
Köszönjük, hogy a NIVELCO termékét választotta.
Biztosak vagyunk abban, készülékünk megfelel az adott feladatra!

1. ALKALMAZÁS
Az EasyTREK SC-300 típusú készülék ultrahangos mérési elven működő folyadékszintmérő, mely
4 … 20 mA-es áramkimenettel, jelfogó kimenettel és opcionálisan HART programozási lehetőséggel
rendelkezik.
A sugárzó és a feldolgozó elektronika integrált kialakítása (IP 68), valamint a mikroprocesszoros
jelfeldolgozás lehetővé teszi a legkülönbözőbb folyadékokra és mérési körülményekre való felhasználást.
A készülék programozása a tartozékként szállított mágnest tartalmazó csavarhúzóval vagy a típustól
függően HART kommunikációval történhet.

2. MŰSZAKI ADATOK
2.1 ÁLTALÁNOS ADATOK

TÍPUS SCA-34 -
SCB-34 -

SCA-36 -
SCB-36 -

SCA-38 -
SCB-38 -

Méréstartomány  .(Xm − XM) 0,45 … 15 m 0,35 … 10 m 0,25 … 6 m

Sugárzó és ház anyaga PP vagy PVDF

Sugárzási kúpszög ∼ 5°

Környezeti hőmérséklet -30 °C … +60 °C

Közeg hőmérséklet
-30 °C … + 60 °C

-30  °C … +80 °C

Nyomás (abszolút) 0,03 … 0,3 MPa (0,3 … 3 bar)

Tápfeszültség / Teljesítményfelvétel 10,5 … 40 V DC, 3,6 W ill. 10,5 … 28 V AC / 4 VA

4 … 20 mA 600 Ω, galvanikusan leválasztott (max. 250 V-ig), másodlagos villámvédelem.
Áram

Visszhang kimaradás jelzése:    3,6 mA; 22 mA; érték tartásaProgramozható
kimenetek

Jelfogó   SPST
Visszhang kimaradás esetén kikapcsol (gyári beállítás)        vagy

2 pont szabályozásra (48 V AC/ 5 A; AC12)

Digitális kommunikáció opcionális HART

Pontosság ± (0,2 % mért értékre +0,05% végkitérésre vonatkoztatva)

Felbontás (távolságfüggő) <2 m: 1 mm           2…5 m: 2 mm           5…10 m: 5 mm

Beállási idő 10 s,   30 s,   60s  (programozással választható)

Elektromos csatlakozás 6x0,5 mm2 árnyékolt kábel ∅7,5 mm standard hossz:3 m (rendelhető max. 30m-ig)

Elektromos védettség III. érintésvédelmi osztály

Mechanikai védettség IP 68

Tömeg ≈1,2 kg

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

   

Gyártó:
NIVELCO Ipari Elektronika Rt.

H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Telefon: 369-7575   ♦   Fax: 369-8585

E-mail: marketing@nivelco.com http://www.nivelco.com

2.2 TARTOZÉKOK
 Használati utasítás
 Garanciajegy

 1 db Mágnessel szerelt csavarhúzó
 2 db 1”-os anya

 1 db Programozási leírás + CD ROM (csak HART-os készülékhez)
 1db 2”-os anya + tömítő gyűrű (csak SC -38  esetén ha a 2” BSP)

anyaga: PP, EPDM vagy PVDF + Viton

2.2.1 RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ: SAA-110: Átlátszó csőtoldat a LED-ek oldalirányú megfigyeléséhez,  SFA- : Karima

2.3 RENDELÉSI KÓD
S C – 3 –

Anyag Kód Méréstartomány Kód Felerősítés / anyaga Kód Kimenet / Tápfeszültség Kód
PP A 15 m 4 1" BSP vagy 1" és 2" BSP 0 4 … 20 mA+Jelfogó/24 V AC/DC 2
PVDF B 10 m 6 1" BSP és 2" NPT N 4 … 20 mA+HART+Jelfogó/24 V AC/DC 4

  6 m 8 1" BSP gyorscsatlakozó / PP F
Konzol 200 mm K
Konzol 500 mm L
Konzol 750 mm M
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3. FELSZERELÉS
FIGYELEM! Beépítés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék végleges pozíciójában hozzáférhető-e annyira, hogy a mágneses programozás elvégezhető ill. a
kábel központosítón elhelyezett zöld és piros LED-ek megfelelően láthatók! Ha valamelyik feltétel nem teljesül, akkor még a felszerelést megelőzően kell a szükséges
beállításokat elvégezni. (lásd az Üzembe helyezés fejezetet).
Csőfelfüggesztés esetén ajánlott az SAA-110 átlátszó csőtoldat alkalmazása mely lehetővé teszi a helyszínen történő programozást.

Elhelyezés:
Optimális esetben a készüléket az
r=(0,2…0,4)d közé célszerű
elhelyezni úgy, hogy az érzékelő
homlokfelülete 2°-on belül
párhuzamos legyen a mérendő
felülettel.

Ezzel kizárható a parabola alakú tető
okozta nemkívánatos interferencia.

d

r Légmozgás:
Az intenzív légmozgás elfújhatja az ultrahangot, ezzel meghiúsíthatja
vagy pontatlanná teheti a mérést.
Gőzök ill. gázok:
Tekintettel kell lenni arra, hogy erős gőzképződés esetén (pl. vegyi
anyagok, kültéri tartály, napsütés) a maximális méréstávolság
nagymértékben lecsökkenhet.

Kiemelés:
A kiemelést merev
anyagból kell készíteni, a
hengeres rész alsó
részének lekerekítésével.

Dmin
L

SC  380 SC  340

150 Ø 60 *

200 Ø 65 *

250 Ø 75 *

Zavaró tárgy:
A készülék sugárzási kúpjába nem
nyúlhat be semmiféle zavaró tárgy
(pl. merevítő rúd, létra, hőmérő stb.)

Hab:
A felületi hab megnehezíti vagy
lehetetlenné teheti az ultrahangos
mérést. A készüléket szerelje olyan
helyre, ahol a legkisebb a
habképződés vagy alkalmazzon
védőcsövet
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Hőmérséklet:
A készüléket védeni kell a közvetlen napsütéstől, mert ellenkező esetben a felmelegedés nagymértékben
meghamisíthatja a mérési eredményt

* Konzultáljon a NIVELCO képviselőjével

4. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Barna
Zöld

Rózsaszín
Sárga

Szürke

Árnyékolás
Fehér

Sorkapocs doboz

Piros LEDZöld LED
"ECHO"

Kábel

Távadó nyakrészének felülnézete

Rózsaszín

Fehér

Sárga

Szürke

Zöld
Barna

Megjegyzés: A távadó törpefeszültség
táplálású, bekötése egy kábelen történik,
ezért a jelfogó csak törpefeszültségű
készülékek működtetésére alkalmas.

Táplálás

Áram 
kimenet

Jelfogó
kimenet

Árnyékolás

A kivezetések színkódja:
− Barna Tápfeszültség
− Zöld Tápfeszültség
− Sárga Jelfogó kimenet
− Rózsaszín Jelfogó kimenet
− Szürke Áramkimenet
− Fehér GND
− Árnyékolás Üzemi földre kötendő.

Egyenfeszültségű táplálás esetén a készülék
bekötése polaritásfüggetlen.

Energiamentes állapotban a jelfogó nyitott

DC táplálás esetén a GND összeköthető a tápegység
− pólusával. (3 vezetékes bekötés), de ilyenkor nincs
galvanikus leválasztás.

A csatlakozó kábel hosszabbítása:
− A kábel meghosszabbításhoz sorkapocs dobozt célszerű

használni. Az árnyékolást a hosszabbító kábel
árnyékolásával kell összekötni és a feldolgozó
készüléknél kell leföldelni.

− Csak azokat a vezetékeket célszerű meghosszabbítani,
amelyek jeleit a feldolgozásnál használni kívánják.

5. ÜZEMBE HELYEZÉS, BEÁLLÍTÁS

A 4. pont szerint bekötött készülék a tápfeszültség rákapcsolása után elkezd kattogni, majd
20 … 50 s múlva érvényes visszhang esetén az ECHO LED világítani kezd és az
áramkimeneten megjelenik a 4 … 20 mA. A korrekt beállítás előfeltétele a készülék
bemelegedése, amit legalább 1 órás folyamatos működtetéssel lehet elérni.
A beállítás alapvetően kétféle módon történhet:

• A mérés helyszínén (pl. tartályban), ahol a mérendő anyag felszíne a visszaverő felület.
• Visszaverő felület használatával (pl. sima falfelület).

A beállítás során az alábbi paraméterek módosíthatók mágneses programozással:
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− A 4 mA kimeneti áram hozzárendelése a mérni kívánt E távolságú minimális szinthez (gyári beállítás XM maximális mérési távolság állítva)
− A 20 mA kimeneti áram hozzárendelése a mérni kívánt F távolságú maximális szinthez (gyári beállítás Xm minimális mérési távolság állítva)
− Áramkimenet viselkedésének beállítása visszhang kimaradás esetére (gyári beállítás értéken tartás)
− Jelfogó beállítás 2 pont szabályozásra (gyári beállítás a jelfogó a visszhang kimaradást jelez)
– Szintkövetési időállandó beállítása (gyári beállítás 60 s)

Megjegyzés: az áramkimenet inverz működése is beállítható: 4 mA = 100 %, 20 mA = 0 %

FIGYELEM!  Labor körülmények közötti beállítás esetén ügyeljen arra, hogy a beállításkori távolságokat a felhasználáskori szintek értékének megfelelően válassza meg.



A készülék mágnessel csak akkor programozható, ha a piros “ECHO” LED világít
(tehát a felszínről jó visszhang érkezik). Amennyiben villog, akkor a készülék még keresi a jó
visszhangot.

HART kommunikációjú készülék esetén csak akkor programozható mágnessel, ha LEVEL
üzemmódban van. (ez a gyári beállítás)

A mágneses programozás csak ±20 mm-es pontosságot tesz lehetővé!
A jelfogó ki-és bekapcsolási szintje között min. 20 mm kell legyen.
A LED-állapotának jelentése:

A táblázatokban a bal oldali  a ZÖLD,    a jobb oldali  a PIROS LED-et jelenti.
 = LED VILÁGÍT,               = LED VILLOG,              = LED SÖTÉT,
  = LED-ek FELVÁLTVA VILLOGNAK

Programozás menete:
Tegye szabaddá a mellékelt csavarhúzó mágneses részét.

Helyezze merőlegesen az ”A” vagy “B” betűhöz tartozó  jelre

és figyelje a LED-ek állapotát az alábbiak szerint.

csavarhúzómágnes

A

U

B

U

Zöld LED Piros LED

A programozás befejezése után biztosítani kell, hogy az A és B pontokhoz ne kerülhessen mágneses hatású tárgy!

A minimális szint, (0%) hozzárendelése a 4 mA-hez.

Beállítás LED jelzések

1) Ellenőrizze a visszhang meglétét  = Visszhang van, a távadó  programozható

2) Helyezze a mágnest az “A” jelhez  = EasyTREK programozási módban

3) Tartsa ott a mágnest
 = Távolság hozzárendelése 4 mA-hez az

 ábra szerint

4) Vegye el a mágnest, ha az összes LED kialudt  = Programozás vége

E

4 mA-hez rendelendő szintet a tartály/siló szintjével vagy
egy visszaverő felület távolságával lehet beállítani.

A maximális szint (100%) hozzárendelése a 20 mA-hez (Ellenőrizze, hogy az „Echo” LED világít-e!)

Beállítás LED jelzések

1) Helyezze a mágnest az “B” jelhez  = EasyTREK programozási módban

2) Tartsa ott a mágnest
 = Távolság hozzárendelése 20mA-hez az

 ábra szerint

3) Vegye el a mágnest, ha az összes LED kialudt = Programozás vége

F

20 mA-hez rendelendő szintet a tartály/siló szintjével vagy
egy visszaverő felület távolságával lehet beállítani.

Szint hozzárendelése a jelfogó bekapcsolásához (Ellenőrizze, hogy az „Echo” LED világít-e!)

Beállítás LED jelzések

1) Helyezze a mágnest az “A” jelhez  = EasyTREK programozási módban

2) Helyezze a mágnest a “B” jelhez  = Programozás folyamatban

3) Tartsa a mágnest a “B” jelen  = Jelfogó programozás

4) Helyezze a mágnest az “A” jelre
 = Bekapcsolási szint beállítása az ábra

 szerint

5) Vegye el a mágnest, ha az összes LED kialudt  = Programozás vége

Jelfogó bekapcsolási (meghúzási) szintjét a tartály/siló
szintjével vagy egy visszaverő felület megfelelő távolságával
lehet beállítani.

Szint hozzárendelése jelfogó kikapcsolásához (Ellenőrizze, hogy az „Echo” LED világít-e!)

Beállítás LED jelzések

1) Helyezze a mágnest az “A” jelhez  = EasyTREK programozási módban

2) Helyezze a mágnest a “B” jelhez  = Programozás folyamatban

3) Tartsa a mágnest a “B” jelen  = Jelfogó programozás

4) Tartsa tovább a mágnest a “B” jelen  = Kikapcsolási szint beállítása az ábra szerint

5) Vegye el a mágnest, ha az összes LED kialudt  = Programozás vége
Jelfogó kikapcsolási (elengedési) szintjét a tartály/siló
szintjével vagy egy visszaverő felület megfelelő távolságával
lehet beállítani

Megjegyzés: Amennyiben vissza akar térni a visszhang kimaradás jelzéséhez, alkalmazzon RESET-et, mely mindenütt a gyári beállítást írja vissza.
Visszhang kimaradás jelzése az áramkimeneten (Ellenőrizze, hogy az „Echo” LED világít-e!)



A programozás eredményeként a kimenőjel 3,6 mA; 22 mA, vagy az utolsó érték szerinti marad mindaddig, amíg a hiba fennáll.

BEÁLLÍTÁS LED JELZÉSEK

1) Helyezze a mágnest az “A” jelhez  = EasyTREK programozási módban

2) Helyezze a mágnest a “B” jelhez ismételve
addig, amíg a megfelelő “ hibaüzenet”-hez
tartozó LED-ek gyulladnak ki

 = értéken tartás
 = 3,6 mA
 = 22 mA

3) Helyezze a mágnest az “A” jelhez”  = Programozás vége

Beállási idő programozása (Ellenőrizze, hogy az „Echo” LED világít-e!)

BEÁLLÍTÁS LED JELZÉSEK

1) Helyezze a mágnest a  “B” jelhez”  = EasyTREK programozási módban

2) Helyezze a mágnest az “A” jelhez ismételve
addig, amíg a megfelelő szintkövetési
időállandóhoz tartozó LED-ek kigyulladnak

 = 10 s
 = 30 s
 = 60 s

3) Helyezze a mágnest a “B” jelhez”  = Programozás vége

RESET: visszatérés a gyártóművi beállításhoz. (Ellenőrizze, hogy az „Echo” LED világít-e!)

BEÁLLÍTÁS LED JELZÉSEK

1) Helyezze a mágnest a “B” jelhez  = EasyTREK programozási módban

2) Helyezze a mágnest az “A” jelhez  = Programozás folyamatban

3) Tartsa a mágnest az “A” jelen  = Gyári beállítás visszatöltése

4) Vegye el a mágnest, ha az összes LED kialudt  = Programozás vége

A programozás hibáinak jelzései a LED-ekkel

BEÁLLÍTÁS LED JELZÉSEK = JELZETT HIBA JAVÍTÁSI LEHETŐSÉG

Bármely progr. kísérlet  = kétszer villog = nincs visszhang Keressen érvényes visszhangot

Bármely progr. kísérlet   = háromszor villog = hozzáférés nem lehetséges A titok kód csak HART-on keresztül törölhető

Bármely progr. kísérlet   = négyszer villog = EasyTREK nincs LEV mérési módban Alkalmazzon RESET-et

Jelfogó progr. kísérlet   = kapcsolási hiszterézis túl kicsi 20 mm-nél nagyobb hiszterézis programozandó

6. KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS
Az érzékelők időszakos karbantartást igényelnek, különösen olyan helyen, ahol a tapadó, ragacsos anyag felfröccsenhet, és az érzékelő sugárzó felületére tapadhat.
A vékony rétegű feltapadás nem okoz működési rendellenességet. Az érzékelők esetenkénti tisztítása olyan módszerrel történhet, mely a PP anyagot nem támadja meg.

A javításra behozott készülékeket a felhasználónak kell letisztítani, a rárakódott vegyszereket semlegesíteni, ill. fertőtleníteni. Garanciális és garancián túli javítás
a gyártó telephelyén történik.

7. RAKTÁROZÁSI FELTÉTELEK
Környezeti hőmérséklet: –25 ... +60 °C

8. GARANCIA
A készülékre a vásárlástól számított 2 (kettő) év garanciát vállalunk. Garanciális igény a Garanciajegy és a számla együttes bemutatása mellett érvényesíthető.
Garanciális javítás a gyártó telephelyén történik, a le- és felszerelés, valamint a szállítás költségei a vásárlót terhelik. Nem vállalunk garanciát rendeltetésellenes
használat, törés, elemi kár, szakszerűtlen telepítés és üzemeltetés következtében fellépő hibákra.
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Nivelco a műszaki változtatás jogát fenntartja.


