
1

Metrik
Biz

FABRİKA AYARI: 000
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P01: - - ba Ölçüm Modu – Çubuk grafik
Parametre değeri "a", görüntülenecek olan temel ölçüm değerini belirleyecek ve akım çıkışı ile orantılı olacaktır. "a" değerine bağlı olarak 3d 
sütununda listelendiği gibi proses değerleri de İLERİ'ye basılarak görüntülenebilir.
GİRMEK E tuşuna basılmalıdır.

. Temel değerin ekranına geri dönmek için

Görüntülemek

sembol
a Ölçüm Modu Görüntülenen değerler

0
1
2
3
4
5

“b” parametre değeri, Çubuk grafiğin yüksekliğinin mevcut çıktı veya Yankı kuvveti ile orantılı olacağını belirleyecektir.
B
0
1

Mesafe DIST Mesafe Dikkat: sıraya dikkat edin! Bu 
parametreyi programlarken,
doğru değer “a” yanıp sönecektir

ilk.

Seviye LEV Seviye, Mesafe
Yüzde olarak seviye LEV% Seviye%, Seviye, Mesafe

Ses SES Hacim, Seviye, Mesafe
Yüzde olarak hacim % VOL Hacim%, Hacim, Seviye, Mesafe

Akış AKIŞ Akış, TOT1, TOT2, Seviye, Mesafe

Çubuk grafik göstergesi

yankı gücü
Akım çıkışı FABRİKA AYARI: 11

P02: - cba Hesaplama birimi

a
0
1

Sıcaklık Dikkat: sıraya dikkat edin! Bu 
parametreyi programlarken, sağ

önce “a” değeri yanıp sönecektir.
°C
°F

Bu tablo şuna göre yorumlanır: P00(c), P01(a) ve P02(c) ve yüzde ölçümü durumunda alakasız (P01(a)= 2 veya 4)

Hacim Ağırlığı (ayrıca P32'yi ayarlayın) Hacim akışı
ABD MetrikB

Metrik Biz Metrik Biz
0
1

m3 ft3 ton libre (pound) m3/zaman ft3/zaman

litre galon ton ton litre/zaman galon/zaman

C
0
1
2
3

Zaman

saniye

dk
saat
gün FABRİKA AYARI: 000
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P03: - - - bir Görüntülenen değerler - Yuvarlama

Cihazın temel büyüklük olarak mesafeyi ölçtüğünü akılda tutmak önemlidir.

Ölçülen Mesafe Çözünürlüğü
Xmin – 2 m

Mesafeye bağlı çözünürlük, hesaplanan tüm diğer değerlerde (seviye, hacim 
veya hacim akışı) yer alacak bir tür yuvarlama olarak düşünülebilir. Bu 
nedenle, DIST veya LEV ölçümü için programlanmışsa, P03 ayarı önemsizdir.

1 mm
2 m – 5 m

5 m – 10 m
10 metreden fazla

2 mm
5 mm

10 mm

Görüntülenen VOL veya AKIŞ

Görüntülenen Değer

0,00 – 9,999
Oynatma formatı Açıktır ki, ondalık konum, artan değerle birlikte kaydırılacaktır. (Soldaki 

tabloya bakın).
Bir milyonun üzerindeki değerler üstel biçimde görüntülenirken (e) değeri üssü 
temsil eder. 1*10 değerinin üzerinde10 Err4 (taşma) görüntülenecektir.

x,xxx
10.000 – 99.999

100.000 – 999.999
1000.000 – 9999.999

10000.000 – 99999.999
100000.000 – 999999.999

xx,xx
xxx,x

xxxx,x
xxxxx,x

xxxxxx,x

1 milyon – 9.99999*109

1*1010 üzerinde

x,xxxx: e
(üstel biçim)

(taşma) Err4

Yuvarlama

Görüntülenen adımlar
değer

Temel DIST değerindeki (örneğin dalgalar nedeniyle) birkaç milimetrelik dalgalanma 
matematiksel işlemlerle büyütülecektir. VOL veya FLOW görüntülemedeki bu 
genişlemiş dalgalanma (rahatsız edici ise) P03'te ayarlanacak yuvarlama ile önlenebilir. 
Yuvarlama değeri 2, 5, 10 vb. hesaplanan değerin (bir veya iki) son basamağında 
değiştirileceği adımları temsil eder.
Örnekler:
P03=1
P03=5

Parametre Değeri "a"

0
1
2
3
4
5

1 (yuvarlama yok)

2
5
10
20 adımlar:

50 adım:
1000; 1,002; 1.004
1000; 1.050; 1100 veya
10,00; 10.05(0); 10,10(0); 10,15(0)

(50, 100, 150 vb. adımlardaki 0   görüntülenmeyecektir)

50

FABRİKA AYARI: 0
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P04 Ölçülecek Maksimum Mesafe (H)
Ölçülecek maksimum mesafe, dönüştürücünün yüzeyi ile ölçülecek seviye arasındaki en büyük mesafedir.
Bu, mesafe dışında her uygulama için programlanması gereken tek parametredir (ancak olası çoklu ekoların rahatsız edici 
etkisinden kaçınmak için bunun mesafe ölçüm uygulamalarında da yapılması önerilir).
Maksimum ölçüm mesafesinin değerleri aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

Mühendislik Birimi Görüntüleme Formatı
m

santimetre

ft
inç

FABRİKA AYARI: tabloya göre
Fabrika tarafından programlanmış, en büyük mesafeler (VARAYILAN değerler) ölçülebilir birimlere göre aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 
Gerçek uygulama için maksimum mesafeölçülecek yani sensör ile tankın dibi arasındaki mesafe P04'e girilmelidir. En iyi doğruluğu elde 
etmek için, boş tankta bu mesafeyi EchoTREK ile “SEVİYE AL” fonksiyonunu kullanarak (YUKARI + AŞAĞI tuşlarına iki kez basarak) tabanın 
düz olması koşuluyla ölçün. P04 olarak görüntülenen gerçek ölçülen değeri girin.

x,xxx veya xx,xx

xxx,x
xx,xx veya xxx,x

xxx,x

Maksimum ölçüm mesafesi Xm -m (ft)-
Dönüştürücü malzemesi

PTFE

EchoTREK
sıvılar için vericiler Dönüştürücü malzemesi

PP / PVDF
Dönüştürücü malzemesi

Paslanmaz çelik

S-39
S-38
S-37
S-36
S-34
S-32

4 (13) 3 (10) -
6 (20) 5 (17) -
8 (26) 6 (20) -

10 (33) - 7 (23)

15 (49) - 12 (39)

25 (82) - 15 (49)

FABRİKA AYARI: tabloya göre
Cihaz tarafından ölçülen seviyenin (L), girilen mesafe (H) arasındaki farkın ölçülmesiyle elde edildiği göz önüne alındığında, P04 
Uygulamanın ve cihazın ölçtüğü mesafenin (DIST), girilen değerin doğru olması çok önemlidir. Yukarıdaki değeri doğru bir şekilde elde 
etmek için bu mesafeyi EchoTREK ile ölçmeniz tavsiye edilir, ardından tank boşalır.
Bu işleve erişmek için BAŞLATMA'yı (+ düğmelerine aynı anda iki kez basarak) kullanın ve E Değeri kaydetmek için düğmesine basın.
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P05: Minimum ölçüm mesafesi (Ölü bölge- Yakın uç engelleme)

EchoTREK, burada ayarlanan engelleme mesafesi içinde herhangi bir yankıyı kabul etmeyecektir.

Otomatik Kapatma Engelleme (Otomatik Ölü Bant kontrolü)
Fabrika varsayılan değerini kullanarak, ünite, mümkün olan en küçük yakın uç engelleme mesafesini, yani ölü bandı otomatik olarak ayarlayacaktır.

Manuel yakın uç engelleme

Manüel kapalı uç engelleme, örneğin ayrı bir borunun alt kenarından veya vericiye yakın ultrasonik koniye doğru çıkıntı yapan herhangi bir 
nesneden kaynaklanan ekoyu engellemek için kullanılmalıdır.

Fabrika varsayılanından daha yüksek bir değer girildiğinde, minimum ölçüm aralığı genişletilecek ve belirtilen değere sabitlenecektir. 

Minimum ölçüm mesafesinin fabrikada programlanan değerine (VARSAYILAN değer) dönmek için İLERİ + AŞAĞI tuşlarına basın.

Minimum ölçüm mesafesi Xm [m (inç)]
EchoTREK

sıvılar için vericiler Sensör malzemesi

PP / PVDF
Sensör malzemesi

PTFE
Sensör malzemesi

Paslanmaz çelik

S-39
S-38
S-37
S-36
S-34
S-32

0,2 (8) -
0,25 (10)

0,25 (10) -
0,35 (14) -

0,35 (14)
- 0,4 (16)

0.45 (18) - 0,55 (22)

0,6 (24) - 0,65 (26)

FABRİKA AYARI: otomatik ölü bant kontrolü
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P06: Uzak uç engelleme

Uzak uç engelleme, yanlış seviye/hacim okumalarını ve P06'da 

programlanmış önceden ayarlanmış bir seviyenin altındaki çıktı 

eylemlerini ihmal etmek için kullanılır.

A). Seviye ölçümü
Uzak uç blokajı, tankların alt kısmındaki karıştırıcı veya 
ısıtıcıların rahatsız edici etkisini önlemek için kullanılabilir.

Ortamın seviyesi engellenen aralığın 
altına düşerse:
- ”alt 0” seviye ve hacim için gösterilecektir
- Mesafe değeri yorumlanamaz
- Akım çıkışı, uzak uç engelleme seviyesine karşılık 

gelen değeri tutacaktır.

Orta seviye, engellenen aralığın üzerindeyse:

Seviye ve hacim hesaplaması, programlanan tank boyutlarına dayalı olacaktır, bu nedenle ölçülen veya hesaplanan proses değerleri, uzak uç 
engelleme değerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

B). Açık kanal akış ölçümü
Uzak uç engelleme, altında doğru hacim akışı hesaplamasının artık mümkün olmadığı küçük seviyeler için kullanılacaktır.

Kanaldaki/savardaki sıvı seviyesi engellenen aralığın altına düşerse:EchoTREK 
aşağıdaki gibi hareket edecektir:
- Belirtmek "Hiçbir akış” Ekranda
- Geçerli çıktıdaki son geçerli verileri tutun.

Kanaldaki/savardaki seviye, engellenen aralığın üzerindeyse:
Hacimsel akışın hesaplanması, programlanmış kanal/savaş verisine dayalı olacaktır; bu nedenle, ölçüm değerleri, uzak uç engelleme değerinden 
hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

FABRİKA AYARI: 0

sea380en2119p - 33 / 60



6.2 dereceACİL ÖUTPUT

P10:
P11:

„4 mA” – 4 mA akım çıkışına atanan değer (mesafe, seviye, hacim veya akış) „20 

mA” – 20 mA akım çıkışına atanan değer (mesafe, seviye, hacim veya akış)

Değerler buna göre yorumlanır P01(a). (LEV veya VOL)   % ölçümü için programlama yapılması durumunda minimum ve maksimum değerlerin ilgili mühendislik birimlerine 
LEV (m, ft) veya VOL (m) girilmesi gerektiğini lütfen unutmayın.3, ft3).

(Ölçülen veya hesaplanan) proses değerindeki değişiklik ile akım çıkışındaki değişiklik arasındaki oran doğrudan veya ters olacak şekilde 
atama yapılabilir. Örneğin, 4 mA'ya atanan lev 1 m (3,3 fit) ve 20 mA'ya atanan lev 10 m (33 fit) doğru orantıyı temsil eder ve 20 mA'ya 
atanan lev 1 m (3,3 fit) ve aşağıdakilere atanan lev 10 m (33 fit) 4 mA ters oranı temsil eder.

FABRİKA AYARI:
P10 0 seviye (maks. mesafe) maksimum 

seviye (min. mesafe) H - XmP11

P12: - - - bir Akım çıkışı ile hata göstergesi

Hata durumunda EchoTREK aşağıdaki mevcut çıkışlardan birini sağlayacaktır. (Hatalar ve bunların yorumlanması için Bölüm 7'ye bakınız).

a
0
1
2

Hata göstergesi (NAMUR'a göre)
HOLD (Son değeri tut)

3,8 mA

22 mA

FABRİKA AYARI: 0
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6,3 RELAY ÖUTPUTP13: 

- - - bir Röle işlevi

a röle işlevi Ayrıca ayarla

DİFERANSİYEL SEVİYE KONTROLÜ 
(Histerezis kontrolü)

P14, P15
(minimum 20 mm seviyesinde) 

histerezis ayarlamaya ihtiyaç vardır

P14 ve P15 arasında
Ölçülen veya hesaplanan değer P14'te ayarlanan 
değeri aşarsa röle enerjilenir. Ölçülen veya 
hesaplanan değer P15'te ayarlanan değerin altına 
düşerse rölenin enerjisi kesilir.

0
P14 > P15 - normal operasyon

P14 < P15 - ters işlem

1
2

Yankı Kaybı durumunda “noECHO” Rölesi enerjilenir -
Yankı Kaybı durumunda “noECHO” Rölesinin enerjisi kesilir -
TEZGAH
Açık kanal akış ölçümü için kullanılır.

P16= 0: 1m3

P16= 1: 10 m3

P16= 2: 100 m3

P16= 3: 1.000 m3

P16= 4: 10.000 m3

3 Her 1, 10, 100, 1.000 veya 10.000 m'de bir 140 msn'lik 
bir darbe üretilir3 P16'ya göre.

Cihazın enerjisi kesilmiş durumda "C1" devresi kapalıdır. 
"C2" devresi kapatıldığında "Röle" LED'i yanar. FABRİKA 
AYARI:P13 = 2 Röle parametresi – Çalışma değeri

P14:
P15:
P16:

- - - -

- - - -

- - - -

Röle parametresi – Serbest bırakma değeri

Röle parametresi – darbe hızı P13(3)

FABRİKA AYARI: P14 = 0, P15 = 0, P16 = 0

6.4 DİJİTAL ÇIKIŞ

P19: - - - - HART yoklama adresi (yalnızca HART özellikli türler)

Sorgulama adresi 0 ile 15 arasında ayarlanabilir. Tek bir cihaz için sorgulama adresi 0'dır ve çıkış 4…20 mA'dır (analog çıkış). HART Multidrop 
modunda (maks. 15 adet) birden fazla ünite kullanılıyorsa, yoklama adresleri 0'dan (1…15) farklı olmalıdır, bu durumda çıkış akımı 4 mA'da 
sabitlenecektir.
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6,5 MKOLAYLIK OPTİMİZASYONU

P20: - - - bir sönümleme

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

SIVILAR
sönüm süresia Yok/orta

duman veya dalgalar

Ağır/yoğun duman veya
çalkantılı dalgalar

(saniye)

0
1
2
3
4
5

FABRİKA AYARI: 60 sn

filtresiz
3 uygulanabilir tavsiye edilmez
6 önerilen uygulanabilir

10 önerilen önerilen
30 önerilen önerilen
60 önerilen önerilen

P22: - - - bir Kubbe üst tank telafisi
Bu parametre, olası çoklu ekoların rahatsız edici etkisini azaltmak için kullanılabilir.

a
0
1

FABRİKA AYARI: 0

Tazminat Uygulamalı

KAPALI EchoTREK'in tepenin ortasına monte edilmemiş olması ve tepenin düz olması durumunda.

EchoTREK'in kubbe şeklindeki bir tankın ortasına monte edilmesi durumundaÜZERİNDE

P24: - - - bir Hedef izleme hızı
Bu parametrede değerlendirme, doğruluk pahasına hızlandırılabilir.

a
0
1

izleme hızı Açıklama

Çoğu uygulama için
Hızlı değişen seviye için

Yalnızca özel uygulamalar için (ölçüm aralığı nominal değerin %50'sine düşürülür) Ölçüm 
penceresi etkin değildir ve EchoTREK herhangi bir hedefe pratik olarak anında yanıt verir.

Hızlı hedef takibi için önerilir, ancak genellikle seviye ölçümü için geçerli değildir.

Standart
Hızlı

2 Özel

FABRİKA AYARI: 0
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P25: - - - bir Ölçüm penceresinde yankı seçimi

Yankı sinyalinin etrafında bir ölçüm penceresi oluşturulur. Bu ölçüm penceresinin konumu, hedefe olan mesafenin hesaplanması için uçuş 
süresini belirler. (aşağıdaki resim test osiloskopunda görülebilir).

Bazı uygulamalar, ölçüm penceresinde bile birden fazla (hedef + rahatsız edici) eko içerir. Temel yankı seçimi Quest + yazılımı tarafından otomatik 
olarak yapılacaktır. Bu parametre yalnızca ölçüm penceresindeki yankı seçimini etkiler.

Pencerede yankı
seçilmeka Açıklama

en yüksek
genlik0 Çoğu uygulama için (hem sıvı hem de katılarla)

Ölçüm Penceresinde çoklu 
ekolu sıvı uygulamaları için1 ilki

FABRİKA AYARI: 0
Seviye yükselme hızı (doldurma hızı) (m/h)P26:

P27: Seviye iniş hızı (boşaltma hızı) (m/h)

Bu parametreler, çok yoğun duman içeren uygulamalarda eko kaybına karşı ek koruma sağlar. Parametreler, gerçek 

teknolojinin mümkün olan en hızlı doldurma/boşaltma hızından daha küçük olmamalıdır. Diğer tüm uygulamalar için 

fabrika varsayılan ayarını kullanın.

FABRİKA AYARI:
P26: 2000

P27: 2000
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P28: - cba Yankı kaybı göstergesi

bir yankı kaybı göstergesi Açıklama

Yankı kaybı sırasında, ekran ve analog çıkış son değeri tutacaktır.
Yankı kaybı 10 saniye artı ayarlanan süre boyunca devam ederse P20 (sönümleme süresi), ekrandaki 
okuma "Yankı yok" olarak değişecek ve çıkışlar, "Hata Göstergesi Modu" ön ayarına göre değişecektir. P12

0 Gecikmeli gösterge

1 İşaret yok Yankı kaybı süresi için ekran ve analog çıkış son değeri tutacaktır.

Doldurma durumunda eko kaybı sırasında, ekrandaki okuma ve analog çıkış, önceden ayarlanmış bir seviye 
yükselme oranı (doldurma hızı) ile "dolu" tank durumuna doğru kayar. P26

2 Tam ilerleme

Yankı kaybı durumunda, ekran hemen "Yankı yok" olarak değişecek ve çıkışlar, önceden ayarlanmış "Hata 
Göstergesi Modu"na göre değişecektir. P12

3 Anında gösterge

Ultrasonik ışının sapması nedeniyle küresel tabanlı tamamen boş tanklarda veya açık bir çıkışa sahip 
silolarda eko kaybı meydana gelebilir.4 Boş tank göstergesi
Tank tamamen boşken eko kaybolursa, gösterge boş tanka karşılık gelir, diğer tüm 
durumlarda eko kaybı göstergesi “Gecikmeli” olarak çalışır.

FABRİKA AYARI: 0
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P29: Rahatsız edici nesneyi engelleme

Tankta ölçümü bozan sabit bir nesne engellenebilir.
Nesnenin dönüştürücüden mesafesini girin. Yankı Haritasını kullanın (P70) rahatsız edici nesnelerin kesin mesafesini okumak için.

FABRİKA AYARI: 0

P31: 20 -C'de ses hızı (P00(c)'ye bağlı olarak m/sn veya ft/sn)

Ölçülen yüzeyin üzerindeki gazlardaki ses hızı havadakinden büyük ölçüde farklıysa bu parametreyi kullanın.

Gazın az çok homojen olduğu uygulamalar için önerilir. Değilse, 32 noktalı doğrusallaştırma kullanılarak ölçümün doğruluğu 
artırılabilir (P48, P49).
Çeşitli gazlardaki ses hızları için “Ses Hızları” bölümüne bakın.

FABRİKA AYARI: Metrik (P00: “AB”): 343.8 m/s, ABD (P00: “ABD”): 1128 ft/sn

P32: Özgül ağırlık (kg/dm3 veya lb/ft3 P00 (c))'ye bağlı olarak

Bu parametreye özgül ağırlık değeri ("0" dışında) girerseniz, VOL yerine ton veya lb/ton olarak ağırlık görüntülenecektir. P00
(c) ve P02 (B).

FABRİKA AYARI: 0
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6.6 DATA KAYDEDİCİ

Cihazın kaydedicisi 12 288 olayı saklayabilir. Kayıt defteri kalıcı (FLASH) bir bellektedir, bu nedenle kayıt defteri, bir elektrik kesintisi durumunda bile 
içeriğini koruyacaktır. Cihazın yerleşik saati kısa süreli elektrik kesintilerine karşı korumalıdır ve cihaz kapatıldıktan sonra en az 15 gün çalışmaya 
devam eder. Saati koruyan pilin yeniden şarj olması için en az iki saat gerekir.

Kaydedici iki temel yolla çalışır.
Doğrusal günlük kaydı, bu sayede P35'te yapılandırılan her zaman periyodundan sonra bir giriş günlüğe kaydedilir.Olay kontrollü 

günlük kaydı, burada bir dahili olay meydana geldikten veya koşul yerine getirildikten sonra bir giriş günlüğe kaydedilir. Kayıt defterinin 

kapasitesi, doğrusal günlük kaydı modunda aşağıdaki kayıt sürelerine izin verir:

P35 [dk]
0
1
5
10
60

Günlüğe kaydetme zamanı Not
3 – 5 saat Cihaz tipine ve ölçüm çevrim süresine bağlıdır.
7-8 gün

40 gün
80 gün

500 gün (16 ay)

Bir günlüğün içeriği:

-
-
-
-
-
-

giriş süresi (1 dakikalık doğrulukla) 
birincil ölçüm değeri (P01)
seviye ve mesafe 
değerleri sensör sıcaklığı
çıkış akımı
hata ve durum değişkenleri

Kayıt defteri, P79 parametresinde silinebilir. Bakınız: P79.
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P34: - cba Kayıt modu
a
0
1
2
3
4

Çalışma modu Programlanacak parametreler
Kayıt yok

Doğrusal günlük kaydı P35 - aralık (dakika)
Birincil değer değiştiğinde olay kontrollü günlük kaydı P35 - mutlak varyasyon değeri

Birincil değer değiştiğinde olay kontrollü günlük kaydı P35 - %'deki değişim
Birincil değer çıktığında olay kontrollü günlük kaydı

menzilli
P35, P36 - aralığın mutlak değerleri

sınırlar

B
0
1
2
3

Hataların ve uyarıların günlüğe kaydedilmesi (a>0)

Kayıt yok
Tüm hata ve uyarıların loglanması

Yalnızca hataların günlüğe kaydedilmesi

Günlük kaydı yankı yok bir tek

C
0
1

Durumdaki değişikliklerin günlüğe kaydedilmesi (a>0)

Kayıt yok
Durumdaki değişikliğin günlüğe kaydedilmesi

FABRİKA AYARI: 000 (kayıt yok)

P34/b<>0 ise giriş oluşturabilecek hatalar: NOECHO, ERR 16, ERR12, ERR13, ERR14, ERR15, SUB0, ERR4, ERR5, PT ERR (sıcaklık 
ölçüm hatası).
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P35-36: Günlük değeri 1 ve günlük değeri 2

P34a
0
1

Çalışma modu P35 ve P36'nın İşlevi
Kayıt yok

Doğrusal günlük kaydı P35 = 0
P35 <> 0
P36

Her ölçüm döngüsünden sonra bir 
giriş. Kayıt aralığı (dakika)
Değer kayıtsızdır.

2 Birincil olduğunda olay kontrollü günlük kaydı
değer değişiklikleri

P35 Birincil ölçüm değerindeki değişimin mutlak değeri 
(P01a'ya göre)
P35, birincil ölçülen birimin boyutu olarak tanımlanır.
Günlük girişi, birincil ölçülen değerin değeri, önceki döngünün ölçülen 
değerinden herhangi bir yönde P35'te belirtilen miktar kadar saparsa 
gerçekleşir.
Değer kayıtsızP36

3 Birincil olduğunda olay kontrollü günlük kaydı
değer değişiklikleri

P35 Birincil ölçülen değerin (P01a'ya göre) varyasyonunun bağıl (%) değeri. P35 
göreli bir nicelik olduğundan, boyutu yüzdedir.
Günlük girişi, birincil ölçülen değerin değeri belirtilen değerden saparsa gerçekleşir.

P35'te belirtilen miktar ile herhangi bir yönde önceki çevrimin 
ölçülen değeri.
Değer kayıtsızdır.P36

4 Birincil olduğunda olay kontrollü günlük kaydı
değer herhangi bir yönde aralık dışına çıkıyor

P35, P36 Birincil ölçülen değerler aralığının sınırlarının mutlak değerleri 
(P01a'ya göre). P35 ve P36, birincil ölçülen değerle aynı boyuta 
sahiptir.
Birincil ölçülen değerin değeri herhangi bir yönde P35 ve P36'da 
verilen limitin üzerine çıkarsa günlük girişi gerçekleşir.
Yalnızca bir limit değerini izlemek için, onu P35'e ayarlayın ve P36'nın 0 olmasına izin verin.

FABRİKA AYARI: P35 = 0, P36 = 0
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P37: yyyy Gerçek zamanlı saat, yıl

Yerleşik saatin tarihi için yıl ayarı. (2005)
Gerçek zamanlı saat, ay ve günP38: mmdd

Ay (mm) ve gün (dd) yerleşik saatin tarihi ayarı.
HHMM Gerçek zamanlı saat ve dakikaP39:

Saat (HH) ve dakika (AA) yerleşik saatin ayarlanması.

6.6.1 RKAYDEDİCİDEN VERİLERİ OKUMA
Günlük içeriği bir SAP-200 ile görüntülenemez. 
Kaydediciyi okumak sadece dijital iletişim ile mümkündür. 
Bu amaçla, SAP-200'ün yerleşik IrDA portu veya SAP-200 
yuvasına takılı bir eLink (USB) iletişim adaptörü 
kullanılabilir. Günlüğün içeriği HART iletişimi yoluyla da 
okunabilir, ancak HART'ın yavaş hızı nedeniyle birkaç saat 
sürer. Veri içeriğine erişmek için NIVELCO'nun DataScope 
programının kullanılması önerilir. eLink veya SAP-200 ile 
yüksek hızlı iletişim sırasında cihaz çıkış akımını 22 mA'ya 
ayarlar.
Kayıttan veri alınırken ölçüm yapılmaz, bu nedenle 
ölçüm değerleri güncellenmez.

Bir IrDA adaptörü kullanarak bir PC'ye bağlanma:

Cihazın IrDA adaptörü ve 
IrDA portu 5…10 cm mesafe 
içinde ve birbirine bakacak 
şekilde yerleştirilmelidir!

Önerilen IrDA adaptörleri:
(yalnızca IrDA - RS232 
adaptörleri kullanılabilir) *

- Kızıl Yılan:
- ActiSys:

IL-200
ACT-IR200S
ACT-IR220L+
ACT-IR220LR
M8421

* USB bağlantı noktasını kullanmak için 

önerilen RS232-USB adaptörleri

STlab: USB-RS232
MOXA: NPort-U1110 UPort 1110

- Esis:

Adaptörleri bağladıktan sonra DataScope programını başlatın. Program ve Kullanım Kılavuzu, NIVELCO'nun web sitesinde bulunabilir.

sea380en2119p - 43 / 60



6,7 VOLUME ÖLÇÜMÜ

P40: - - ba Tank şekli

ba
b0
01
02
b3
04

Tank şekli programlanabilir parametreler

Ayakta silindirik tank şekli (“b” değeri aşağıdaki gibidir) P40 (B), P41
Konik tabanlı ayakta silindirik tank P41, P43, P44 değer

şekli
e
etDikdörtgen tank (oluklu) P41, P42, P43, P44, P45

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

FABRİKA AYARI: 0
Tank boyutlarıP41-45:

Yarım küre tabanlı a = 0 
olan ayakta silindirik tank

Konik tabanlı dik 
silindirik tank a = 1, b = 0

Oluklu veya kanalsız 
dikdörtgen tank a = 2, b = 1

paraşüt yoksa P43,
P44 ve P45 = 0

Yalancı silindirik tank, a = 3 Küresel tank, a = 4, b = 0
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6,8 VOLUME FDÜŞÜK mGÜÇLENDİRİCİ

P40: - - ba Cihazlar, formül, veriler

ba Cihazlar, formül, veri programlanabilir parametreler

Tip Hesaplama formülü Qmin [l/sn] Qmaks [l/sn] "P" [cm]

00
01
02
03
04
05
06
07

GPA-1P1 Q [l/s] = 60.87*h1.552 0.26 5.38 30 P46
GPA-1P2 Q [l/sn] = 119.7*sa1.553 0,52 13.3 34 P46
GPA-1P3 Q [l/s] = 178.4*h1.555 0.78 49 39 P46
GPA-1P4 Q [l/s] = 353.9*h1.558 1.52 164 53 P46
GPA-1P5 Q [l/s] = 521.4*h1.558 2.25 360 75 P46
GPA-1P6 Q [l/s] = 674.6*h1.556 2.91 570 120 P46
GPA-1P7 Q [l/s] = 1014.9*sa1.556 4.4 890 130 P46
GPA-1P8 Q [l/s] = 1368*s1.5638 5.8 1208 135 P46

08 GPA-1P9 Q [l/s] = 2080,5*sa1.5689 8.7 1850 150 P46
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Genel PARSHALL kanalı P46, P42
PALMER-KASE (D/2) P46, P41
PALMER-KASE (D/3) P46, P41

PALMER-BOWLUS (Dikdörtgen) P46, P41, P42
Khafagi Venturi P46, P42

Alt basamak savağı P46, P42
Bastırılmış dikdörtgen veya BAZIN savak P46, P41, P42

trapez savak P46, P41, P42
Özel trapez (4:1) savak P46, P42

V-çentikli savak P46, P42
THOMSON (90°-çentik) savak P46

dairesel savak P46, P41
Genel akış formülü: Q[l/s] = 1000*P41*HP42, h [dk] P46, P41, P42

FABRİKA AYARI: 0
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P41-45: Kanal / savak boyutları

P40=00
. NIVELCO Parshall kanalları (GPA-1P1 … GPA-1P9)

.
Daha fazla ayrıntı için Parshall kanalının Kılavuzuna bakın..

.

P40=09 Genel Parshall kanalı

0.305 < P42 (genişlik) < 2,44

1.569*P420.026
Q [I/s] = 372*P42*(h/0.305)

P42 [m] K
2.5 < P42
Q [l/s] = K*P42*H1,6

3.05 2.450
4.57 2.400
6.10 2.370

P = 2/3*A 7.62 2.350
9.14 2.340

15.24 2.320
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P40= 10
Palmer-Bowlus (D/2) kanal

S [m3/s] = f(h1/P41)*P412,5, burada h1[m]= h+(P41/10)P41 

-m-

P40= 11
Palmer-Bowlus (D/3) kanal

S [m3/s] = f(h1/P41)*P412,5, burada h1[m] = h+(P41/10)P41 

-m-

P40= 12
Palmer-Bowlus (dikdörtgen) kanalS [m3/s] 

= C*P42*H1,5, burada C = f(P41/P42)P41 -m-, 

P42 -m-
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P40= 13
Khafagi Venturi kanalı

S [m3/s] = 1.744 -P42 - H1,5 + 0,091 - sa2,5

P42 -m-

h [d]

P40= 14
Alt basamak savağı

0,0005 < Q [m3/s] < 1 

0,3 < P42 [m] < 15

0,1 < sa [m] < 10

S [m3/s] = 5.073 - P42 - H1,5

Doğruluk: -10%

P40= 15
Bastırılmış dikdörtgen veya BAZIN savak

0,001 < Q [m3/s] < 5 0,15 < P41 [m] < 0,8

0,15 < P42 [m] < 3 

0,015 < sa [m] < 0,8

S [m3/s] =1,77738(1+0,1378s/P41) - P42 -(h+0,0012)1,5

Doğruluk: -1%
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P40= 16 trapez savak
0,0032 < Q [m3/s] < 82

20 < P41[°] < 100 

0,5 < P42 [m] < 15 

0,1 < s [m] < 2

S [m3/s] = 1.772 - P42 - H1,5 + 1,320 -tg(P41(2) - h2,47

Doğruluk: -5%

P40= 17
Özel Trapez (4:1) savak
0,0018 < Q [m3/s] < 50

0,3 < P42 [m] < 10 

0,1 < s [m] < 2

S [m3/s] = 1.866 - P42 - H1,5

Doğruluk: -3%

P40= 18
V-çentik savağı

0,0002 < Q [m3/s] < 1

20 < P42[°] < 100 

0,05 < sa [dk] < 1

Q[m3/s] = 1,320 - tg(P42(2) - h2,47

Doğruluk: -3%
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P40= 19
THOMSON (90°-çentik) savak

0,0002 < Q [m3/s] < 1 0,05 < sa 

[dk] < 1

Q[m3/s] = 1,320 - sa2,47

Doğruluk: -3%

P40= 20
dairesel savak

0,0003 < Q [m3/s] < 25 

0,02 < sa [dk] < 2

Q[m3/s] = m*b - D2,5, nerede b = f (h/D)

m= 0,555+0,041 - h/P41+(P41/(0,11 - h)) 

Doğruluk: -5%

P46- Dönüştürücü yüzü ile Q=0 seviyesi arasındaki mesafe

P46 her zaman dönüştürücü yüzü ile hacim akışının 0 (Q = 0) olduğu seviye arasındaki mesafedir, bkz. şekiller. (P06=0). 

FABRİKA AYARI: 0
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6.9 32- Pmerhem LİNERİZASYON

P47: - - - bir Doğrusallaştırma

Doğrusallaştırma, verici tarafından ölçülen değerlere talep edilen (kalibre edilmiş veya hesaplanmış) seviye, hacim veya akışı atama yöntemidir.

Örneğin, ses hızı bilinmiyorsa (SEVİYE - SEVİYE) veya 6.4'ün altında olmayan bir şekle sahip tank veya 6.5'in altındaki (SEVİYE - HACİM veya SEVİYE - 
AKIŞ) dışında açık kanal olması durumunda kullanılabilir.

a
0
1

Doğrusallaştırma

KAPALI (FABRİKA AYARI)
ÜZERİNDE

P48: Doğrusallaştırma tablosu

Doğrusallaştırma tablosunun veri çiftleri, iki sütundan oluşan 2 x 32'lik bir matriste işlenir.

Sol sütun “L” Sağ sütun “r"
SEVİYE ölçüldü LEVEL veya VOLUME veya AKIŞ iletilecek ve görüntülenecek

Sol sütun değerleri (ekranda “ olarak gösterilir)L”) ölçülen LEVEL değerlerini içerir.
Sağ sütun değerleri (ekranda “ olarak gösterilir)r”) kalibre edilmiş değerleri içerir ve içinde seçilen ölçüm değerine göre 
yorumlanır. P01(a).
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Veri çiftlerinin doğru programlanması koşulları
Sol sütun “L” Sağ sütun “r”

L(1)= 0
L(ben)

:
L(J)

r(1)
r(ben)

:
r(J)

Tablo her zaman şu şekilde başlamalıdır: L(1)= 0 ve r(1)= değer (0 seviyesine atanmış)

Tablo 32 ile sonlandırılmalıdır.nd veri çifti, yani j=32 veya doğrusallaştırma tablosu 32'den az veri çifti j<32 içeriyorsa, tablo bir seviye değeri “0” ile 
kapatılmalıdır, örn., L(j<32) = 0.
NS EchoTREK “1” dışındaki seri numarasına sahip “0” seviye değerini tanıdıktan sonra verileri yok sayar. 

Yukarıdaki koşullar karşılanmazsa, hata kodları görüntülenecektir (bkz. bölüm: Hata Kodları).

6.10 benBİLGİLENDİRME PARAMETRELER (READ ÖUT PARAMETRELER)

P60: Ünitenin genel çalışma saatleri (h)
Gösterge, geçen süreye göre değişir:

Çalışma saatleri

0 ila 999,9 saat

1000 saat ila 9999 saat

9999 saatten fazla

Gösterge formu

xxx,x

xxx
x,xx:e anlamı x,xx *10e

P61:
S62:
P64:

Son çalıştırmadan sonra geçen süre 

(h) Rölenin çalışma saatleri (h)

Rölenin anahtarlama çevrimi sayısı

Endikasyonlar aşağıdakilerle aynıdır: P60.
Dönüştürücünün gerçek sıcaklığı (°C / °F)P64:

S65:
S66:

Dönüştürücünün maksimum sıcaklığı (°C / °F) 

Dönüştürücünün minimum sıcaklığı (°C / °F)

Sıcaklık ölçümünde bir kırılma olması durumunda Pt10 eleman „terr” görüntülenecektir (Bkz. Bölüm 7). Verici, 20 ºC'ye karşılık gelen 
sıcaklık düzeltmesi yapacaktır.
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S70: Yankı Sayısı / Yankı Haritası

EchoTREK yankı koşullarını 
izliyor.

Bu parametrenin girilmesi, gerçek yankı 

haritasını kaydedecektir.

Bu ekoların sayısı, mesafesi ve 
genliği tek tek okunabilmektedir.

S71:
P72:

S73:
P74:

Ölçüm Penceresinin Mesafesi (DIST)

Ölçümdeki Yankı Genliği (dB cinsinden ideal yankıya kıyasla) Yankı 

Konumu (zaman): -msn-

Sinyal gürültü oranı

Oran
70'in üzerinde

70 ile 30 arası
30 altında

Ölçüm koşulları
Harika

İyi
Güvenilmez

P75: Engelleme Mesafesi

Gerçek yakın uç engelleme mesafesi görüntülenecektir (otomatik engellemenin P05).
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6.11 BirDEBİ ÖLÇÜMÜNÜN EK PARAMETRELERİ

P76: Akış yüksekliği (Salt okunur parametre) (LEV)

Headwater değeri buradan kontrol edilebilir. Bu, akış hesaplama formülündeki “h” değeridir.TOT1 

hacimsel akış toplayıcı (sıfırlanabilir)S77:
S78: TOT2 hacimsel akış toplayıcı (sıfırlanamaz)

TOT1 toplayıcının sıfırlanması:
1). parametreye gitS77.
2). İLERİ + AŞAĞI tuşlarına aynı anda basın.
3). Ekran şunu gösterecektir: “t1 Clr”.

4.) ENTER'a basın E silmek.

6.12 SKAYDEDİCİ TAMAMLAYICI PARAMETRE

S79: Yüzde olarak kaydedicinin boş alanı %

Değer 0 ise, kayıt defteri taşmıştır ve her yeni giriş en eskisinin üzerine yazacaktır.
Kaydediciyi temizleme
1). parametreyi girinP79.
2). + tuşlarına basın.
3). Ekranda "Lo-Clr" mesajı yanıp söner.
4). preslemeE kaydediciyi temizleyecektir.
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6.13 TEST PARAMETRELERİ

P80: Akım çıkış testi (mA)
Bu parametreye gidildiğinde, gerçek akım çıkışı (ölçülen proses değerine karşılık gelen) görüntülenecektir. ENTER tuşuna basarak E şimdi
yanıp sönüyor) akım değeri 3,9 ile 20,5 mA arasında herhangi bir değer için ayarlanabilir. Akım çıkışı, 4.4 altındaki açıklamaya göre bir ampermetre ile kontrol 
edilebilen aynı değeri göstermelidir. Enter tuşuna basınE test modundan çıkmak ve parametre adresini döndürmek için

Not: Çıkışlar, düğmesine basılarak hemen etkinleştirilir. E . Test parametrelerinden çıktığınızda test sonlandırılırröle 

testi

Ekranda rölenin gerçek durumu görülebilir (aşağıdaki tabloya göre kod ve ekrandaki sembol). YUKARI düğmesine basarak röleyi test edin

P81: - - - a

ve AŞAĞI sembol ve kodun değişimini gözlemlerken veya rölenin tik tak sesini dinlerken veya uygun bir direnç ölçer ile açma-kapama direncini 
kontrol ederken.

a röle durumu

0
1

enerjisiz
enerjik

P97: b:a.aa yazılım kodu

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

Bu fonksiyon, kullanıcının çıkışların ayarlarını test etmesini sağlar. EchoTREK, P85, P86 ve P87'de ayarlanan yüksek seviye ve düşük seviye simülasyon çevrim 
süresine göre statik veya sürekli seviye değişimini simüle edebilir. (Simülasyon seviyeleri, P04 ve P05'te ayarlanan programlanmış ölçüm aralığı içinde olmalıdır.)

P85'te simülasyon tipini seçtikten ve simülasyon değerlerini ayarladıktan sonra Ölçüm Moduna tekrar girilmelidir. EchoTREK simülasyon modundayken DIST, 
LEV veya VOL sembolü yanıp sönecektir. Simülasyon Modundan çıkmak için P84 = 0 ayarlanmalıdır.

P84: - - - x Simülasyon seçimi

x
0

simülasyon türü

simülasyon yok

Seviye, seviye arasında sürekli olarak yukarı ve aşağı değişir
ayarlanan değerler P86 ve P87 ayarlanmış bir döngü süresi ile P85

1

2 Sabit bir seviyeyi simüle et: içinde belirtilen değeri alır P86

P85:
P86:
P87:

Simülasyon için çevrim süresi (sn) Simüle 

edilmiş düşük seviye değeri (m) Simüle 

edilmiş yüksek seviye değeri (m)

6.15 BirGEÇİŞ KİLİDİ

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

Hata
kod

Hata tanımlaması Nedenler ve çözümler

1 bellek hatası Yerel temsilciyle iletişim kurun

Yankı alınmadı (yansıma yok) 
Bkz. Eylem 5 ve 6

yankı yok yankı kaybı

3
4

donanım hatası Yerel temsilciyle iletişim kurun

Ekran taşması Ayarları kontrol et

Sensör hatası veya hatalı kurulum/montaj, 
ölü bantta seviye

Sensörün doğru çalıştığını doğrulayın ve Kullanıcı Kılavuzuna göre doğru 
montajı kontrol edin

5

6
7

Ölçüm güvenilirlik eşiğinde Daha iyi konum denenmeli.
Belirtilen ölçüm aralığında sinyal 
alınmadı. P04 ve P05 Programlamayı gözden geçirin, ayrıca kurulum hatası olup olmadığına bakın

Doğrusallaştırma tablosu hatası: hem L(1) hem de L(2) 
sıfırdır (geçerli veri çifti yok)

12 “Doğrusallaştırma” Bölümüne bakın

Doğrusallaştırma tablosu hatası: tabloda aynı iki 
L(i) verisi var

13 “Doğrusallaştırma” Bölümüne bakın

Doğrusallaştırma tablosu hatası: r(i) değerleri 
monoton artmıyor

14 “Doğrusallaştırma” Bölümüne bakın

Doğrusallaştırma tablosu hatası: ölçülen Seviye, son 
Hacim veya Akış veri çiftinden daha yüksek

15

16

“Doğrusallaştırma” Bölümüne bakın

EEPROM'daki programın kontrol toplamı 
yanlış Yerel temsilciyle iletişim kurun

17
18

Parametre tutarlılığı hatası Programlamayı kontrol et

Donanım arızası Yerel temsilciyle iletişim kurun
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8. PARAMETRE TABLOSU

pr. Sayfa Açıklama Değer pr. Sayfa Açıklama Değer

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

28
29
29
30
31
32
33

Uygulama / Mühendislik 
Birimleri Ölçüm Modu
Hesaplama birimleri

Yuvarlama

Maksimum Ölçüm Mesafesi 
Minimum Ölçüm Mesafesi Uzak 
Uç Engelleme
NA
NA
NA
"4 mA"ya atanan değer 
"20 mA"ya atanan değer
Akım çıkışı Röle fonksiyonu ile 
"Hata" göstergesi
Röle parametresi – Çalışma değeri Röle 

parametresi – Serbest bırakma değeri 

Röle parametresi – Darbe hızı

NA
NA
HART kısa adresi
sönümleme

NA
Kubbe üstü tank kompanzasyonu 

Yok

Hedef izleme hızı
Ölçüm penceresinde Yankı seçimi Seviye 
yükseklik oranı
Seviye iniş oranı

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

38
39

yankı kaybı göstergesi

Rahatsız edici nesnenin engellenmesi 

NA

Farklı gazlarda ses hızı 
Özgül ağırlık
NA
Günlük modu
Log değeri 1 ve log değeri 2 

Log değeri 1 ve log değeri 2 

Gerçek zamanlı saat, yıl

Gerçek zamanlı saat, ay ve gün Gerçek 
zamanlı saat ve dakika Tank şekli/açık 
kanal seçimi Tank boyutları / Açık 
Kanal Tank Boyutları / Açık Kanal Tank 
Boyutları / Açık Kanal Tank Boyutları / 
Açık Kanal Tank Boyutları / Açık Kanal 
Dist. Btw. Dönüştürücü yüzü ve Q=0 
Doğrusallaştırma düzeyi

Doğrusallaştırma tablosu

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

39
39

41
42
42
43
43
43
44
44
44
44
44
44
50
51
51

34
34
34

35
36

36

36
37
37
37
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pr. Sayfa Açıklama Değer pr. Sayfa Açıklama Değer

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

NA
NA
NA
NA
Ünitenin genel çalışma saatleri Son 

açılıştan sonra geçen süre Rölenin 

çalışma saatleri Rölenin anahtarlama 

çevrimi sayısı Dönüştürücünün gerçek 

sıcaklığı Dönüştürücünün maksimum 

sıcaklığı Dönüştürücünün minimum 

sıcaklığı Yok

NA
NA
Yankı Haritası

Ölçüm penceresinin mesafesi Ölçüm 
penceresindeki amplitüdü Ölçüm 
penceresindeki mesafesi Sinyal / 
gürültü oranı
Engelleme Mesafesi

Akışın su seviyesi TOT1 

hacim akış toplayıcısı

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

54
54
55

TOT2 hacimsel akış toplayıcı 

Yok

Akım üreteci testi
röle testi

NA
NA
simülasyon modu

Simülasyon çevrim süresi

Simülasyon düşük seviye

Simülasyon yüksek seviye

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
yazılım kodu
NA
erişim kilidi

52
52

56
56
56
56

52
52
52

53
53
53
53
53
53
54
54

55

56
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9. FARKLI GAZLARDA SES HIZLARI
Aşağıdaki tablo, +'da ölçülen çeşitli gazların ses hızını içerir.20 °C (+68 °F).

Gaz Formülü Ses Hızı (m/s)
asetaldehit

gazlar
Etilen

formül Ses Hızı (m/s)
C2H4Ö 252.8 C2H3AH 267.3

Asetilen
Amonyak

Argon

Benzen
Karbon dioksit

C2H2 340.8 Helyum

Hidrojen sülfit
Metan
Metanol
Neon

C2H4 329.4
NH3 429.9 o 994.5

Ar 319.1 H2S 321.1
C6H6 183.4 CH4 445.5
CO2 268.3 CH3AH 347

Karbonmonoksit
Karbon tetraklorür

CO 349.2 Azot
azot monoksit

ne 449.6
CCl4 150,2 n2 349.1

Klor
dimetil eter
Etan

Cl2 212.7 Oksijen

propan NA
NUMARA 346

CH3OCH3 213.4 Ö2 328.6

C2H6
Kükürt
heksaflorür

327.4 CH3 8 246.5

etanol bilimkurgu6 137.8

deniz380en2119p
Ağustos 2021

NIVELCO, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
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