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ANA ÖZELLİKLER UYGULAMA İYONLARI
■ 2 telli entegre verici
■ Temassız seviye ölçümü
■ 12 V pil ile çalıştırılabilir
■ Maks. 18 m (59 ft) ölçüm aralığı
■ Dar (5°) ışın açısı
■ Sıcaklık kompanzasyonu
■ HART® 7
■ El uyumluluğu
■ IP68 koruması

■ Sıvı seviyesi ölçümü için 
açık kanal akış ölçümü

■ Atık sudan agresif kimyasallara kadar 
geniş uygulama alanı

■ Havuzlarda, kuyularda, haznelerde, asansör 

istasyonlarında seviye ölçümü

■ Hidrokarbonların, asitlerin, su bazlı ortamların seviye 
ölçümü için uygundur

GENEL AÇIKLAMA
en yeni nesil EasyTREK SP-500 serisi seviye vericileri, NIVELCO'Ultrasonik seviye ölçümünde 35 yıllık deneyim. 
IP68 dereceli üniteler, dönüştürücülerine ve işleme elektroniklerine tek bir muhafaza içinde birleştirilmiştir. 
YeniEasyTREK vericiler HART kullanır® 7 iletişim, böylece bağlı multidrop sistemlerde kullanılabilirler Çoklu 
İLETİŞİM işlem denetleyicisi/ekranı veya yardımıyla bir PC'ye UNICOMM HART®-USB modem veya benzeri. 
Vericiler ayrıca Portatif Alan İletişimcisi ile uzaktan programlanabilir ve SAT-504 Bluetooth ile kablosuz olarak 
bir PC'ye bağlanabilir.® HART® modem.
yeni üyeler EasyTREK SP-500 serisi, daha kompakt boyutundan, artan maksimum ölçüm aralığından ve 
azaltılmış minimum ölçüm aralığından tanınabilir.

OPERASYON
NS EasyTREK ultrasonik seviye transmiterleri sadece sıvıların seviyesini ölçmek için değil, aynı zamanda akış ve tank 
hacmi ölçümü için de kullanılabilir.
Ultrasonik seviye ölçüm teknolojisi, ultrasonik darbelerin sensörden ölçülecek seviyeye kadar olan mesafeyi kat 
etmesi ve geri dönmesi için gereken sürenin ölçülmesi prensibine dayanmaktadır. Ölçülecek ortamın yüzeyinden 
geri dönen ekolar, ultrasonik darbenin uçuş süresinden sonra sensör yüzeyine ulaşır. Yansıyan sinyalin uçuş süresi 
elektronik tarafından ölçülür ve işlenir ve daha sonra bu, özelleştirilebilir tank boyutları veya önceden 
programlanmış kanal / savak parametreleri kullanılarak mesafe, seviye, hacim veya akış orantılı verilere 
dönüştürülür. NSEasyTREK ultrasonik seviye vericileri kullanıyor NIVELCO'5 ila 7 derecelik tam ışın açısına sahip 
yerleşik SenSonic serisi dönüştürücüler, aşağıdaki özelliklere sahip akıllı elektroniklere bağlanır: GÖREV+gelişmiş 
sinyal işleme algoritması. akıllıGÖREV+ süreç uyarlamalı sinyal işleme yazılım sistemi, elektronik aksamın sıvı yüzey 
sinyalini tanımlamasını ve doğrulamasını sağlayarak güvenilir seviye izleme sağlar.

TEKNİK VERİ
Tip EasyTREK SP-500
sistem 2 telli

Güç kaynağı 11 – 36 V DC

Kesinlik (1) ± (ölçülen mesafenin %0,1'i +aralığın %0,025'i) veya ± (aralığın %0,05'i), hangisi daha büyükse

Ölçülen mesafeye bağlı olarak: <2 m (6,5 ft): 1 mm (0,04 inç), 2 – 5 m (6,5 – 16,5 ft):
2 mm (0,075 inç), 5 – 10 m (16,5 – 33 ft): 5 mm (0,2 inç), >10 m (33ft): 10 mm (0,4 inç)Çözünürlük

Analog 4 – 20 mA

Röle SPDT, 30 V DC, 1 A DC

Dijital iletişim HART® 7

Ortam sıcaklığı - 30 °C … +80 °C (-22 °F … +176 °F)

Proses sıcaklığı PP, PVDF, PTFE dönüştürücüler -30 °C … +90 °C (-22 °F … +194 °F)

Basınç (mutlak) 0,05 – 0,3 MPa (0,5 – 3 bar; 7,25 – 43,5 psi)

Konut Dönüştürücü malzemesiyle aynı PP veya PVDF; Teflon (PTFE) dönüştürücü olması durumunda gövde malzemesi PP'dir.

LiYCY 6 x 0,5 mm2 (AWG20) ekranlı Ø6 mm (0,25 inç) kablo; standart 
kablo uzunluğu: 5 m (16,5 ft) (30 m'ye (100 ft) kadar sipariş edilebilir)Elektriksel bağlantı

Elektrik koruması Sınıf III

Giriş koruması IP68
(1) Optimum koşullar ve stabilize dönüştürücü sıcaklığı altında.

Çı
kt

ı



ÇEKİCİLERİN ÖZEL VERİLERİ
Dönüştürücü tipi SP--5A--- SP--59--- SP--58--- SP--57--- SP--56--- SP--54---

Işın açısı 5° 6° 5° 7° 5° 5°

Dönüştürücü malzemesi PP, PVDF PP, PVDF PTFE PP, PVDF PTFE PP, PVDF PTFE PP, PVDF PP, PVDF

EasyTREK SP
2 telli

İşlem
bağlantı

1" BSP ve
1½" BSP / NPT

1" BSP ve
2" BSP / NPT

1" BSP ve
2" BSP / NPT1" BSP / NPT 1" BSP 1" BSP

Maks. ölçme
Aralık (1)

3 m
(10 ft)

5 m
(16 ft)

4 m
(13 fit)

8 m
(26 fit)

6 m
(20 fit)

10 m
(33 fit)

7 m
(23 fit)

12 m
(39 fit)

18 m
(59 fit)

Min. ölçme
Aralık (1)

0.15 m
(0,49 ft)

0.18 m
(0,59 fit)

0,25 m
(0,82 ft)

0,2 m
(0,65 fit)

0,25 m
(0,82 ft)

0,25 m
(0,82 ft)

0,35 m
(1,2 fit)

0,25 m
(0,82 ft)

0,35 m
(1,2 fit)

(1) Optimum koşullar ve stabilize dönüştürücü sıcaklığı altında.

PC İLE SİSTEMDE KOLAY TREK AKTARIM TESPİTLERİ
UNICOMM

SAK-305

NIPOWER PPK-3-1

HART'lı cihazlar® çıkış bir PC'ye bağlanabilir. UNICOMM SAK-305 HART®-USB modemi. Ölçülen tüm değerler
EasyTREK seviye vericileri görselleştirilebilir ve/veya cihazlar dijital HART aracılığıyla uzaktan 
programlanabilir® iletişim. PC için uygulanabilir yazılım:EView2 yapılandırma yazılımı veyaNIVISION süreç 
görselleştirme yazılımı.

BLUETOOTH ÜZERİNDEN BAĞLANTILI BİR PC İLE SİSTEMDE KOLAY TREK®

TAŞINABİLİR ŞARJ ALETİ

USB / 5V
UNICOMM SAT-504-2

HART'lı cihazlar® çıkış Bluetooth aracılığıyla bir PC'ye bağlanabilir® kullanarak kablosuz bağlantı UNICOMM
HART®-USB-Bluetooth® modem (SAT-504). Cihaza bağlı bir USB güç bankası ile sisteme güç kaynağı 
sağlayabiliriz. UNICOMM modem.
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HART MULT I DROP LOOP'DA KOLAY YÜRÜME DÜZEYİ VE L TRANSMİ T TERLER

RS485

230V / 24V

NS Çoklu İLETİŞİM çok kanallı proses kontrolörü tarafından sağlanan ölçüm verilerini işler ve görüntüler
NIVELCO'HART® bir Multidrop döngüsüne bağlı donanımlı vericiler. Vericiler (ayrıca karışık modeller) 
bağlanabilir ve ayrıca uzaktan programlama yapılabilir.Çoklu CONT. Verilerin gerektiğinde RS485 iletişim 
hattı üzerinden PC veya PLC'ye yeniden iletilmesi mümkündür. Verilerin görselleştirilmesi şu şekilde 
yapılabilir:NIVISION süreç görselleştirme yazılımı.
Yardımıyla Çoklu İLETİŞİM ölçümü yapılandırma ve optimize etme veya proses ortamının özel eko 
haritasını görüntüleme gibi farklı faydalı işlevler elde edilebilir.

SİPARİŞ KODLARI (NoT all tarak i NAT i oNS AvA il A bl E)
Sıvılar için EasyTREK SP-500 entegre kompakt ultrasonik seviye vericileri

EasyTREK SP –5 - SİPARİŞ VERİLECEK AKSESUAR
Dönüştürücü malzemesi kod Çıktı kod Aksesuarlar kod
PP A 4 – 20 mA / HART® 4 Flanşlar

HART®-USB (Bluetooth®) modem

HART®-USB / RS485 modem

HART®-USB / RS485 modem / Ex ia

SFA–3--–0

PVDF B 4 – 20 mA / röle / HART® H SAT–504–2

PTFE (1) T SAK–305–2

SAK–305–6

Ölçüm aralığı kod Proses bağlantısı kod BSP 1" proses bağlantısı için 200 
mm (7 7/8 inç) montaj braketi SAA–107–0

18 m (59 ft) 4 BSP iş parçacığı 0
BSP 1" proses bağlantısı için 500 
mm (1,65 ft) montaj braketi

12 m (39 ft) 6 NPT iş parçacığı n SAA–108–0

7 m (23 ft);
10 m (33 ft) (2)

7 (1) Yalnızca SP-59/58/57 için.
(2) Ölçüm aralığı, dönüştürücünün 

malzemesine bağlıdır.

BSP 1" proses bağlantısı için 700 
mm (2,3 ft) montaj braketi SAA–109–0

6 m (20 ft);
8 m (26 ft) (2)

8 1" proses bağlantılı boru montaj 
cihazları için hızlı bağlantı 
rakoru, PP

SAA–101–0
4 m (13 ft);
5 m (16 ft) (2)

9
SP cihazlarının ince metal çatılara 
montajı için sönümleme rakoru, PP

SAA–106–0
3 m (10 ft) A

TR ÜRETİCİLER
Dönüştürücü malzemesi PP PVDF PFTE
SP--5A--- - - -
SP--59--- - - - SPA-540-4

SP--58--- - - -
SP--57--- - - -
SP--56--- - - -
SP--54--- - - -

NIVELCOPROCESSCONTROL CO.
H - 1 0 4 3 B udapest , du GONIC stel . : ( 3 6 

- 1 ) 8 8 9 - 0 1 0 0▪ fax : e - mail : satış s@n 
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