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NIVELCO cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz!

1. GİRİŞ

Başvuru A Toplam ışın açısı 5…7-'de -3 dB'de, çoğu kişide olduğu gibi NIVELCOSenSonic 
dönüştürücüler, düz olmayan 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.

NS EasyTREK NIVELCO'nun kompakt ultrasonik seviye vericileri, 
sıvıların seviye ölçümü için mükemmel araçlardır.
Temassız ultrasonik ilkeye dayalı seviye ölçüm teknolojisi, 
özellikle ölçülecek malzemenin yüzeyine herhangi bir 
nedenle fiziksel temasın kurulamadığı uygulamalar için 
uygundur.

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 alınan sinyali işler ve uçuş anından itibaren tüm 
çıkış sinyallerinin temelini oluşturan sensör ile yüzey 
arasındaki mesafeyi hesaplar.EasyTREK.

5° ışın açısına karşılık 
gelen çaplar.

Minimum ölçüm mesafesi (Xm) ölçümün mümkün olmadığı (Ölü Bölge) birimin tasarımı ile belirlenir, değeri aşağıdakilere göredir.P05 sayfa 
18. Bu aralıkta ölçüm mümkün olmadığı için malzeme bu bölgeye girmemelidir.

Maksimum ölçüm mesafesi (Xm) ideal koşullar altında birim tarafından ölçülebilen en büyük mesafedir (ünitenin tasarımı ile belirlenir). (bkz. parametre
P04 sayfa 17). Gerçek uygulamanın (H) maksimum ölçüm mesafesi X'ten büyük olmamalıdırm.
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2. TEKNİK VERİLER
2.1GGENEL VERİLER

Dönüştürücü/muhafaza malzemeleri

Proses sıcaklığı
Ortam sıcaklığı
Baskı yapmak(1) (Mutlak)

Fok
Giriş koruması
Güç kaynağı

Kesinlik(2)

Polipropilen (PP), PVDF, PTFE / PP
PP, PVDF ve PTFE dönüştürücüler -30…+90 °C [−20…+190 °F]

− 30…+80 °C [−20…+175 °F]

0,5…3 bar (0,05…0,3 MPa) [7,25…43,5 psi]

PP dönüştürücü: EPDM; Diğer tüm dönüştürücü sürümleri: FPM

IP68
12(3)…36 V DC, HART iletişimli 48 mW…720 mW, Galvanik izolasyon; aşırı gerilim geçişlerine karşı koruma

-(Ölçülen mesafenin %0,2'si artı aralığın %0,05'i)
Ölçülen mesafeye bağlı olarak: < 2 m: 1 mm, 2–5 m: 2 mm, 5-10 m: 5 mm, > 10 m: 10 mm

[ < 6,5 fit: 40 mil, 6,5 fit ila 16 fit: 78 mil 16 fit ila 32 fit: 200 mil > 32 fit: 400 mil ]
Çözünürlük

Analog: 4…20 mA, (3,9…20,5 mA), Rtmaks = (UT – 11,4 V) / 0,02 A, Galvanik izolasyon; aşırı gerilim geçişlerine karşı koruma
çıktılar SPDT röle, 30 V / 1 A DC; 48 V / 0,5 A AC

Seri iletişim: HART arayüzü (terminal direnci 250 Ohm)
6 x 0,5 mm2 ekranlı kablo -6 mm x 5 m (mevcut maks. uzunluk 30 m) [6 x 

AWG20 ekranlı kablo -0,25 inç x 16,5 fit (mevcut maks. uzunluk 100 fit)]
Elektriksel bağlantı

Elektrik koruması Sınıf III SELV

(1) 1 barın altındaki basınçlar için NIVELCO temsilcisine danışılmalıdır.
(2) Optimum yansıma ve stabilize dönüştürücü sıcaklığı koşulları altında.
(3) Sadece kısmi çalışma sağlanır. >13.4 V terminal geriliminde herhangi bir kısıtlama olmaksızın güvenilir çalışma garanti edilir.
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2.2 APATLAMA İÇİN EK VERİLER-KANITLI SERTİFİKALI VERSİYONLAR

2.2.1 ATEX ONAY nÖ.: BKI16ATEX0017X/2

SP--3---7Ex
SP--3---8ExTip

Ex işaretleme (ATEX)

Kendinden güvenli veriler

Eski güç kaynağı, yükleme

II 1 G Ex ia IIB T6…T5 Ga

Ci ≤ 28 nF, Li ≤ 200 -H, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Uo ≤ 30 V, Io ≤ 140 mA, Po ≤ 1 W

PP dönüştürücü için −20…+70 °C [−4…+158 °F], PVDF dönüştürücü için −20…+80 °C [−4…+176 °F] Sıcaklık. sınıf T6,
PTFE dönüştürücü için -30…+90 °C [−22…+194°F] Sıcaklık. sınıf T5,

Orta sıcaklık

Ortam sıcaklığı − 20…+70 °C [−4…+158°F]

2.2.2 INMETRO ONAY nÖ.: DNV 14.0167 X – REVRİM 02

SP--3---7Ex
SP--3---8ExTip

Ex işaretleme (INMETRO) Ex ia IIB T6…T5 Ga

Kendinden güvenli veriler

Eski güç kaynağı, yükleme

Ci ≤ 28 nF, Li ≤ 200 -H, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1 W

Uo < 30 V, Io < 140 mA, Po < 1 W

PP dönüştürücü için −20...+70 °C [−4…+158 °F], PVDF dönüştürücü için −20...+80 °C [−4…+176 °F] Sıcaklık. sınıf T6,
PTFE dönüştürücü için -30…+90 °C [−22…+194 °F] Sıcaklık. sınıf T5,

Orta sıcaklık

Ortam sıcaklığı − 20…+70 °C [−4…+158 °F]
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2.3 STRANSDÜSERLERİN ÖZEL VERİLERİ

SİÇİN ÖZEL VERİLER PP, PVDF VE PTFE TRANSDÜSERLER (E İÇİN DE GEÇERLİDİRx MODELLER)

Tip SP--39--- SP--38--- SP--37--- SP--36--- SP--34--- SP--32---
Dönüştürücü malzemesi PP, PVDF PTFE PP, PVDF PTFE PP, PVDF PTFE PP veya PVDF

Maksimum ölçüm mesafesi * 
(Xm) [m (ft)]

15 (49) 25 (82)4 (13) 3 (10) 6 (20) 5 (17) 8 (26) 6 (20) 10 (33)

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

Toplam ışın açısı (–3 dB)
Ölçüm frekansı
Üst proses bağlantısı
Alt proses bağlantısı

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

1" BSP diş
1½″ BSP / NPT diş 2″ BSP / NPT diş -

* (dönüştürücü yüzünden)

2.4AAKSESUARLAR

-
-
-

Garanti belgesi
Kurulum ve Programlama 
Kılavuzu AB Uygunluk Beyanı

2.5 OSİPARİŞ KODLARI (nTÜM KOMBİNASYONLAR MEVCUTTUR)

EasyTREK S P – 3 -

TRANSDÜSER MALZEME CODE röfke m CODE PROCESS BAĞLANTISI CODE ÖUTPUT / CSERTİFİKALAR CODE

PP
PVDF

A
B
T

25
15
10
6; 8*
5; 6*

2
4
6
7
8

1″; 2" BSP diş
2" NPT diş
1″ BSP hızlı bağlantı / PP
Braket 200 mm
Braket 500 mm
Braket 700 mm

0
n
F
K
L

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

3
4
7
8

PTFE / PP
(sadece SP-39/38/37 için)

H
3; 4* 9 m 4...20 mA / Röle / HART / KAYDECİ A

Eski versiyonun sipariş kodu ' ile bitmelidir.Eski'
* Ölçüm aralığı dönüştürücünün malzemesine bağlıdır
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2.6 DÖLÇÜLER

EasyTREK
SP--39--- /

PP, PVDF, PTFE

EasyTREK
SP--38--- /

PP, PVDF, PTFE

EasyTREK
SP--37--- /

PP, PVDF, PTFE

EasyTREK
SP--36--- /

PP, PVDF

EasyTREK
SP--34--- /

PP, PVDF

EasyTREK
SP--32--- /

PP, PVDF
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3. KURULUM
3,1 litresıvı LSEVİYE mKOLAYLAŞTIRMA

KONUM

ideal konumu, EasyTREK (silindirik) tank / 
silonun r = (0,3…0,5) R yarıçapındadır. (Sayfa 
5'teki 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 
korunduğundan emin olun.
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ENGELLER RÜZGÂR

Ultrasonik koni termometrelerinin yakınında hiçbir nesnenin (soğutma boruları, destek elemanları, Yoğun hava (gaz) hareketleri vb.) 
ultrasonik konisinin algılama konisine çıkıntı yapmadığından emin olun.
ışın.

kaçınılması gerekendir. Güçlü bir rüzgar taslağı, ultrasonu 
"üfleyebilir". Daha düşük ölçüm frekansına (40, 20 kHz) sahip 
cihazlar önerilir.Açıklama: EasyTREK programlama, aksi takdirde ölçümü 

bozacak sabit bir nesnenin bloke edilmesini sağlar. (görmekP29 
programlama).

DUMAN / BUHARLAR

Özellikle güneşe maruz kalan açık hava tankları için sıvı yüzeyinin 
üzerinde duman/gaz oluşturan kimyasallar veya diğer sıvılar içeren 
kapalı tanklar için, işlem sırasında ultrasonik cihazın nominal ölçüm 
aralığında güçlü bir azalma göz önünde bulundurulmalıdır.

KÖPÜK

Sıvı yüzeyinin köpürmesi, ultrasonik seviye ölçümünü imkansız hale 
getirebilir. Mümkünse köpüklenmenin olduğu bir yer bulunmalıdır.
en az (cihaz sıvı cihaz seçiminden mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir. Daha düşük ölçüm frekansı girişi olan 
cihazlar) veya susturucu boru veya kuyu kullanılmalıdır. (40, 20 kHz) bu durumlarda tavsiye edilir.
BEKLEME
Ayrık borunun yapısı sert olmalıdır; ultrasonik ışının borudan çıktığı iç kenar yuvarlatılmalıdır.

Dmin
SP--38-

L
SP--39- SP--37-

150
200
250
300

50 60 60
50 60 75
65 65 90
80 75 105

DminL
SP--34- SP--32-

90
200
350
500

* *
* *
* *
* *

* Değerler için distribütörünüzle iletişime geçin
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3.2 OKALEM KANALI AKIŞ ÖLÇÜMÜ

-
-
-

Ünite, 5.3.8'de listelenen konstrüksiyon işleri ile açık kanal akış ölçümü için uygundur.
Nihai doğruluk için sensörü, beklenen maksimum su seviyesinin mümkün olduğu kadar yakınına kurun (minimum ölçüm aralığına bakın).
Üniteyi, 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. Ünite, 
konumu değişmeyecek şekilde sabitlenmelidir.
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 savak veya savak 
özellikleri bunu belirleyecektir.
Cihazlar, güneşlikler kullanılarak doğrudan güneş ışığından kaynaklanan aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır.

-
-
-

-

-

4. KABLOLAMA

- Kutudaki terminallerin güç altında olmadığından emin olun
(6 x 0,5 mm blendajlı kablo kullanın)2 [20 AWG]teknik verilerde önerilen veya daha güçlü).

-
Tel renkleri:

Güç verildikten sonra gerekli programlama yapılabilir.

Yeşil – röle C1 çıktıdan 
bağımsız)

Beyaz - ben, akım döngüsü, güç kaynağı ve HART (polarite) noktalarından biri

Sarı
Gri

- röle bilgi çıktı
- röle C2 çıktı

Kahverengi

Siyah

- ben,
- GND,

akım döngüsünün diğer noktası, güç kaynağı ve HART (polariteden bağımsız) fonksiyonel 

topraklama ve ekranlama noktası

Entegre kablonun uzantısı:
Uzatma gerektiğinde bağlantı kutusunun kullanılması 
önerilir. İki kablonun blendajı sinyal işleme cihazına 
bağlanmalı ve topraklanmalıdır.
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5. ÇALIŞTIRMA
5.1. senADAÇAYI

Doğru şekilde kablolanmış cihaza güç verildikten sonra tik atmaya başlayacak ve 10…20 s sonra ECHO LED'i yanacak ve akım çıkışında 4...20 mA sinyali belirecektir. 
Ölçüm fabrika ayarına göre yapılacaktır. Fabrika ayarı baştan sona doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye ve basit ölçüm görevlerini gerçekleştirmeye 
uygundur, ancak ünitede bulunan özellikler yalnızca ayarlanarak kullanılabilir.EasyTREK programlayarak uygulamaya Operasyon özelliklerinin sağlam bilgisi ve zor 
ölçüm uygulamalarının doğru çözümü için programlamanın bölümleri dikkatlice incelenmelidir.

LED göstergesi:

- EKO-LED
AÇIK, ünite uygun yankı algılarsa

- COM-LED
HART iletişiminde yanıp sönme
Uzaktan programlama durumunda AÇIK mı

IrDA - Kaydedici okuması, teşhis ve yazılım 
yükseltmesi için kızılötesi iletişim portu

Cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanabilir. VarsayılanEasyTREK SP-300 aşağıdaki gibidir:

-
-
-
-
-
-
-

Ölçüm: seviye (LEV)
Maksimum mesafeye atanan sıfır seviyesi 
Akım çıkışı seviye ile orantılı 4 mA ve sıfır 
seviyesine atanan %0.
Maksimum seviyeye atanan 20 mA ve %100 (minimum mesafe) Akım 
çıkışı tarafından hata göstergesi: son değeri tutar.
Sönümleme: 60 sn.
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5.2. SGÜVENLİ KULLANIM ÖZEL ŞARTLARI

Kablonun çapı kablo kanalına uygun olmalıdır.
Ünitenin dışındaki kablo, yüklenmeyecek şekilde sabitlenmelidir.
Klemens kutusu alanın elektrik sınıfına göre seçilmelidir.
Bilgisayara bağlı kızılötesi arabirim patlamaya dayanıklı bir cihaz olmadığından, cihaz yalnızca patlayıcı tehlikeli atmosferin dışında IR bağlantı noktası üzerinden 
okumalı veya programlanmalıdır.

Verici, yalnızca sertifikalı kendinden güvenli akım döngüsü ile çalıştırılabilir.
Dönüştürücünün PTFE muhafazası, elektrostatik olarak yüklenebilen plastiktir, bu nedenle:

-
-
-

Doldurma ve boşaltma hızı ortama göre seçilmelidir. Dolum sırasında 
tehlikeli maddenin sis oluşumundan kaçınılmalıdır. Tehlikeli alanlarda 
plastik muhafazanın temizlenmesine izin verilmez.

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.
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5.3. PROGRAMLAMA

EasyTREK'in HART arayüzü, tüm parametre setine erişim ve bunların programlanma imkanı sağlar. Parametre setine iki farklı yolla 
ulaşılabilir:
- EView2 yazılım, HART modem aracılığıyla döngüye bağlı PC'de çalışır veya

- NIVELCO yapılmış Çoklu İLETİŞİM çok kanallı proses kontrol ünitesi.

Bu erişim yöntemleri biçimleri bakımından farklılık gösterdiğinden ve mevcut kılavuzun ele alınması bunları incelemez. Bilgiler, ilgili açıklamalarda ve kullanım kılavuzlarında yer 
almaktadır.

5.3.1. mKONFİGÜRASYON KONFİGÜRASYONU

P00: - cba Mühendislik Birimleri FABRİKA AYARI: 000

Bu parametrenin programlanması, fabrika varsayılanının ilgili mühendislik birimleriyle yüklenmesiyle sonuçlanacaktır.
Bu nedenle tüm parametreler yeniden ayarlanmalıdır!

a
0

Operasyon

Sıvı seviye ölçümü

mühendislik birimleri

(“c”ye göre)B
Metrik Biz

0
1

m ft
santimetre inç

C Hesaplama sistemi
0
1

metrik

Biz
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P01: - - 1 bir Ölçüm Modu
Parametre değeri “a”, iletilecek olan temel ölçüm değerini belirleyecektir. Daha sonra rölelerin değerleri de bu 
büyüklüklerle ilgilidir.

FABRİKA AYARI: 11

Ölçüm
moda iletilen değer Ekran sembolü

0
1
2
3
4
5

Mesafe Mesafe DIST
Seviye LEV

Seviye
seviye % LEV%
Ses SESSes

Ses % % VOL
Akış Akış AKIŞ

P11-P10
H-Xmiletilen değer DIST LEV=H-DAĞ LEV%= LEV* -P10

Ayarlanacak parametreler P00
P01(a)
P05

P00
P01(a)
P04
P05

P00
P01(a)
P04
P05
P10
P11

=
≥

0
xm

=
=
≥

1
H
xm

=
=
≥
=
=

2
H
xm

x %0
x100%
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SES
FP40…P45(H-DAĞ)

HACİM %= SES *
P11 - P10
H - Xiletilen değer - P10

m
Ayarlanacak parametreler P00

P01(a)
P02(b)
P04
P05
P40…P45

P00
P01(a)
P02(b)
P04
P05
P10
P11
P40…P45

= 3 = 4

=
≥

H
xm

=
≥
=
=

H
xm

x %0
x100%

A:
B:
C:
NS:

En kısa ölçülebilir mesafe
Ölçülebilir en büyük seviyeye ait hacim (içerik) 
Geminin tüm değeri
P10 P11'in varsayılan değeri için geçerli diyagram
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P02: - cba Hesaplama birimleri FABRİKA AYARI: 000
a
0
1

Sıcaklık
°C
°F

Bu tablo şuna göre yorumlanır: P00(c), P01(a) ve P02(c) ve yüzde ölçümü durumunda önemsizdir [ P01(a)= 2 veya 4)]
Ses Ağırlık (ayrıca P32 olarak ayarlayın)

ABD Metrik
hacim akışıB

Metrik Biz Metrik Biz
0
1

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

litre galon ton ton litre/zaman galon/zaman

C
0
1
2
3

Zaman

s
dk
saat
gün

Dikkat!
EasyTREK seviye vericisidir. Ağırlığı ölçmek için kullanılabilse de, bununla 
ilgili faktörler nedeniyle doğruluk esas olarak etkilenebilir.

P04 - - - - Ölçülecek Maksimum Mesafe (H)
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).

FABRİKA AYARI: Xm çizelgeye göre

Ölçülecek maksimum mesafe, dönüştürücünün yüzeyi ile ölçülecek en uzak seviye arasındaki en büyük mesafedir. 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.

EasyTREK
Sıvılar için seviye vericisi

Maksimum ölçüm mesafesi Xm-m (ft)-
Dönüştürücü malzemesi PP / PVDF Dönüştürücü malzemesi PTFE

SP--39
SP--38
SP--37
SP--36
SP--34
SP--32

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

10 (33) -
15 (49) -
25 (82) -

Beri seviye arasındaki fark hesaplanarak belirlenir. P04'te ayarlanan değer ve mesafe (DIST) ölçülür birim tarafından, (H)'nin doğru 
değerinin şurada ayarlanması önemlidir. P04. En iyi doğruluğu elde etmek için bu mesafenin boş tankta ölçülmesi önerilir.
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P05: - - - - Minimum ölçüm mesafesi (Ölü bölge – Yakın uç engelleme) FABRİKA AYARI: Xm çizelgeye göre
Sensörün yüzeyi ile başlayan ve (ultrason ölçüm sisteminin fiziksel kısıtlaması nedeniyle) ölçüm yapılamayan aralık ölü bölge olarak 
adlandırılır. NSEasyTREK burada ayarlanan engelleme mesafesi içinde herhangi bir yankıyı kabul etmeyecektir.
Yakın uç engelleme, sensörün yakınındaki rahatsız edici nesneleri hariç tutmayı mümkün kılan olası bir yankının dikkate alınmayacağı ölü 
bölgenin uzantısı olarak temsil edilebilir.
Otomatik Yakın uç engelleme =Ölü Bant kontrolü (P05 = Xm)
Fabrika varsayılanı olan cihaz otomatik olarak mümkün olan en küçük ölü bandı ayarlayın operasyon koşullarına bağlı olarak. Bu, optimal 
koşullar altında, elverişsiz koşullarda, tabloda verilen değerden biraz daha küçük olacaktır.

Sınırlama ≥ ölü bölge ile manuel yakın uç engelleme (P05 > Xm)
Fabrika varsayılanından daha yüksek bir değer girildiğinde, yakın uç engelleme, hangisi daha büyükse, ya P05'te programlanan değer ya da gerçek 
ölü bölge mesafesi (uygulamanın gerçek koşullarından etkilenir) olacaktır.

EasyTREK
Sıvılar için seviye vericisi

Minimum ölçüm mesafesi Xm-m (inç)-

Sensör malzemesi PP / PVDF Sensör malzemesi PTFE

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)

-
0.45 (18) -
0,6 (24) -
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P06: - - - - Uzak uç engelleme FABRİKA AYARI: 0
Uzak uç engelleme, parametrede ayarlanan 
seviyenin altındaki aralıktır. P06. Uzak uç 
blokajı, tankların alt kısmındaki karıştırıcı veya 
ısıtıcıların rahatsız edici etkisini önlemek için 
kullanılabilir. Bu aralıktaki ekoları algılayan 
ünite, özel sinyaller sağlar.

A.) Ölçme seviyesi veya 
içeriğiSeviye batıyor
- P06 akım çıkışının değeri, uzak uç 

engellemenin değerine göredir a
daha fazla

- ALT 0'ın altında (P06'nın 7/8'i), HATA KODU 
10 HART aracılığıyla iletilecektir.

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

Uzak uç engelleme değerinin üzerinde yükselen seviye:

B.) Açık kanal akış ölçümü

Aşağıda doğru hacim akışı hesaplamasının artık mümkün olmadığı küçük seviyeler için uzak uç engelleme kullanılacaktır.

- Engellenen aralığın altına düşen kanal/su bentindeki seviye:
- Çıkış akımı değeri Q = 0 değerine göre olacaktır.
- "Akış Yok" veya 0 gösterimi için HART aracılığıyla iletilen 0 değeri

- Engellenen aralığın üzerinde yükselen kanal/su bentindeki seviye:

Hacimsel akışın hesaplanması, programlanmış kanal/savaş verisine dayalı olacaktır; bu nedenle, ölçüm değerleri, 
uzak uç engelleme değerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.
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5.3.2. CACİL ÖUTPUT

P08: - - - - Sabit akım çıkışı FABRİKA AYARI: 0
Bu adımda, çıkış akımı 3,8 mA ile 20,5 mA arasında seçilen bir sabit değer için ayarlanabilir. Bu işlev, fabrika varsayılanına göre çalışmaz: 0.Dikkat: 
çıkış akımının sabitlenmesi P10, P11, P12 ve P19'daki ayarları önemsiz hale getirecektir.

P10:
P11:

- - - -
- - - -

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

FABRİKA AYARI: 0
FABRİKA AYARI: Xm - Xm

Değerler buna göre yorumlanır P01(a). (Ölçülen veya hesaplanan) proses değerindeki değişiklik ile akım çıkışındaki değişiklik arasındaki 
oran doğrudan veya ters olacak şekilde atama yapılabilir. Örneğin, 4mA'ya atanan seviye 1 m ve 20 mA'ya atanan seviye 10 m, 20 mA'ya 
atanan seviye 1 m ve 4 mA'ya atanan seviye 10 m, ters oranı temsil eder. (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).

verici seviyesi

A: En küçük ölçülebilir dist.NS: 
varsayılan için geçerli diyagram

P10 ve P11 değerleri

P12: - - - bir Akım çıkışı ile hata göstergesi
hata durumunda EasyTREK hatanın geçerli olduğu süre için aşağıdaki akım çıkışlarından birini sağlayacaktır. (Hatalar için Bölüm 7'ye bakın).

FABRİKA AYARI: 0

a
0
1
2

Çıkış akımı ile hata göstergesi
HOLD (son değeri tut)

3,8 mA

22 mA
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5.3.3. rELAY ÖUTPUT
P13: - - - bir Röle işlevi

a
0

röle işlevi Ayrıca ayarlayın:

DİFERANSİYEL SEVİYE KONTROLÜ 
(Histerezis kontrolü)

P14, P15
(minimum 20 mm [0.8 inç] düzeyinde) 

histerezis ayarlamaya ihtiyaç vardır

P14 arasında
ve P15

Ölçülen veya hesaplanan değer P14'te 
ayarlanan değeri aşarsa röle enerjilenir.
Ölçülen veya hesaplanan değer P15'te ayarlanan 
değerin altına inerse rölenin enerjisi kesilir. P14 > P15 - normal operasyon

P14 < P15 - ters işlem

1
2
3

Yankı Kaybı durumunda röle enerjilenir -
Yankı Kaybı durumunda rölenin 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

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.

FABRİKA AYARI: 2
Röle parametresi – Çalışma değeri Röle 

parametresi – Serbest bırakma değeri 

Röle parametresi – Darbe hızı

P14: …
P15: …
P16: …

FABRİKA AYARI: 0
FABRİKA AYARI: 0
FABRİKA AYARI: 0

FABRİKA AYARLARI: P14=0, P15=0, P16=0
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5.3.4. NSİJİTAL İLETİŞİM

P19: - - - bir Ünitenin kısa (HART) adresi
0 – 15 arasındaki bu adresler, HART standardına göre aynı döngüdeki birimleri ayırt etmek içindir.

-
-

FABRİKA AYARI: 2

Adres: 4...20 mA operasyonel 0 akım çıkışı Adres: 
1 – 15 akım çıkışı 4 mA'ya sabitlenmiştir.

5.3.5. mKOLAYLIK OPTİMİZASYONU

P20: - - - a sönümleme

Bu parametre, ekranın ve çıktının istenmeyen dalgalanmalarını azaltmak için kullanılabilir.
FABRİKA AYARI: 5

a Sönümleme (ler) Duman / dalga yok veya orta düzeyde Ağır veya yoğun duman veya türbülanslı dalgalar

0
1
2
3
4
5

filtresiz Sadece test için
3 uygulanabilir tavsiye edilmez
6 önerilen uygulanabilir

10 önerilen önerilen
30 önerilen önerilen
60 önerilen önerilen

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

FABRİKA AYARI: 0

a
0
1

Tazminat Açıklama

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

ÜZERİNDE EasyTREK'in kubbe şeklinde üst kısmı olan bir tankın ortasına monte edilmesi durumunda

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

FABRİKA AYARI: 0

a
0
1

izleme hızı Açıklama

Standart Çoğu uygulama için
Hızlı Hızlı değişen seviye için

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

2 Özel
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P25: - - - bir Ölçüm penceresinde yankı seçimi FABRİKA AYARI: 0
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 penceresinde yankı seçimini etkiler.

a Seçilecek pencerede yankı Açıklama

0
1

En yüksek genlik ile En sık kullanılan
ilki Ölçüm Penceresinde çoklu ekolu sıvı uygulamaları için

P26:
P27:

- - - -
- - - -

Seviye yükselme hızı (doldurma hızı) (m/h veya ft/h) 

Seviye iniş hızı (boşaltma hızı) (m/h veya ft/h)

FABRİKA AYARI: 2000
FABRİKA AYARI: 2000

Bu parametreler, çok yoğun duman içeren uygulamalarda eko kaybına karşı ek koruma sağlar. Doğru ayar, doldurma ve boşaltma 
sırasında ölçümün güvenilirliğini artırır. Parametreler, gerçek teknolojinin mümkün olan en hızlı doldurma/boşaltma hızından daha küçük 
olmamalıdır.

Dikkat! Seviye değiştirme hızı, böyle bir kabın konik veya küresel tabanına yakın oldukça farklıdır.
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P28 - - - bir Yankı kaybı göstergesi

bir yankı kaybı göstergesi

FABRİKA AYARI: 0

Açıklama

Kısa eko kaybı sırasında (ayarlanan sürenin iki katı süre için) P20) analog çıkış son 
değeri tutacaktır. Bu süreden sonra, içindeki ayara göre mevcut değerP12 ve HART 
üzerinden HATA KODU 2 iletilecektir.

0 Gecikmeli gösterge

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

Doldurma işlemi sırasında eko kaybı, iletilen değer ayarlanan doldurma hızına göre 
artacaktır. P262 Dolum simülasyonu

Kaybolan eko, mevcut değer (içindeki ayara göre P12) ve HATA KODU 2(HART 
aracılığıyla) hemen iletilecektir.3 Anında gösterge

Ultrasonik ışının sapması nedeniyle küresel tabanlı tamamen boş tanklarda veya açık bir çıkışa 
sahip silolarda eko kaybı meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda eko kaybı yerine boş tankı 
belirtmek faydalı olabilir.

4 Boş tank göstergesi
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P29 - - - - Rahatsız edici nesneyi engelleme FABRİKA AYARI: 0
Tankta ölçümü bozan sabit bir nesne engellenebilir. Yankı Haritasının kullanılmasıyla (P70) rahatsız edici nesnenin kesin mesafesi 
okunabilir. Bu değer bu parametreye girilmelidir.

P31: - - - - 20 -C'de ses hızı (P00(c)'ye bağlı olarak m/s veya ft/sn) FABRİKA AYARI: 343,8 (m/sn), 1128 (ft/sn)

Bu parametre, ölçülen yüzeyin üzerindeki gazlardaki ses hızı havadakinden büyük ölçüde farklıysa kullanılmalıdır. Bu, 
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.

P32: - - - - özgül ağırlıky

Bu parametreye özgül ağırlık değeri ("0" dışında) girildiğinde, VOL yerine ağırlık görüntülenecektir. Mühendislik 

birimi [kg/dm olmalıdır3] veya [lb/ft3] bağlı olarak P00 (C)

FABRİKA AYARI: 0

spa380en2112p- 27 / 48



5.3.6. NSATA KAYDEDİCİ

Cihazın logger'ı 12288 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 döngüsü süresine bağlıdır
7…8 gün
40 gün
80 gün

500 gün (16 ay)

Bir günlüğün içeriği:

-
-
-
-
-
-

Kayıt defteri, P79 parametresinde silinebilir. Bakınız: P79.

giriş süresi (1 dakikalık doğrulukla) 
birincil ölçüm değeri (P01)
seviye ve mesafe 
değerleri sensör sıcaklığı
çıkış akımı
hata ve durum değişkenleri
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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 aralık dışına çıktığında olay kontrollü günlük kaydı P35, P36 - aralık sınırlarının mutlak değerleri

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 bir giriş oluşturabilecek hatalar: NOECHO, ERR12, ERR13, ERR14, ERR15, ERR16, 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 kayıtsız

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.
Birincil ölçülen değerin değeri, önceki çevrimin ölçülen değerinden herhangi 
bir yönde P35'te belirtilen miktar kadar saparsa günlük girişi 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.
Birincil ölçülen değerin değeri, önceki çevrimin ölçülen değerinden herhangi 
bir yönde P35'te belirtilen miktar kadar saparsa günlük girişi gerçekleşir.

Değer kayıtsızP36
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

Yerleşik saatin tarihi için ay (mm) ve gün (gg) ayarı.HHMM 

Gerçek zamanlı saat, saat ve dakikaP39:

Yerleşik saatin saat (SS) ve dakika (DD) ayarı.

5.3.6.1 RKAYDEDİCİDEN VERİLERİ OKUMA
Kaydediciyi okumak sadece dijital iletişim ile mümkündür. Bu amaçla yerleşik IrDA iletişim portu 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. Bu sıradayüksek hızlı iletişim 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- Esis:

* USB bağlantı noktasını kullanmak için önerilen RS232-USB adaptörleri: STLab: USB-RS232
MOXA: NPort-U1110, UPort 1110

Adaptörleri bağladıktan sonra DataScope programını başlatın. Program ve Kullanım Kılavuzu, NIVELCO'nun web sitesinde bulunabilir.
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5.3.7. VOLUME (İÇERİK) ÖLÇÜMP40: - 

- ba Tank şekli FABRİKA AYARI: 00
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

o şekilDikdörtgen tank (oluklu) P41, P42, P43, P44, P45
Yatar silindirik tank şekli (aşağıdaki gibi “b” değeri) P40 (B), P41, P42

küresel tank P41
P41-45: - - - - Tank boyutları D FABRİKASI

Yarım küre tabanlı a = 0 
olan ayakta silindirik tank

Konik tabanlı ayakta 
silindirik tank a = 1 b = 0

Oluklu veya kanalsız 
dikdörtgen tank a = 2 b = 1

düz alt
P43, P44 ve

P45 = 0

Yalancı silindirik tank a = 3 Küresel tank a = 4, b = 0
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5.3.8. ÖKALEM KANALI AKIŞ ÖLÇÜMÜ

P40: - - ba Cihazlar, formül, veriler

ba
FABRİKA AYARI: 00

programlanabilir parametrelerCihazlar, formül, veri

Tip formül Qmin [l/sn] Qmaks [l/sn] "P" [cm]

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GPA-1P1 Q [l/s]= 60.87*h1.552 0.26 5.38 30 P46
GPA-1P2 Q [l/s]= 119.7*h1.553 0,52 13.3 34 P46
GPA-1P3 Q [l/s]= 178.4*s1.555 0.78 49 39 P46
GPA-1P4 Q [l/s]= 353.9*sa1.558 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*h1.556 4.4 890 130 P46
GPA-1P8 Q [l/s]= 1368*s1.5638 5.8 1208 135 P46
GPA-1P9 Q [l/s]= 2080,5*h1.5689 8.7 1850 150 P46

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

P40=00 NIVELCO Parshall kanalları (GPA1P1 … GPA-1P9)
.
. Daha fazla ayrıntı için Parshall kanalının Kılavuzuna bakın
.
.

P40=09 Genel Parshall kanalı

0.305 < P42(genişlik) <2.44
0.026

Q l / s = 372 × P42 × h / 0.305- - - -1.569 × P42

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

P42 [m] K
3.05
4.57

2.450
2.400

P = 2/3*A 6.10
7.62
9.14

15.24

2.370
2.350
2.340
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 [dk] < 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+0.1378sa/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 < 

sa [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 < sa [m] < 2

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

Doğruluk: -3%

P40= 18
V-çentikli savak

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 - sa/P41+(P41/(0.11 - h)) 

Doğruluk: -5%

P46- - - - - Q=0'daki mesafe

Sensör yüzeyi ile akışın başladığı seviye arasındaki mesafe bu parametreye girilmelidir..
FABRİKA AYARI: 0
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5.3.9. 32-POINT LİNEERİZASYON

P47: - - - bir Doğrusallaştırma

Doğrusallaştırma, verici tarafından ölçülen değerlere talep edilen (kalibre edilmiş veya hesaplanmış) seviye, hacim veya akışı atama yöntemidir.
FABRİKA AYARI: 0

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 Doğrusallaştırma

0
1

KAPALI (FABRİKA AYARI)
ÜZERİNDE

Veri çiftlerinin doğru programlanması koşulları
Tablo her zaman şöyle başlamalıdır: L(1) = 0 ve r(1) = değer (0 seviyesine atanmış)

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

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

L (Sol sütun) Ölçülen 
seviye değerleri

r (Sağ sütun) İletmek 
için atanan değer

ben

1
2

0 r(1)
L(2) r(2)
L(i) ri)

nn
nn+1
32

L(nn) r(nn)
0

P48: Doğrusallaştırma veri çiftlerinin sayısı

Tabloya girilen doğrusallaştırma veri çiftlerinin sayısı.
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5.3.10. benBİLGİ PARAMETRELERİ (PARAMETRELERİ OKUYUN)
P60:
P61:
S62:
S63:
P64:

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

Ünitenin genel çalışma saatleri (h) Son 
açılıştan sonra geçen süre (h) Rölenin 
çalışma saatleri (h) Rölenin anahtarlama 
çevrim sayısı Dönüştürücünün gerçek 
sıcaklığı (°C / °F)
Termometrenin kırık döngüsü, HART aracılığıyla gönderilen bir sinyal tarafından başlatılan Pt Hata mesajının görüntülenmesiyle gösterilecektir. Bu durumda 
verici, 20 ºC'ye karşılık gelen sıcaklık düzeltmesi yapacaktır.
Dönüştürücünün maksimum sıcaklığı (°C / °F)S65:

S66:
S70:

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

Dönüştürücünün minimum sıcaklığı (°C / °F) 
Yankı Sayısı / Yankı Haritası
Ekoların genliği ve konumu da okunabilir.Ölçüm 
Penceresinin MesafesiS71:

P72
S73:
P74:

- - - -
- - - - Seçilen yankının genliği [dB] <0 Seçilen 

yankının konumu (zaman) :(ms)-ms-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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5.3.11. ADEBİ ÖLÇÜMÜNÜN EK PARAMETRELERİP76:

- - - - Akış yüksekliği (LEV) (Salt okunur parametre)

Headwater değeri buradan kontrol edilebilir. Bu, akış hesaplama formülündeki “h” değeridir.TOT1 
hacim akışı toplandı (sıfırlanabilir)S77:

S78:
- - - -
- - - - TOT2 hacim akışı toplamı (sıfırlanamaz)

5.3.12. SKAYDEDİCİ TAMAMLAYICI PARAMETRES79:
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.

5.3.13. ÖTER PARAMETRELERİ

P96:
P97:
P98:
S99:

- - - -
- - - -
- - - -
DCBA

Yazılım kodu 1 (Salt okunur parametre) 

Yazılım kodu 2 (Salt okunur parametre) 

Donanım kodu (Salt okunur parametre) 

Gizli kod ile erişim kilidi

Bu özelliğin amacı, yetkisi olmayan bir kişi tarafından parametrelerin yanlışlıkla programlanmasına veya kasıtlı olarak yeniden programlanmasına karşı koruma 
sağlamaktır. Gizli kod, bunun dışında herhangi bir değer olabilir.0000. Gizli kodun ayarlanması, otomatik olarak etkinleştirilecektir.EasyTREK Ölçüm Moduna 
döndürülür. Kilitli cihazı programlamak için önce gizli kod girilmelidir.P99. Bu nedenle, yeni bir kod girmek veya eskisini silmek için önceki kodun bilgisi gereklidir.
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6. BAKIM. ONARIM VE DEPOLAMA 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.

6.1 SYAZILIM YÜKSELTME
NIVELCO, müşterilerimizin gözlemlerine ve ihtiyaçlarına dayanarak, cihazın işletim yazılımını sürekli olarak geliştirmekte ve revize etmektedir. Yazılım, cihazın IrDA 
iletişim portu yardımı ile yükseltilebilir. Yazılım güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen NIVELCO ile iletişime geçin.
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7. HATA KODLARI

Hata
kod Hata tanımlaması Nedenler ve çözümler

1
yankı yok

3
4

bellek hatası Yerel temsilciyle iletişim kurun

yankı kaybı Eylem 5 ve 6'ya bakın

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 bir yer bulunmalı.
P04 ve P05'te belirtilen ölçüm aralığında 
sinyal alınmadı

Programlamayı kontrol edin, ayrıca kurulum hatası olup olmadığına bakın

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

12 Bkz. “Linearizasyon” Bölümü

Doğrusallaştırma tablosu hatası: aynı L(i) verileri tabloda iki kez 
veriliyor

13 Bkz. “Linearizasyon” Bölümü

Doğrusallaştırma tablosu hatası: r(i) değerleri 
monoton artmıyor

14 Bkz. “Linearizasyon” Bölümü”

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

15 Bkz. “Linearizasyon” Bölümü”

16
17
18

Programın kontrol toplamı yanlış Yerel temsilciyle iletişim kurun

Parametre tutarlılığı hatası Programlamayı kontrol et

Donanım arızası Yerel temsilciyle iletişim kurun
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8. PARAMETRE TABLOSU

Par. Sayfa Açıklama Değer Par. 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

16
17
19

Uygulama/Mühendislik 
Birimleri Ölçüm Modu
Hesaplama birimleri

-
Maksimum Ölçüm Mesafesi 
Minimum Ölçüm Mesafesi Uzak 
Uç Engelleme
-
Sabit akım çıkışı
-
"4 mA"ya atanan iletilen değer "20 
mA"ya atanan iletilen değer Akım 
çıkışı tarafından "Hata" göstergesi 
Röle işlevi
Röle parametresi – Çalışma değeri Röle 

parametresi – Serbest bırakma değeri 

Röle parametresi – Darbe hızı

-
-
Ünitenin kısa adresi 
Sönümleme
-
Kubbe üst tank telafisi
-
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

24
25

yankı kaybı göstergesi

Rahatsız edici bir nesneyi engelleme

-
Farklı gazlarda ses hızı değerleri 
Özgül ağırlık
-
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, saat ve 
dakika Tank şekli/açık kanal 
seçimi Tank ebatları / Açık Kanal 
Tank ebatları / Açık Kanal Tank 
ebatları / Açık Kanal Tank 
ebatları / Açık Kanal Tank 
ebatları / Akışa ait Açık Kanal 
Seviyesi Q = 0
Doğrusallaştırma

Doğrusallaştırma tablosu

-
-
-
-
-
-
-

25
2519

20
21 27

28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
36
37
37

20

22
22
22
21
21
21
21

22
22

22

22
23
23
23
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Par. Sayfa Açıklama Değer Par. 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

-
-
-

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

39
39

TOT2 hacim akışı toplamı Yüzde 

olarak kaydedicinin boş alanı

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yazılım kodu 1

Yazılım kodu 2

donanım kodu

Gizli kod ile erişim kilidi

-
Ünitenin genel çalışma saatleri38

38
38
38
38
38
38

Son çalıştırmadan sonra geçen süre

Rölenin çalışma saatleri Rölenin 

anahtarlama çevrimi sayısı 

Dönüştürücünün gerçek sıcaklığı 

Dönüştürücünün maksimum sıcaklığı 

Dönüştürücünün minimum sıcaklığı

-
-
-
Yankı Haritası

Ölçüm penceresinin konumu 

Seçilen yankının genliği Seçilen 

yankının konumu Sinyal / 

gürültü oranı

Engelleme mesafesi değeri 

Akışın su yüksekliği TOT1 

hacim akışının toplamı

38
38
38
38
38
38
39
39

39
39
39
39
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9. FARKLI GAZLARDA SES HIZI DEĞERLERİ
Aşağıdaki tablo, ölçülen çeşitli gazların ses hızı değerlerini içerir. +20 °C (+68 °F).

gazlar

asetaldehit
Asetilen
Amonyak

Argon

Benzen
Karbon dioksit
Karbonmonoksit
Karbon tetraklorür

Klor
dimetil eter
Etan
kükürt heksaflorür

formül Ses Hızı (m/s) gazlar

etanol
Etilen
Helyum

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

C2H2 340.8 C2H4 329.4
NH3 429.9 o 994.5

Ar 319.1 Hidrojen sülfit
Metan

H2S 321.1

C6H6 183.4 CH4 445.5
CO2 268.3 Metanol

Neon
Azot
azot monoksit
Oksijen

Propan

CH3AH 347
CO 349.2 ne 449.6
CCl4 150,2 n2 349.1
Cl2 212.7 NUMARA 346

CH3OCH3 213.4 Ö2 328.6

C2H6 327.4 C3H8 246.5

bilimkurgu6 137.8
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NIVELCO, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

48 / 48 - spa380en2112p




