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ana Özellikler endüstri segmentleri
■ 2 telli K-bant Darbe Patlama Radarı
■ 25 GHz frekansı
■ Maks. Sıvılar ve bulamaçlar için 23 m 

(75 fit) ölçüm aralığı
■ ±3 mm (0,12 inç) doğruluk
■ Küçük antenler sayesinde kolay kurulum
■ Parabolik, korna, düzlemsel ve kapalı anten çeşitleri
■ IP68 dereceli entegre tip
■ Yüksek hijyenik gereksinimleri karşılamak için sıhhi tipler
■ Yüksek sıcaklık versiyonu
■ Eklenti grafik ekran modülü
■ Eski sürüm
■ FM ve CSA onaylı

■ Su, atık su
■ Güç üretimi
■ Yiyecek ve içecek
■ Eczacılığa ait
■ Kimyasal

APPl iCat iyonları
■ 23 m'ye (75 fit) kadar sıvıların, bulamaçların, 

emülsiyonların ve diğer kimyasalların seviye ölçümü
■ Orta / büyük boy gemiler, kimyasal tanklar için
■ Plastik tank duvarından seviye ölçümü

Genel açıklama
25 GHz (K-bandı) PilotTREK Darbeli Radarlar, endüstriyel proses otomasyon alanının en ilerici temassız seviye vericileri 
olarak kabul edilir. Hassasiyetleri mükemmeldir ve kısa ve dar antenleri kurulumlarını basit ve düşük maliyetli hale getirir.
NIVELCO'±3 mm (0,12 inç) hassasiyete ve kısa ölü banda sahip K-band radarı, plastik, alüminyum ve paslanmaz çelik 
versiyonlarını sıralayan çok yönlü gövde konsepti ile öne çıkıyor. Anten yelpazesi, paslanmaz çelik korna veya parabolik 
düzlemsel anten ve kapalı plastik boru çeşitlerini içerir. Ekteki anten versiyonları, anten muhafazasını işlemden çıkarmadan 
değiştirilebilir. Yerel programlamaPilotTREK bir eklenti ekran modülü tarafından desteklenir. Yerinde okuma istenmiyorsa, 
bu modül gerekli olmayabilir, bu nedenle sahip olma maliyetini düşürür. sinyal işleme algoritmasıPilotTREK dayanır 
NIVELCO'35 yıllık temassız seviye ölçümü deneyimi, hem basit hem de zorlu uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.

operasyon
Temassız mikrodalga seviye vericilerinin çalışması, mikrodalga patlamasının uçuş süresinin ölçülmesine dayanmaktadır. 
Mikrodalga darbelerinin yayılma hızı, işlem sıcaklığından ve basıncından bağımsız olarak havada, gazlarda ve vakumda 
pratik olarak aynıdır, bu nedenle ölçülen mesafe, ölçülecek ortamın fiziksel parametrelerinden etkilenmez. Seviye vericisi, 
antende birkaç nanosaniye uzunluğunda mikrodalga darbeleri indükler ve yayılan sinyallerin enerjisinin bir kısmı, ölçülen 
ortama bağlı olarak ölçüm yüzeyinden geri döner (yansıtılır). Yansıyan sinyalin uçuş süresi elektronik tarafından ölçülür ve 
işlenir ve daha sonra bu mesafe, seviye veya hacim orantılı verilere dönüştürülür. Belirli bir ortamın seviyesinin 
ölçülebilirliği, yansıyan mikrodalga darbelerinin sinyal gücüne bağlıdır. Yansıtılan darbelerin sinyal gücü, önemli ölçüde 
ölçülecek mesafeye, ölçülen ortamın bağıl dielektrik sabitine ve yüzeyin türbülansına bağlıdır. Göreceli dielektrik sabiti (εr) 
Parabolik tasarımda ortamın değeri 1,4'ten, horn anten tiplerinde ise 1,9'dan fazla olmalıdır.

Yansıyan sinyal gücü (%) - Dielektrik sabiti (εr) düz bir metal plaka ile karşılaştırıldığında bilgilendirici εr değerleri
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anten türleri
Anten çapı

DN40 (1½") DN50 (2") DN80 (3") DN150 (6") 48 mm (1,9 inç)Anten tipi
Proses bağlantısı

1½" BSP/NPT 2" TRİKLAMP DN50 MALÇ 2" BSP/NPT DN80, DN150 flanşlar 2" BSP/NPT
Paslanmaz çelik
(1.4571 / 316Ti) korna - - - -

Plastik (PP) muhafaza - - - - -
-Plastik (PTFE) muhafaza - -

Paslanmaz çelik
(1.4571 / 316Ti) parabolik - - - - - -

Düzlemsel 2" (PP) muhafaza - - - - - -



Anten değişkeninin iyonlara ait özel verileri

(1) Referans yansıma koşulları altında (EN 61298-3'e göre, ayrıca parazitsiz ortam olması durumunda, minimum 10 m'den itibaren)2 hedef yüzey) ve stabilize 
sıcaklık. Plastik anten muhafazaları, maksimum ölçüm aralığında %10 (PTFE) veya %20 (PP) azalmaya neden olur!

(2) Bazı durumlarda (örn. rahatsız edici yansımalar, buhar veya gaz yoğunlaşması, EMC sesleri) maksimum ölçüm aralığı %50 oranında azalabilir!
(3) Dielektrik sabiti (εr) düz sıvı yüzeyli depolama tanklarında kullanılan sıvıların
(4) Dielektrik sabiti (εr) proses tanklarında kullanılan veya sıvı yüzeyinin dalgalandığı sıvıların

Ho haritası
yardımı ile SAP-300 eklenti ekran basitleştirilmiş tam parametreli bir 
programlama gerçekleştirilebilir, ölçüm ve çıktı parametreleri metin tabanlı 
menü sistemi kullanılarak ayarlanabilir.

Geniş LCD nokta vuruşlu ekran, ölçülen değerleri sayısal ve çubuk grafik biçiminde 
görüntüler. Yankı Haritası özelliği, yanlış yansımaları tespit etmeye yardımcı olur ve ölçüm 
konfigürasyonunun optimizasyonuna yardımcı olur.

arkaplan haritalama
Arka plan eşleme özelliği, (hareket etmeyen) rahatsız edici nesnelerden gelen istenmeyen yanlış yansımaları yok saymak 
için mükemmel bir çözüm sunar. Bu amaçla, cihazın bir "arka plan görüntüsü" oluşturmak için tamamen boş tankı 
haritalandırması gerekir. Daha sonra ölçüm değerlendirme yazılımıPilotTREK tankın içindeki rahatsız edici nesnelerden 
gelen yanlış yansımaları otomatik olarak tanır ve yok sayar.

PİLOTREK AKTARICILAR SİSTEMDE PC İLE BİRLİKTE

HART'lı cihazlar® çıkış bir PC'ye bağlanabilir. UNICOMM HART®-USB modemi. Maks. Tek bir HART'a 15 normal 
cihaz bağlanabilir® döngü. Ölçülen tüm değerler görselleştirilebilir ve/veya cihazlar dijital HART üzerinden 
uzaktan programlanabilir® iletişim.
Uygulanabilir yazılım: EView2 yapılandırma yazılımı veya NIVISION süreç görselleştirme yazılımı.
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kablolama SINIF i BÖLÜM 2 SINIFLANDIRILMIŞ 
CİHAZLAR İÇİN KABLOLAMA
Elektriksel veri:
Cben ≤ 16 nF Lben ≤ 0.2 mHben ≤ 22 mA Uben ≤ 35 V dc

toprak

Maks. 35 V d. C toprak

Ekran modülü
bağlayıcı

toprak

CL ASS i BÖLÜM 1 İLGİLİ CİHAZLAR 
İÇİN KABLOLAMA

döngü akımı
ölçme
bağlayıcı

İzin verilen maksimum giriş voltajı: 
Umaksimum = 35 V dc Um = 250 V

2 5

4 – 20 mA akım 
çıkışı ve gücü
tedarik (HART®)

toprak

Maks. 35 V d. C3 4
toprak

- +
toprak

Kahverengi 4 – 20 mA kür
çıkış ve güç
tedarik (HART®)Beyaz

Yeşil
döngü akımı
ölçmeSarı

Yeşil sarı Zemin

montaj
İstenmeyen çoklu yansımaları önlemek için cihaz, tankın 
ortasına veya doldurma yeri veya tankın çıkışının yakınına 
monte edilmemelidir.

için ideal pozisyon PilotTREK dikey silindirik tank 
durumunda r = (0.3 – 0.5) R üzerindedir. Sensör ile tank 
duvarı arasındaki mesafe en az 200 mm (7 7/8") olmalıdır. 
Montaj yeri tank içindeki rahatsız edici nesnelerden ve 
sallanma gibi rahatsız edici etki kaynaklarından mümkün 
olduğunca uzak olmalıdır. girdap veya güçlü titreşimler.

Anten yüzü ±2 – 3° içinde orta yüzeye paralel olmalıdır. 
Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz doğrudan güneş ışığına 
karşı korunmalıdır.



teknik veri
KompaktTip Birleşik

Plastik kap Metal gövde Yüksek sıcaklık versiyonu
Ölçülmüş değerler

Ölçüm sinyalinin frekansı

Ölçüm aralığı

Seviye, Mesafe; Hesaplanan değerler: Hacim, Kütle

~25 GHz (K-bandı)

0,2 m – 23 m (0,6 ft – 75 ft) (anten tipine bağlı olarak – bkz: anten varyasyonlarının özel verileri)

<0,5 m (1,65 ft): ±25 mm (±1 inç); 0,5 – 1 m (1,65 – 3,3 ft): ±15 mm (±0,6 inç); 1m – 1,5 m (3,3 – 5 ft): ±10 mm
(±0,4 inç); 1,5 – 8 m (5 – 26,25 ft): ±3 mm (±0,12 inç); >8 m (26.25 ft): ölçülen mesafenin ±%0.04'üDoğrusallık hatası (1)

Minimum ışın açısı

Asgari εr ortamın

Çözünürlük

Sıcaklık hatası (EN 61298-3'e göre)

Güç kaynağı

11° (anten tipine bağlı olarak) 6° (anten tipine bağlı olarak; bkz: anten varyasyonlarının özel verileri)

1.4 (ölçüm aralığına bağlı olarak; bkz.: maksimum ölçüm aralığı vs. εr diyagram)

1 mm (0,04 inç)

%0,05 FSK / 10 °C (50 °F) (-20 °C … +60 °C [-4 °F … +140 °F])

20 V – 36 V DC (2)

4 – 20 mA + HART®

SAP-300 grafik görüntüleme birimi

Uygulama ayarlarına göre 10 – 60 sn

38 mm (1½"), 48 mm (2"), 75 mm (3"), 148 mm (6")

1.9 (ölçüm aralığına bağlı olarak)

Dijital iletişim
Çıktı

Görüntülemek -

Ölçüm frekansı

Anten çapı

Korna, Parabolik: 1.4571 
(316Ti); muhafaza: PTFE

Anten malzemesi Korna, Parabolik: 1.4571 (316Ti) paslanmaz çelik; muhafaza: PP, PTFE

- 30 °C … +100 °C (-22 °F … +212 °F), (en fazla 2 dakika 120 °C'ye (248 °F) kadar)
PP anten muhafazalı: maks.: 80 °C (+176 °F)

- 30 °C … +180 °C 
(-22 °F … +356 °F)Proses sıcaklığı

Maksimum proses basıncı

Ortam sıcaklığı

Proses bağlantısı

Giriş koruması

120 °C'de (248 °F) 25 bar (363 psig); plastik anten muhafazalı: 25 °C'de (77 °F) 3 bar (44 psig)

- 20 °C … +60 °C (-4 °F … +140 °F)

Dişli, Flanşlı veya Sıhhi bağlantılar (sipariş kodlarına göre)

IP67IP68

LiYCY tipi. 2x 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)

2x M20 x1.5 kablo rakorları + 2x ½" NPT kablo koruyucu boru için iç 
diş, kablo dış çapı: Ø7 – Ø13 mm (0,3 – 0,5 inç),

tel kesiti: maks. 1,5 mm2 (AWG 15)
Elektriksel bağlantı

Elektrik koruması

Ev materyalleri

Sızdırmazlık

İletişim sertifikaları

Sınıf III

Plastik (PP) Plastik (PBT) Boya kaplı alüminyum veya paslanmaz çelik

Viton®, EPDM

R&TTE, FCC

Alüminyum: 2 – 2,6 kg
(4,4 – 5,7 lb)

Paslanmaz çelik: 3,3 – 3,9 kg
(7,9 – 8,6 lb)

Alüminyum: 2,7 – 3,3 kg
(6,6 – 7,9 lb)

Paslanmaz çelik: 4 – 4,6 kg
(8,8 – 10 lb)

Yığın 1 – 1,6 kg (2,2 – 3,5 lb)

(1) Referans yansıma ve stabilize sıcaklık koşulları altında. (2) FM cihazları olması durumunda Özel Veriler tablosuna bakın.

Anten değişkeninin iyonlara ait özel verileri
WM / WS
/ WK-14-

WM / WS
/ WK-15-

WM / WS
/ Hafta-18-

WM / WS
/ WK-11-Tip

İsim DN40 (1½") paslanmaz çelik
korna anteni

DN50 (2") paslanmaz çelik
korna anteni

DN80 (3") paslanmaz çelik 
boynuz anten, flanşlı

DN150(6") paslanmaz çelik
parabolik anten

Proses bağlantısı 1½" BSP, NPT 2" BSP, NPT DN80, DN150 flanşlar DN150 flanş

Malzeme
ıslak parçalar 1.4571 (316Ti), PTFE; WPM durumunda: 1.4571 (316Ti), PTFE, PP 1.4571, PTFE

Işın açısı

Ölü bölge

19° 16° 11° 6°

0,4 m (1,3 ft)0,2 m (0,65 ft)

Tip WPM-1A- WP-14- WP-15- WM / WS / WK-14- WM / WS / WK-14-
+ WAT-14T-0 + WAT-14R-0

DN40 (1½")
PP veya PTFE

kapsüllenmiş
anten

DN50 (2")
PP veya PTFE

kapsüllenmiş
anten

İsim PP muhafazalı
düzlemsel anten

Sıhhi tip DN40 (1½") korna anteni
PTFE anten muhafazası ile

Konut

Proses bağlantısı

Plastik Plastik / Boya kaplı alüminyum / Paslanmaz çelik

DN50 Sağım2" BSP, NPT 1½" BSP, NPT 2" BSP, NPT 2" Üçlü Kelepçe

Malzeme
ıslak parçalar PP PP veya PTFE 1.4571 (316Ti), PTFE

Ölü bölge 0,2 m (0,66 ft) 0,3 m (1 ft)



aOnaylar

FM Kanada, Sertifika No.:FM17CA0074X

FM ABD, Sertifika No.:FM17US0134X

BKI ATEX, Sertifika No.:BKI13ATEX0017X/2

BKI IECEx, Sertifika No.:IECEx BKI 13.0005sayı No.:1

Ex Rusya, Sertifika No.:RU C-HU.MF62.B.04401

INMETRO, Sertifika No.:DNV 15.0065 X

Sertifika No.:S7W-WES100

Ex Sertifikalı modlar için özel veriler

Plastik kap,
Birleşik

WPM-1----

Plastik kap,
kompakt

WM-1----

Metal gövde
WS-1----
EK-1----

Yüksek sıcaklık versiyonu
metal gövdeli

WH--1----, WJ--1----
Tip

Ex ia IIB T6 … T4 Ga Ex ia IIIC 

T85°C … T110°C Da/Db Ex ta/tb IIIC 

T85°C … T110°C Da/Db

Ex ia IIB T6 … T3 Ga Ex ia IIIC 

T85°C … T180°C Da/Db Ex ta/tb IIIC 

T85°C … T180°C Da/Db

IEC Ex Ex ia IIB T6 … T5 Ga Ex ia IIB T6 … T5 Ga/Gb

Eski işaretleme
x II 1G Ex ia IIB T6 … T4 Ga

x II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C … T110°C Da/Db

x II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C … T110°C Da/Db

x II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIB T6 … T4 Ga/Gb

x II 1G Ex ia IIB T6 … T3 Ga

x II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C … T180°C Da/Db

x II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C … T180°C Da/Db

x II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIB T6 … T3 Ga/Gb

ATEX x II 1 G Ex ia IIB T6 … T5 Ga
x II 1/2 G Ex ia IIB

T6 … T5 Ga/Gb

Lben: 200 µH,
senben: 30V,

Pben: 1W

Cben: 30 nF,
benben: 140 mA,Kendinden güvenli veriler Lben: 200 µH, Cben: 16 nF, Uben: 30 V, benben: 140 mA, Pben: 1W

Güç kaynağı

Ortam sıcaklığı

Ex ia: 20 V – 30 V DC, Ex d[ia]: 24 V – 36 V DC

- 20 °C … +60 °C (-4 °F … +140 °F)

WPM tipi durumunda: 
LiYCY tipi. 2x 0,5 mm2

(AWG20) ekranlı Ø6 mm
(0,25 inç) kablo;

standart kablo uzunluğu: 5 m 
(16,5 ft) (yukarı sipariş edilebilir)

30 m'ye (100 ft) kadar

2x M20 x1.5 metal kablo rakorları, kablo dış çapı: Ø7 – Ø13 mm (0,3 – 0,5 inç),
tel kesiti: maks. 1,5 mm2 (AWG 15)Elektriksel bağlantı

fm ve Csa Sertifikalı mod ls için özel veriler
Tip WS-1---A WS-1---B

Sınıf I, Bölüm 1, Grup C, D, T6
Ta = -20°C ila +60°C, IP67

Sınıf I, Bölüm 2, Grup C, D, T6
Ta = -20°C ila +60°C, IP67Biz

İşaretleme
Sınıf I, Bölüm 1, Grup C, D, T6

Ta = -20°C ila +60°C, IP67
Sınıf I, Bölüm 2, Grup C, D, T6

Ta = -20°C ila +60°C, IP67Kanada

İçin uygun
tehlikeli yerler

Sınıf I Bölüm 1 Gruplar C ve D 
Sınıf I Bölüm 2 Gruplar C ve D Sınıf I Bölüm 2 Grup C & D

Elektriksel bağlantı

Güç kaynağı

NPT ½" kanal girişi; 0,75 ila 1,5 mm için geçmeli tip klemensler2 (16 ila 18 AWG) tel kesiti

24 V – 36 V DC



inme tro aOnay no. :dnv 15.0065 x

Metal gövdeli yüksek sıcaklık versiyonu
WH--1----
WJ--1----

Plastik gövde, kompakt
WM-1----Tip

Ex ia IIB T6…T3 Ga

Ex işaretleme (ATEX) Ex ia IIB T6…T5 Ga/Gb Ex ia IIIC T85°C…T180°C Da/Db

Ex ta IIIC T85°C…T180°C Da/Db

Kendinden güvenli veriler Lben: 200 µH Cben: 16 nF Uben: 30 VIben:140 mA Güçben: 1W Lben: 200 µH Cben: 16 nF Uben: 30 VIben: 140 mA Güçben: 1W

ion'da Pol ar iz
NS PilotTREK darbe patlaması radar seviye vericileri, doğrusal olarak 
polarize mikrodalga darbeleri yayar. Yayılan darbelerin polarizasyon 
düzlemi, aşağıdaki durumlarda tamamen döndürülebilir:WS, WMve WK 
türleri. Polarizasyon düzleminin dönüşü, rahatsız edici nesnelerden veya 
tank duvarından istenmeyen yanlış yansımaları en aza indirebilir. 
Polarizasyon düzleminin yönü, kablo rakorları arasında çizilen çizgi ile 
örtüşmektedir.

boyut iyonları

Entegre muhafaza
Plastik (PP)

Kompakt gövde
Boya kaplıalüminyum Paslanmaz çelikPlastik (PBT) Çift bölme

1" BSP

Plastik (PP) proses bağlantısı Paslanmazlar sstee lişlem bağlantısı Yüksek sıcaklık tipi
soğutucu ile

Ø96

Plastik PP veya PTFE 
anten muhafazası

Paslanmaz çelik
korna anteni

PTFE'li sıhhi tip
anten muhafazası

Paslanmaz çelik
DN80 korna

anten ile
flanş

Parabolikanten ile
DN150 flanş

Düzlemsel

anten
NSN40 DN50 DN40 DN50 2"

RICLAMP
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5
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Hart multi droP loop'daki Pil otrK ileticiler

RS485

NS Çoklu İLETİŞİM HART'tan gelen dijital verileri işleyebilir® yetenekli NIVELCO vericiler (örn. seviye, 
sıcaklık, basınç, pH, çözünmüş oksijen vb.). dijital (HART®) bilgiler işlenir, görüntülenir ve gerektiğinde 
RS485 iletişim hattı üzerinden bir PC'ye iletilir. Vericilerin uzaktan programlanması da mümkündür. 
PC'de görselleştirme ile gerçekleştirilebilirNIVISION süreç görselleştirme yazılımı.

sipariş Kodları (NoT all tarak i NAT i oNS AvA il A bl E)
PiloTREK Pulse Burst Radar seviye vericileri

PilotTREK W - 1 - (1)

Sürüm kod Anten / Muhafaza malzemesi kod Çıktı /
Haz. değerlendirme

kod
verici
Verici + ekran

E
G

Paslanmaz çelik anten / Alüminyum gövde
Paslanmaz çelik anten / Plastik gövde
Paslanmaz çelik anten / Paslanmaz çelik gövde
PP kapsüllü anten / Plastik gövde (3, 4)

S
m
K
P

4 – 20 mA
+ HART®

4

Yüksek sıcaklık
verici (2)

H 4 – 20 mA
+ HART® / Eski 8

Yüksek sıcaklık
verici
+ ekran (2)

4 – 20 mA +
HART® / XP-IS
Sınıf I Bölüm 1

J
Anten Ö / Proses bağlantı boyutu Kod A

Birleşik P DN40 Korna / 1½"

DN50 Korna / 2"

DN80 Korna / Flanş

DN150 Parabolik / Flanş (5)

Düzlem / 2"

4
5
8
1
A

4 – 20 mA +
HART® / NI
Sınıf I Bölüm 2

B

4 – 20 mA +
HART®
/ Ör d [ia]

C

anten
muhafazalar (6)

Proses Bağlantı Kodu Proses Bağlantı Kodu Proses Bağlantı Kodu
BSP
NPT

0 DN80 PN25 2 DN80 6
7
8
9
E
F
G
H
P
r
S
T

Tip sipariş kodu

n DN100 PN25 3 DN100

DN125 PN25 4 DN125 BSP WAP-140-0

WAP-14N-0

WAP-150-0

WAP-15N-0

WAT-14T-0

WAT-14R-0

WAT-140-0

WAT-14N-0

WAT-150-0

WAT-15N-0

(1) Ex versiyonunun sipariş kodu 
“Ex” ile bitmelidir.

(2) Sadece metal gövdeli
(3) Sadece dişli proses 

bağlantısı ve DN40, DN50 
anten çapı ile

(4) Eski sürüm mevcut değil
(5) Eski sürüm onay aşamasında
(6) Yalnızca BSP dişli alet için 

mevcuttur ve yalnızca aletle 
birlikte sipariş verilebilir. Ex 
versiyon enstrümanla sipariş 
verilemez!

1½"
DN150 PN25 5 DN150 NPT

3" RF 150 psi A 3" FF BSP
2"

4" RF 150 psi B 4" FF NPT

5" RF 150 psi C 5" FF 2" TRİKLAMP

6" RF 150 psi NS 6" FF DN50 SÜT

JIS 10K80A J JIS 80A BSP
1½"

JIS 10K100A K JIS 100A NPT

JIS 10K125A L JIS 125A BSP
2"

JIS 10K150A m JIS 150A NPT
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