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Az alkalmazás
programozott

méréstartománya

LEV = szint (számított; H-DIST)
VOL = térfogat (DIST  LEV-b l számított)ő

távoli blokkolás
nem mérhető
alsó holt zóna

DIST = távolság (mért)

A gyárilag beállított értéknél
nagyobbra programozott
felső holt zóna
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Köszönjük, hogy a NIVELCO termékét választotta. 
Biztosak vagyunk abban, készülékünk megfelel az adott feladatra! 

 

1. BEVEZETÉS  
 
Alkalmazás 
A MicroTREK kétvezetékes vezetett mikrohullámú szinttávadó folyadékok, szilárd anyagok és granulátumok szintjének, távolságának és térfogatának mérésére 
szolgál. 
A készülék egyaránt alkalmazható tároló- és gyártótartályokban, merev, megfelelő átmérőjű csővezetékekben és állványcső edényekben. 
A készülék HART® kompatibilis, PCSTAR 2 programmal, MultiCONT univerzális folyamatvezérlővel vagy HART® kommunikátorral (HHC) is működtethető. 
 
Működési elv  
A MicroTREK kétvezetékes vezetett mikrohullámú szinttávadó mérési módszere a szonda mentén terjedő elektromágneses impulzus TDR (Time Domain 
Reflectometry) analizisén alapszik.  Készülék nanosecundum szélességű, kisteljesítményű impulzusokat küld villamosan vezető rúd, kábel vagy koaxiális tápvonal 
mentén ismert sebességgel, a fényterjedési sebességével. Amennyiben a vezető mentén terjedő elektromágneses impulzusváltozó (εr) dielektromos állandójú 
közeghatárhoz érkezik (mért közeg felszíne, vagy két folyadék fázishatára), onnan az energia egy része visszaverődik.  
Minél nagyobb és élesebb az (εr) dielektromos állandó változás a közegek határán, annál jobb hatásfokú a visszaverődés (például sík levegő-víz határról az energia 
80 %-a verődik vissza).  
Az impulzust a készülék, mint feszültség jelet érzékeli és dolgozza fel. A terjedési sebesség ismeretében ugyanis az impulzus futási idejét megmérve a visszaverő 
felület távolsága meghatározható. A futási idő az impulzus indítása és a visszavert impulzus érkezése között eltelt idő, a befutott távolság pedig a céltárgy 
távolságának kétszerese (oda és visszafutás). A mért időből számított távolságot a készülék a távolsággal arányos villamos jellé,  
4 – 20 mA kimeneti árammá alakítja, illetve digitalizálva HART® kimenőjelet szolgáltat és a kijelzőn megjeleníti. A távolság adatból a készülék szoftvere segítségével 
egyéb, származtatott mennyiségeket is megkaphatunk (térfogat, tömeg stb.). Az ismertetett méréstechnológiának előnye más szintmérési módszerekhez képest, 
hogy a pornak, habnak, gőznek, a forrásban lévő és kavart felszínnek nincsen számottevő zavaró hatása. 
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2. RENDELÉSI KÓD 
 

MicroTREK H    - 4     -   kétvezetékes vezetett mikrohullámú szinttávadó 
                                    
                                    
                                     
                                    
                                    
                       

   TÍPUS KÓD  SZONDA / TECHN.CSATL. KÓD  HÁZ KÓD  
BENYÚLÁSI 

HOSSZ KÓD  
BENYÚLÁSI 

HOSSZ KÓD  KIMENET / EX KÓD 
Távadó T  Koaxiális / 1” BSP A  Fémház 4    

 Koaxiális / 1” NPT B   
Koaxiális, Rúd, 

Kettős rúd  
Koaxiális, Rúd, 

Kettős rúd  
4 – 20 mA  
+ HART / normál 4 Nagy hőmérsékletű 

távadó H  Koaxiális / 11/2” BSP C  
Műanyag 
ház 5  0m 0  0m 0  

Távadó + kijelző B  Koaxiális / 11/2” NPT H     1m 1  0,1m 1  
4 – 20 mA + HART / 
ATEX ½ D 6 

 Rúd / 1” BSP R     2m 2  0,2m 2  Nagy hőmérsékletű 
távadó + kijelző P  Rúd / 1” NPT P     3m 3  0,3m 3  

4 – 20 mA + HART / 
ATEX 1G IIC vagy IIB 8 

   Rúd / 11/2” BSP S     4m 4  0,4m 4  
   Rúd / 11/2” NPT Z     5m 5  0,5m 5  

  

   Kettős rúd / 11/2” BSP D     6m 6  0,6m 6  
   Kettős rúd / 11/2” NPT E        0,7m 7  

  

   4mm kötél / 1” BSP K        0,8m 8    
   4mm kötél / 1” NPT L        0,9m 9    
   4mm kötél / 11/2” BSP V             
   4mm kötél / 11/2” NPT W     Köteles kivitel  Köteles kivitel    
   8mm kötél / 11/2” BSP N     0m 0  0m 0    
   8mm kötél / 11/2” NPT J     10m 1  1m 1    
   4mm kettős kötél / 11/2” BSP T     20m 2  2m 2    
   4mm kettős kötél / 11/2” NPT U        3m 3    
   4mm FEP bev. kötél 1”BSP F        4m 4    
   4mm FEP bev. kötél 1”NPT G        5m 5    
   4mm FEP bev. kötél / DN 40 Triclamp X        6m 6    
   4mm FEP bev. kötél / DN 40 Milch Y        7m 7    
   PFA teljes bev. rúd / DN 50 Q        8m 8    
   4mm FEP teljes bev. kötél / DN 50 M        9m 9    
   PP teljes bev. rúd / DN 50 I             
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3. MŰSZAKI ADATOK 
ÁLTALÁNOS ADATOK 

Mért mennyiségek A készülék referencia pontja és a visszaverődés síkja (a mért anyag felszínének) távolsága, szint és térfogat. Bemeneti 
adatok Méréstartomány A szonda típusától és a mért anyag tulajdonságaitól függ (műszaki adatok - MÉRŐSZONDÁK ADATAI - táblázata szerint) 
Mérőszondák típusa és műszaki adatai Koaxiális, kettős kötél -, kötél–, kettős rúd és rúdszonda (műszaki adatok - MÉRŐSZONDÁK ADATAI - táblázata szerint)  
Elektronika ház Aluminium öntvény  epoxy festéssel 
Közeg hőmérséklet  –30 °C  ... +200 °C (műszaki adatok – KÖZEGHŐMÉRSÉKLET TÁBLÁZAT szerint) 
Közeg nyomás –0,1 … 4 MPa (-1…40 bar) (műszaki adatok – KÖZEGNYOMÁS DIAGRAM szerint) 
Környezeti hőmérséklet –30 °C …+60 °C,  kijelzővel: –20 °C … +60 °C 
Tömítés FPM (Viton®), nagy hőmérsékleten opcionálisan FFKM Perfluoroelastomer (Kalrez® 6375), EPDM 
Mechanikus védettség IP 65 (NEMA 4 – 4X) 
Tápfeszültség  18 … 35 V DC , névleges 24 V DC, Ex változat   18 … 28V,   beépített tranziens túlfeszültség védelem 

Analóg: 4 … 20 mA, (3,9 … 20,5 mA) passzív kimenet, hibajel 22 mA 
BUSZ: soros vonal, HART® interfész, lezáró ellenállás maximum 750 ohm Kimeneti jelek 
Kijelző: SAP-300 LCD mátrix 
Folyadékokra:  ±5mm. Ha a szondahossz L ≥10m az L ±0,05%-a Pontosság 
Szilárd anyagra: ±20mm. Ha a szondahossz L ≥ 10m az L ±0,2%-a 

Ideális visszaverő felület és állandósult hőmérsékletesetén. 

Kimeneti 
adatok  

Felbontás ±3 µA  

Elektromos bekötés 2 x M20x1,5 fém tömszelence kábelátmérő: 7 … 13 mm (Ex), vagy M20x1,5 műanyag tömszelence, kábelátmérő: 6 … 12 mm 
beköthető kábelér keresztmetszet: 0,5 … 1,5 mm2 (árnyékolt kábel javasolt) + belső menet 2 x NPT ½” kábel védőcsőhöz 

Elektromos védelem III. érintésvédelmi osztály 
Tömeg (elektronika ház) 1,5 kg 

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK ROBBANÁSBIZTOS KÉSZÜLÉKEKRE 
Robbanásvédelem  II 1 G EEx ia IIC T6 … T3 ; II 1 G EEx ia IIB T6 … T3 ; II 1 D iaD A20/21 IP 65 T100°C 
Gyújtószikramentes adatok  Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 10 µH, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 150 mA, Pi ≤ 1 W Ex-es készüléknél csak EEx ia –s tápegység használható 
Alkalmazható Ex tápegység, terhelés Uo < 30 V, Io < 150 mA, Po < 1 W, Tápfeszültség tartomány 18 V … 30 V, 
Közeg hőmérséklet  –30 °C  ... +200 °C (műszaki adatok – KÖZEGHŐMÉRSÉKLET TÁBLÁZAT szerint) 
Közeg nyomás –0,1 … 4 MPa (-1…40 bar) (műszaki adatok – KÖZEGNYOMÁS DIAGRAM szerint) 
Környezeti hőmérséklet –30 °C …+60 °C,  kijelzővel: –20 °C … +60 °C 
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MÉRŐSZONDÁK ADATAI  

TÍPUS 
H K -  -  
H L -  -  
H V -  -  
H W -  -  

H R- -  
H P- -  

H S-  -
H Z- -  

H N- -  
H J- -  

H T- -  
H U- -  

H D- -  
H E- -  

H A- -  
H B- -  
H C- -  
H H- -  

Megnevezés 4 mm kötél Rúd Rúd 8 mm kötél 4 mm kettős kötél Kettős rúd Koaxiális 

Maximális mérési távolság 24 m 3 m 6 m 24 m 24 m 3 m 6 m 

Minimális mérési távolság 
εr = 80 / εr = 2,4 0,3 m / 0,4 m 0,3 m / 0,4 m 0,3 m / 0,4 m 0,3 m / 0,4 m 0,15 m / 0,3 m 0,15 m / 0,3 m 0 m 

Érzékelési tér  ∅ 600 mm ∅ 600 mm ∅ 600 mm ∅ 600 mm ∅ 200 mm ∅ 200 mm ∅ 0 mm 
Minimális közeg εr 2,1 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,4 

1” BSP 1” BSP 
1” NPT 1” BSP 11/2” BSP 11/2” BSP 11/2” BSP 11/2” BSP 1” NPT 

11/2” BSP 11/2” BSP Tecnológiai csatlakozás 

11/2” NPT 
1” NPT 11/2” NPT 11/2” NPT 11/2” NPT 11/2” NPT 

11/2” NPT 
Szonda anyaga 1.4401 1.4571 1.4571 1.4401 1.4401 1.4571 1.4571 
Szonda névleges átmérője 4 mm 8 mm 14 mm 8 mm 4 mm 8 mm 28 mm 
Szonda tömege 0,12 kg/m 0,4 kg/m 1,2 kg/m 0,4 kg/m 0,24 kg/m 0,8 kg/m 1,3 kg/m 

Távtartó anyaga – – – – PFA, 
kötélre hegesztve 

1,5 m szondahossza 
felett PTFE-GF25, 
1,5 m szondahossz 
alatt nincs távtartó 

1,5 m szondahossza 
felett PTFE, 

1,5 m szondahossz 
alatt nincs távtartó 

Húzósúly mérete ∅ 25 x 100 mm – – ∅ 40 x 260 mm ∅ 40 x 80 mm – – 
Húzósúly anyaga 1.4571 – – 1.4571 1.4571 – – 
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TÍPUS H F -  -  
H G -  -  HTX-   -  HTY-  -  HTM-   -  HTQ-   -   HTI-   -  

Megnevezés 4mm kötél FEP 
bevonattal  

4mm FEP kötél 
bevonattal  

4mm FEP 
bevonattal kötél  

4mm kötél FEP 
teljes bevonattal  

Rúd PFA teljes 
bevonattal  

Rúd PP teljes 
bevonattal  

Maximális mérési távolság 24 m 24 m 24 m 24 m 3 m 3 m 
Minimális mérési távolság 
εr = 80 / εr = 2,4 

0,3 m / 0,4 m 0,3 m / 0,4 m 0,3 m / 0,4 m 0,3 m / 0,4 m 0,3 m / 0,4 m 0,3 m / 0,4 m 

Érzékelési tér ∅ 600 mm ∅ 600 mm ∅ 600 mm ∅ 600 mm ∅ 600 mm ∅ 600 mm 
Minimális közeg εr 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

1” BSP Tecnológiai csatlakozás 1” NPT DN 40 Triclamp DN 40 Milch DN 50 DN 50 DN 50 

Szonda anyaga 1.4401 / FEP 1.4401 / FEP 1.4401 / FEP 1.4401 / FEP 1.4571 / PFA 1.4571 / PP 
Szonda névleges átmérő 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 12 mm 16 mm 
Szonda tömege 0,16 kg/m 0,16 kg/m 0,16 kg/m 0,16 kg/m 0,5 kg/m 0,6 kg/m 
Munkaléc és húzósúly bevonat anyaga – – – PFA PFA PP 
Húzósúly mérete ∅ 25 x 100 mm ∅ 25 x 100 mm ∅ 25 x 100 mm ∅ 30 x 183 mm – – 
Húzóanyaga 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 – – 
Maximális közeghőmérséklet +150 °C +150 °C +150 °C +150 °C +150 °C +60 °C 

 
KÖZEGHŐMÉRSÉKLET TÁBLÁZAT  KÖZEGNYOMÁS DIAGRAM 

TÍPUS CSATLAKOZÓ KARIMA HŐMÉRSÉKLETE  

Normál távadó –30 °C … +90 °C  

Magas hőmérsékletű HH_ vagy HP_ távadó –30 °C … +200 °C  

Nagyobb vagy kisebb hőmérsékletre nem Ex kivitelnél speciális igény szerint.  

200°C

140°C

80°C

20°C

-30°C
-1 bar 16 bar 24 bar 32 bar 40 bar  
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KÖRVONALRAJZ 
HTK-  -  
HTL-  -  
HTV- -  

HTW-  -  

HTR-  -  
HTP-  -  

HTS-  -  
HTZ-  -  

HTN-  -  
 HTJ-  -  

HTT-  -  
 HTU-  -  

HTD-  -  
 HTE-  -  

HTA-  -  
HTB-  -  
HTC-  -  
HTH-  -  

Ø4

L

Ø25

M8

10
0

 Ø8

L

 

L

Ø14
 

L

Ø8

Ø40

M12

26
0

 

L

Ø4

Ø40

M8

80

L

Ø8

 
Ø28

L
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HTF-  -  
HTG-  -  HTX-  -  HTY-  -  HTM-  -  HTQ-  -  HTI-  -  

Ø6

L

Ø25

M8

10
0

 

Ø6

L

Ø25

M8

10
0

Triclamp 
DN40

 

Ø6

L

Ø25

M8

10
0

Milch
DN40

 

Ø6

L

18
3

DN50

Ø30  

Ø12

L

DN50

 

Ø16

L

DN50
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1 Ház 
2 Tömszelence 
3 Hőmérséklet adapter 

(magas hőmérsékletű kivitel) 
4 Mono kötél szonda 
5 Húzósúly 
6 Kettős kötél szonda 
7 Kettős kötél távtartó 
8 Kettős rúd távtartó 
9 Kettős rúd szonda 
10 Mono rúd szonda 
11 Földelés csatlakozás 
12 Technológiai csatlakozás 
13 Koaxiális szonda 
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Adattábla kitöltése 
1 TÍPUS KÓD ADATLAP SZERINT 
2 Sorozatszám Sorozatszám 
3 Gyártás időpontja  
4 Környezeti hőmérséklet - 30 OC … + 60 OC 
5 Robbanásvédelmi jel TÁBLÁZAT SZERINT 
6 EC-típusú tanúsítvány  
7 Ci<10nF Li<10µH Ui<30V Ii<150mA Pi<1W 
8 Védettség IP65 
Robbanásvédelmi jel 

H_F-_ _ _-8 

H_G-_ _ _-8 

H_X-_ _ _-8 

H_Y-_ _ _-8 

II  1 G  EEx   ia  IIB  T6 … T3 

H_A-_ _ _-8 

… 
H_U-_ _ _-8 

II  1 G  EEx   ia  IIC  T6 … T3 

H_R-_ _ _-6 
H_P-_ _ _-6 
H_S-_ _ _-6 
H_Z-_ _ _-6 
H_D-_ _ _-6 
H_E-_ _ _-6 
H_K-_ _ _-6 
H_L-_ _ _-6 
H_V-_ _ _-6 
H_W-_ _ _-6 
H_N_ _ _-6 
H_J-_ _ _-6 
H_T-_ _ _-6 
H_U-_ _ _-6 

II 1 D iaD A20/21 IP 65 T100°C 

1,2

4 3

5

7 6 8

MADE IN EU

Process Control Co.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
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3.1 TARTOZÉKOK 
• Garancia jegy  • 2 db M20x1,5 tömszelence 
• Használati és programozási leírás • SAP-300 kijelző egység (külön rendelésre) 
• Gyártói nyilatkozat • Kezelő szoftver CD 
 

3.2 BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI 
 
A távadó csak a műszaki adatoknak megfelelő, tanúsított, gyújtószikramentes áramkörről üzemeltethető. 
A készülék fém házát az azonos potenciálú (EP) hálózattal össze kell kötni. 

 
 
3.3 KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA 
 
Az MicroTREK készülékek rendszeres karbantartást nem igényelnek. 
Előfordulhatnak azonban olyan esetek, hogy a készüléket meg kell tisztítani a rárakódott anyagtól.  
A tisztítást nagyon óvatosan, a szonda deformálása nélkül kell elvégezni 
Garanciális vagy garancián túli javításra kizárólag csak a NIVELCO-nál kerülhet sor.  
A javításra visszaküldendő készüléket a felhasználó tisztítsa meg a rárakódott anyagoktól, ha szükséges, a fertőtlenítenítésről is gondoskodjon. 
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4. BEÉPÍTÉS A TECHNOLÓGIAI FOLYAMATBA 
4.1 KEZELÉSI ÉS RAKTÁROZÁSI ÓVÓ RENDSZABÁLYOK 
 

Szállításnál két kézzel kell emelni a készüléket, esetleg emelőgép használata szükséges. 
Tilos a készüléket a mérőszondánál fogva megemelni, a szonda kritikusan érzékeny alkatrész. 

 
       

A készüléket védeni kell ütéstől leeséstől.  Az elektronika érzékeny, törékeny egység 
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A koaxiális és rúd szondát óvni kell a hajlítástól. 
A jelölt helyeken szabad alátámasztani a készüléket 

 
Meg kell akadályozni a kábel szonda hurkolódását, megtörését, 
rojtosodását. 
Legkisebb hajlítási átmérő 0,4m.  
Az említett elváltozások mérési hibát okoznak. 

 
400mm
minimum

 
Tárolási hőmérséklet: 

 
+80°C

-40°C
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4.2 FELSZERELÉS TARTÁLYOKRA 
 
4.2.1 ÁLTALÁNOS  SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
 
A készülék helyes működése szempontjából igen fontos a csatlakozó csonk magasságának mérete és helyzete a tartály tetején (és a falától mért távolság), belső, a 
visszaverődést zavaró szerelvények, durva illesztések, hegesztési varratok, valamint a tartály tetejének és aljának alakja, kiképzése. Minden olyan tényező, amely a 
szonda elektromágneses terének kialakulását befolyásolja, egyben a mérési pontosságot is jelentősen rontja. Kivételt képez a koaxiális szonda, mert ennek nincsen 
külső elektromágneses tere. 
 
Menetes technológiai csatlakozó 
A legegyszerűbb szerelési mód a tartályra az 1” BSP, 1”NPT, 11/2” BSP 
vagy 11/2” NPT menetes furatba csavart készülékkel valósítható meg. 

A csatlakozó csonk magassága (kiemelés) 
 

h ≤ Ød , ahol 

 

h     = kiemelés magassága 
Ød  = kiemelés átmérője 
Magas kiemelésű csatlakozó 
csonkok zavaró visszaverődéseket 
okoznak. 
 
Ne szereljük a készüléket olyan 
csonkra, amelynek a magassága 
meghaladja annak átmérőjét. 
 
(Különösen monoérzékelő és poros 
alkalmazás esetén.) 

 Konzultáljon a NIVELCO-val, ha a fenti feltétel nem teljesíthető! 
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A csatlakozó csonk benyúlása a tartályba  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ne használjunk tartályba nyúló csatlakozó csonkot,  
     mert a benyúló rész zavarja a mérést 

 
Két készülék együttes felszerelése 
 
Ha két készüléket szükséges egy tartályra szerelni, akkor 
azokat legalább 2 m távolságra kell elhelyezni egymástól.
Ilyen módon kiküszöbölhető a két elektromágneses mező 
egymásra hatásából eredő zavar, mérési pontatlanság. 
Koaxiális szondákkal szerelt készülékekre nem vonatkozik a fenti 
figyelmeztetés, mert a szonda külső köpenyén kívül nincs 
elektromágneses mérő tér. 
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Beömlő anyag hatása 

 
 
 
 

 
Ne legyen a készülék csatlakozó csonkja az anyagbeömlés 
csőcsatlakozója közelében. 
 
Az érzékelő szondára ömlő anyag hibás szintmérést okoz. 
 
Ha nincsen elegendő hely, akkor terelőlemez beszerelése javasolt. 

Telepítse távol a
beöml  nyílástólő

vagy használjon 
terel  
lemezt

ő

közeg

 
 

Csillapító mérőcső alkalmazása 
 
Az úszó fedél petrokémiai anyagoknál szokásos megoldás. 
 
Ilyen esetekben állványcső használata javasolt. 

1 Állványcső 
2 Tartály 
3 Úszó fedél 
4 Tecnológiai anyag (petrokémiaiai alkalmazás) 
5 Megfelelően rögzített szilárd alap 

 6 Üledék 
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Mérőszondák egyenessége, érintkezése egyéb 
szerelvényekkel és távolsága a tartály aljától. 
 
A készülék méréstechnikai jellemzői megváltoznak, 
amennyiben a készülék érzékelője vagy a húzósúly (köteles 
szondák esetén) felütközik a tartály alján. 
 
A tartály belsejében lévő tárgyak és szerkezeti elemek (tartály 
falának éles kiszögelései, merevítő bordák, gerendák, 
hegesztett szerkezetek, csőszerelvények, stb.). 
 
A kábelszondáknak és a hozzátartozó húzósúlynak a szerelés 
után egyenesen, feszítetten és egyéb szerelvényektől távol 
(például keverő) kell elhelyezkedniük. 
 
A különböző mérőszondák érzékelési tér szükségletét a 
„Mérőszonda adatai” szerint (Műszaki Adatok) kell figyelembe 
venni. 
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1 Keverő    
2 Tartó szerelvény 
3 A tartály alakjának törésszerű változása 
4 Tartályfűtés 
5 Referencia mérő alkalmazása  
6 A mérőszonda hengeres elektromágneses tere. 

A készülék érzékeli minden – a mérőjel haladási irányára merőleges helyzetű – 
fémtárgy jelenlétét. 

A szonda nem szerelhető a jelölt tárgyak közelében. 
 

Keverő berendezés alkalmazása 

  
 

Nincsen sugárzási kúpszög a szonda mentén. 

Folyadékok mérése esetén referencia kamra vagy állványcső alkalmazása igen 
előnyös, mert mechanikus és elektromágneses védelmet nyújt a pontos méréshez. 
 
Nincs sugárzási kúpszög a szonda mentén, az érzékelési tér határa a szondával 
párhuzamos. 

 

 

A közvetlen napsütéstől árnyékolással óvni kell a készüléket! 
(Lásd a „Műszaki Adatok” táblázatban megadott környezeti hőmérséklet értékeket!) 

. 
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A szonda lehorgonyzása a tartály aljához. 
 
A hajlékony kötélszondák rögzítőzárral, vagy kötél hurokkal horgonyozhatók le hurokkal a tartály aljához. 
 
Kötélszondák szerelése és rövidítése 
 
Amennyiben szükséges a szonda lerövidíthető, 
de csak folyadékos alkalmazásoknál. 

 
Műveletek 

1 Lazítsuk meg a hernyócsavarokat (hexagon)
imbusz kulccsal. (ISO 2936). 
 

2 Húzzuk ki a kötelet a húzósúlyból és vágjuk a 
kívánt méretre. 
 

3 Illesszük vissza a kábelt a súlyba az ábra 
szerint és húzzuk meg a csavarokat. 
 

4 Módositsuk a konfigurációs paramétereket  
az új hossznak megfelelően, a referenciapont 
a súly felső éle.(Fct. 1.1.6) 
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4.2.2 TELEPÍTÉS SZILÁRD ANYAGOK MÉRÉSÉHEZ   
 

Hamis mért érték 

 

1 A szonda nem érhet a csőcsonkhoz. 
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Kúpos anyagfelszín és nagy húzóerő a szondán 
 

2 Nagy húzó erő 
Extrém nagy kötél erők elkerülése céljából, 
nem szabad lehorgonyozni a kötelet szilárd anyag mérése esetén, 
az extrém nagy kötélerők elkerülése céljából. 
 

 

3 Hajlítás és feszítés 
 
A készüléket a tartály tetején a tartály falától félsugár távolságra, 
miniális kiemelésű mechnaikai csatlakozóra szereljük. 
 
Ez megakadályozza a túlzott mechanikai igénybevételt a tartály ürítésénél. 

 

 
A szondára ható húzóerő függ a tartály magasságától, a tartály alakjától, az anyag darabosságától, sűrűségétől és az ürítés sebességétől 
Az következő megadja a húzó erő terhelési értékeket a különböző anyagokra (közelítő adatok tonnában) 

 Szonda típusa Anyag Szonda hossz 6 m Szonda hossz 12 m Szonda hossz 24 m 
Cement 0,6 T 1,2 T 2,4 T  Egyes kötél Ø8 mm, maximális terhelés: 3,0 T Pernye 0,3 T 0,6 T 1,2 T 

 
A mért technológiai anyag felrakódhat a szondára és kiemelőre, ami gyengíti a mérőimpulzus energiáját. 
 
Kerüljük üregek kialakítását, amelyek fokozzák a lerakódást. 

Legyünk figyelemmel a tartálytető teherbírására, amelynek a szonda maximális húzóerejét biztosítania kell. 
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4.3 ELEKTROMOS BEKÖTÉS 
 
Bekötés normál,  nem robbanásveszélyes környezetben 
(kábelátmérő 6 … 12 mm,  beköthető kábelérkeresztmetszet: 0,5 … 1,5 mm2 árnyékolt kábel javasolt) 

 
1 Csavarja le a készülékház fedelét 
2 Vezesse be a kábelt a tömszelencén (M20x1,5 vagy NPT ½”) keresztül a 

sorkapocshoz 
3 Távolítsa el a körülbelül 80mm hosszon kibontott kábel vezetékeinek 

szigetelését a végektől 4mm hosszon. A jelkábel árnyékolását vágja le. 
4 Csatlakozzon a sorkapocs 2-es és 3-as pontjaihoz (nincs kijelölt polaritás) 
5 Húzza vissza a kábelt annyira, hogy a tömszelencében sértetlen kábeltömlő 

maradjon mintegy 10mm hosszon. 
Szorítsa meg a tömszelence zárócsavarjait két villáskulccsal. 

6 Rendezze el a vezetékeket a házban  
és csavarja vissza a fedelet. 

 
 

Azonos potenciálú hálózathoz (EPH) csatlakozás (Földelés). 
 
Csavaros földelő csatlakozó (EP) a műszerház oldalán, maximális 
vezető keresztmetszet: 4 mm². 
 
A készülék házát le kell földeni R< 1 Ohm ellenállású földelőhöz. 
 
A mérőkábel árnyékolását a műszerteremnél kell földelni. 
 
A mérőkábelt ne vezessük nagyáramú kábelek közelében, mert a 
kapcsolási felharmonikusok ellen az árnyékolás nem nyújt védelmet 

Az 500 VAC vizsgálati feszültségű szigetelés vizsgálatot tilos elvégezni a 
készüléken a belső elektronikus túlfeszültség védelem miatt. 
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Elektrosztatikus kisülés (E.S.D.) 
A készülék védett a 4 kV E.S.D.-vel szemben. 
Figyelmeztetés: A mérő rendszer elektrosztatikus kisülés elleni védelme nem oldható meg a készülék belső E.S.D. védelmével. 
Minden esetben a felhasználó feladata és felelőssége gondoskodni a tartály, a mért anyag és a szonda földeléséről. 

 

Sérülési veszély  
1 

A szonda feltöltődhet normál működés közben, ezért szereléskor érintés 
előtt egy szigetelt eszközzel vezessük le a töltést földponthoz érintéssel 
(tartály oldala)! 
 

2 Elektromosan földeljük le a beömlő nyílást és mért anyagot! 
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Tápegység 
Névleges feszültség 24 V DC 
Maximális feszültség (Ubemenet): 35 V DC 
Minimális feszültség (Ubemenet): A terhelő impedanciától függ.(lásd a diagramot) 
Terhelő ellenállás RA 
Hurok ellenálás, Rhurok RHART + Rkábel  + Rárammérő   Ohm 
Mininális RA 0 Ohm 
Maximális RA 750 Ohm 

A mérőhálózat kialakítása nem robbanásveszélyes környezetben

=
US

RA

HART
4 ... 20mA

UE

MikroTREK 2 vezetékes

mA

L

RHART ellenállás HART® kommunikációhoz 250 Ohm (javasolt) 
 

 
 A vonal: minimális feszültség a készülék bemeneti kapcsain 
 B vonal: minimális tápfeszültség (a 250 Ohm hurokellenálláson eső feszültség figyelembevételével) 
 
Példa a tápfeszültség számolásához: A 22 mA –nél ellenőrzött feszültségesés: U  tápfeszültség minimum   = 22 mA x terhelő ellenállás+ Ubemenet minimum 

U  tápfeszültség minimum   = 22 mA x 250 Ohm + 10 V = 5.5 V + 10 V = 15.5 V 
Ahhoz, hogy a készülék a teljes mérőáramtartományban működik-e, ellenőrizni kell a 4 mA-es munkapontot: 

Alkalmazva a fentieket: U  tápfeszültség minimum  = 4 mA x terhelő ellenállás + Ubemenet minimum 
U  tápfeszültség minimum  = 4 mA x 250 Ohm + 18 V = 1 V + 18 V = 19 V 

Tehát 250 Ohm terhelő ellenállás esetén a 19V tápfeszültség elegendő a teljes 4 … 20mA mérési tartományban. 
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Bekötés robbanásveszélyes környezetben 
 
Robbanásveszélyes környezetben is a készüléket a fent leírt módon a 2-es és 3-as pontokon kell csatlakoztatni a „3.2 Biztonságos 
Üzemeltetés Feltételei” fejezet utasításait és a készülék adattáblájának információit is figyelembe véve. 

RA

=

nem Ex övezet Ex övezet

HART

MikroTREK 2 vezetékes

L

[Ex ia]
4-20mA
EEx ia

Kizárárólag elválasztó tápegység alkalmazható. 
 
A méréstartomány ellenőrzése  
a nem robbanásbiztos készülékeknél ismertetett módon történik. 
 
 
Robbanásveszélyes környezetben HART®-kompatibilis elválasztó 
tápegységet kell iktatni az interfész elé, biztosítva a HART® 
vezérlő és az eszköz komunikációját!  
 
 
A HART adapterhez a tápegység gyújtószikramentesen védett 
bemenetével kell csatlakozni! 
 
A műanyag bevonatos készülékek csak IIB gázcsoportú 
robbanásveszélyes környeztben használhatók! 
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4.3.1 BUSZ ( HART®) KOMUNIKÁCIÓ 
 

Áramkimenet és HART®,  Passziv, HART® protokol A készülék kimenete kétféle változatban készül: 
 Áram kimenet és Ex-ia HART® Gyújtószikra mentes passziv, HART® protokol 

Mindkét verzió HART® protokollal, amely a PCSTAR 2 programmal vagy MultiCONT univerzális folyamatvezérlővel működtethető. 
A Rosemount Standard-nak megfelelően a HART® kommunikáció (HHC275 kommunikátor) használható, mint ponttól pontig kapcsolat a MicroTREK, mint „slave” és 
a HART® „master” között 
A következők hívhatók meg a következő interfészekkel: Áram kimenet : 22 mA hibajel, valamint HART® interfész: keresés hiba „flag”-ekre és hiba üzenetekre 
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4.4 BEKAPCSOLÁS ÉS FELÉLESZTÉS 
 
A MicroTREK kétvezetékes készüléket a vevő által meghatározott műszaki adatokkal szállítja a NIVELCO,  
ezért a felszerelés és villamos bekötés után azonnal üzemkész.  
A bekapcsolás után kevesebb, mint 60 másodperc elteltével a mérés megkezdődik. 
Amennyiben kábelszonda rövidítés miatt a telepítési adatokban változás állt elő, akkor természetesen a mérés megkezdése előtt az  
„5.1.2 Felhasználói Funkciók fejezet” 1.1.6- szerint a paramétereket módosítani kell. 
 
4.5 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZEK 
 
A készülék beállítását (programozását) az alábbi módszerek segítségével lehet végrehajtani: 
 
PCSTAR 2 szoftver  A készülékkel szállított tartozék.  

Lásd az „5.1 Programozás PCSTAR 2 szoftverrel” fejezetben. (Személy számítógép szükséges.) 
SAP-300 kijelző egység Külön rendelésre. 

Lásd a „5.2. Programozás a SAP-300 kijelző egységgel” fejezetben. 
MultiCONT univerzális folyamatvezérlő Külön rendelésre.  

Kijelzés! 
HART® Kézi (HHC) komunikátor  Külön rendelésre. Automatikus készülék felismerés bekapcsoláskor. 

Lásd a „5.3 Programozás HART® kézi (HHC) komunikátorral” fejezetben. 
MH-02 HART / RS232 modem Külön rendelésre. 
PCMCIA / RS232 adapter Külön rendelésre. 
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5. PROGRAMOZÁS 
A MicroTREK az alábbi három (alapvető) módon programozható. 
• Programozás a PCSTAR 2 szoftver segítségével 
• Programozás a SAP-300 kijelző egységgel  
• Programozás HART® kézi (HHC) komunikátorral  (Működési és kezelési leírás a kommunikátorral szállított Használati Utasításában) 

 
5.1 PROGRAMOZÁS PCSTAR 2 SZOFTVERREL 
 

5.1.1 PCSTAR 2 SZOFTVER TELEPÍTÉSE ÉS FUTTATÁSA. 
• A PCSTAR 2 mint WINDOWS alatt futó program a MicroTREK készülék konfigurálását és működési adatait jeleníti meg. 
• A PCSTAR 2 rendszer követelményei: 
• PC legalább 486-os 75 MHz processzorral, javasolt: Pentium 120MHz vagy jobb 
• Microsoft Windows 9x, Me, 2000, NT vagy XP 
• 16 MByte RAM 
• 3 MByte szabad hard disc 
• Egér vagy más kurzor kezelő 
• Soros RS 232 port 
 
Villamos csatlakozások: Csatlakoztassa a HART® adaptert (külön rendelésre szállított tartozék) egy maximum 350 Ohm terhelő ellenálláson keresztül a  
PC soros RS232 interfészéhez.  
 
 
 
 

 

Robbanásveszélyes környezetben  HART® komunikációval rendelkező elválasztó tápegységet is közbe kell iktatni az interfész elé!  A 
HART adapterhez a tápegység gyújtószikramentesen védett bemenetével kell csatlakozni! 
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A program installációja: Indítsa el a tartozékként szállított CD-ROM-on a „PCSTAR.EXE” installáló programot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
 
A program futtatása 
 
A programot a PCSTAR (2) ikonon bal-klikkel a PCST2NT.EXE programot elindítva az alábbi ábra jelenik meg: 

 

 
 
Az RS232 soros interfész kommunikációs paraméter beállításához nyomja meg az F4-gombot vagy kattintson az „F4-serial” gombra a képernyő alján. 
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Serial port - engedélyezi a felhasználó számára egy szabad soros port választását  
(COM 1 … 4) a számítógépen. 
 
MicroTREK Address - ide kell írni a készülék címét, (0 és 15 között)  
és ENTER-t vagy OK utasítást adni.  
Amennyiben csak egy készüléket használunk, hagyjuk az alap (-1) értéket. 
 
Device identifier - a Device Number-re hivatkozik,  
ami  a  User Function No. 1.4.4.-ben van megadva 
 
Initial baud rate - az adatátvitel sebessége. A alap érték 1200 bd. 
 
RTS state - az alkalmazott RS232 konvertertől függ.  
Inversed opciót kell választani az RS232 <>HARTTM (például MACTEK gyártmányú VIATOR) 
használata esetén. 
 

A készülék interfész megadásának ablakát zárja be. 
  
On-line kapcsolat létrehozása:  
nyomja meg az F2 billentyűt vagy bal-klikkeléssel az „F2 – Connection” gombra. 
Ekkor a program kapcsolatot létesít a készülékkel és a konfigurációs paraméterek betöltődnek a számítógépbe. 
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A kapcsolat létrejötte után az alábbi ernyőkép jelenik meg, amely a tartály aktuális állapotát jelzi.  
 
Ezzel a kofiguráció betöltése befejeződött, a kommunikáció a készülékkel folyamamtos. 
Az alábbi, az 5.1.2 fejezetben részletesen tárgyalt funkciók követhetők a képernyőn: 

F2   – A készülék konfigurációja:  
          a paraméterek felsorolása és értelmezése  
          a következő oldalon található 
 
F7   – Oszcilloszkóp üzemmód:  
          a szondán létrejött  
          valamennyi reflexió megjelenítése 
F11 – A készülék dinamikus konfigurálása 
 
F4   – A működés közben keletkezett információk  
          megtekintése és tárolása 
 
F6   – A szintváltozások trendjének  
          megfigyelése a program indításától 
F8   – Marker: a mérőeszköz státuszának  
          beolvasása 
 

 

F10 – Aktuális ernyőkép nyomtatás 
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5.1.2 FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK (F2 – CONFIGURATION) 
 
A Reset Default értékek a Bemeneti Tartomány oszlopban szerepelnek vastag betűkkel 
 

(Fct) Funkció (Input Range) Bemeneti érték tartomány Leírás 
1.0.0 (Operation) Működés   
1.1.0  Alap  paraméterek   

 0 … 60 000mm  
 

1.1.1 (Tank height) 
         Tartály magasság 
 Megrendelés szerinti érték 

A tartálymagasság és a vonatkozó áramkimenet a szintmérés számításainak 
alapját adja. Definiciója a mechanikai csatlakozó alsó tömítőfelületének síkja és 
a tartály alján lévő referencia pont közötti távolság. 
A kimeneti mértékegységet az Fct. 1.2.4 menüben kell beállítani 
Az itt beállított tartálymagasság egyúttal az Fct. 1.3.4: Scale 1 max felső korlátja 
Megjegyzés: Nincs mérés a beprogramozott tartálymagasságon túl, ha a 
kimenet távolság vagy szintmérésre konfigurált. 

1.1.2 (Dead zone) 
          Holtzóna 

Fct.1.5.1 
(Észlelési késleltetés) … szonda hossza 

Kritikus Paraméter! „Minimális mérési távolság” 
Mérőszondák adatai 

táblázat szerint 

A holtzóna a csatlakozó karima alsó síkja (referencia pont) és a mérendő anyag 
felszíne közötti legkisebb távolság. Ezért az 1.2 szakaszban megadott minimális 
értékeket a mérési pontosság érdekében meg kell tartani.  
Az áramkimenet nem követi a Holtzónába került szintjelet. 
A holt zónán belül keletkezett jeleket a készülék nem dolgozza fel. 
A kimeneti mértékegységet az Fct 1.2.4 menüben kell beállítani 

1 … 100 s. 1.1.3 ( Time constant) 
Időállandó 5 s 

A gyors jelváltozásokat kiegyenlíti (például folyadék turbulencia).  
Csak az áramkimenetre van hatással. 

Minimum      100 mm 
Maximum 24 000 mm 

1.1.6 (Probe length) 
Szonda hossza 

Megrendelés szerinti érték + 100mm 

A beállított érték a szonda hossz + 100mm. 
Ezt az értéket csak a szonda hosszának változtatása vagy cseréje esetén 
szabad változtatni.  
A kimeneti mértékegységet az Fct. 1.2.4 menüben kell beállítani 
Üres tartályban a szonda végét automatikusan meg lehet keresni a Dynamic 
Configuration menü F11 funkciójában a paraméter érték frissítésével. 
Az itt választott érték az alábbi funkciókban is érvényes: 
   Fct. 1.1.1 Tank Height 
   Fct. 1.1.2. Dead Zone 
Speciális alkalmazás esetén a szonda hossza nagyobb lehet, mint a tartály 
magasság, de nem lehet több, mint 24m  
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(Fct) Funkció (Input Range) Bemeneti érték tartomány Leírás 

1.2.0  (Display) Kijelzés   
Választható paraméterek m, cm, mm, inch, 
ft vagy „Optional Unit” 

1.2.4 (Length unit) 
Hosszegység 

mm 

A távolság és szint mértékegységének kijelzése. 
Az „Optional Unit” választása esetén az Fct. 1.2.6 menüben megadott felhasználói 
mértékegység állítható be. 
Az itt választott egység a következő funkciókban érvényes, amennyiben „Level” 
vagy „Distance” kiválasztása az Fct 1.3.1 –ben megtörtént: 
Fct. 1.1.1 Tank height, 
Fct. 1.1.2 Dead zone, 
Fct. 1.1.6 Probe length, 
Fct. 1.3.3 Scale I1 min., 
Fct. 1.3.4 Scale I1max., 
Fct. 1.5.1 Detection delay  és 
Fct. 1.7.2 Input table (továbbiak a PCSTAR2 Dynamic configuration menüben) 
A kijelzett érték a választott mértékegységben jelenik meg 

Választható paraméterek : m³, l, US Gal, 
ft³, bbl, m³/h, ft³/h, kg, metric tonnes vagy  
tons US 

1.2.5 (Volume unit) 
Térfogat egység 

m³ 

A kijelzett térfogat mértékegysége vagy átváltási (conversion) érték. 
A conversion azt jelenti, hogy a szint mért értékét más mennyiséggé (általában 
térfogattá) számítja át a készülék. Ennek érdekében egy szinttől függő 
(nem lineáris) függvényt használunk fel. 
 Az itt választott egység a következő funkciókban érvényes, ha ha a  „Volume” 
kiválasztása az Fct 1.3.1 –ben megtörtént: 
Fct. 1.3.3 Scale I1 min. 
Fct. 1.3.4 Scale I1 max. 
Fct. 1.7.2 Input table 

1.2.6 (New unit (length)) 
Új mértékegység (hossz) 

 Csak akkor jelenik meg, ha az Fct. 1.2.4 menüben az „Optional Unit” kiválasztott 

4 ASCII  karakter 1.2.6.1 (Unit name) 
Új mértékegység neve Unit 

Az új mértékegység neve (max. 4 karakter) 

Minimum:          > 0.0 
Maximum: 100 000 

1.2.6.2 ( Unit fact.) 
Konverziós tényező 

1,0 

A konverziós tényező referenciája a milliméter 
Ha a konverziós tényező 10, akkor az új mértékegység =10 mm 
Ha a konverziós tényező 0,1 , akkor az új mértékegység =0,1 mm 
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(Fct) Funkció (Input Range) Bemeneti érték tartomány Leírás 

1.3.0 (Current output) 
Áram kimenőjel 

  

Választható paraméterek: Off, Level, 
Distance, Volume* vagy Ullage volume* 

1.3.1  Current 1 item 

Level 

Az áramkimenet funkciójának kiválasztása  

Választható paraméterek: 4 - 20mA vagy  
4 - 20mA + 22 mA hiba esetén 

1.3.2  Current 1 range 

4 - 20mA 

Ez a paraméter határozza meg azt az állapotot, amelyet az áramkimenet hiba 
esetén felvesz.:  
4 - 20 mA (az utolsó mért értéket tartja hiba esetén) 
4 - 20 mA / E = 22 mA (hiba esetén 22 mA hibaáram) 

Választható paraméterek: 
 0 mm** ,  Maximum érték kisebb, mint az 
Fct. 1.3.4-be bevitt I max paraméter  

1.3.3  Scale I1 min. 

Megrendelés szerinti érték 

Ez a paraméter az analóg mérési tartomány alsó határát (4 mA-nek megfelelő 
érték) határozza meg. Az itt beállított értéknek mindig kisebbnek kell lennie, 
mint az Fct.1.3.4 Scale I1 max menüben beállított érték.. 

Választható paraméterek: 
Nagyobb, mint az Fct. 1.3.3. “Scale I min.”  
Kisebb, mint a tartály magasság vagy a 
térfogat táblázat legnagyobb érték*** 

1.3.4  Scale I1 max. 

Megrendelés szerinti érték 

Ez a paraméter az analóg mérési tartomány felső határát 
(20 mA-nek megfelelő érték) határozza meg. Az itt beállított értéknek mindig  
-Kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint az Fct.1.1.1: tartály méret vagy a 
max. térfogat táblázati érték legnagyobb értéke.  
- Nagyobbnak kell lennie, mint a Fct. 1.3.3-ban Scale I1 beállított min. érték, 
mert egyébként hibaüzenet jelenik meg a paraméter ellenőrzés során 

Választható paraméterek: 
No delay, 10 sec., 20 sec., 30 sec., 1 min., 
2 min., 5 min. vagy 15 min. 

1.3.5 (Error delay) 
Hiba késleltetés 

No delay 
(késleltetés nélkül) 

Ez a menü csak akkor érhető el, ha az Fct. 1.3.2 menüben 
a „4 - 20 mA/E=22mA” beállítást választottuk. 
A paraméter a hiba fellépése és az áram 22 mA értékre ugrása közötti 
késleltetési időt határozza meg. 
A késleltetés idején a mérési és analóg kimenet tartott állapotban van. 
Ha a hiba megszűnt, a mérési mód a késleltetési idő eltelte után tér vissza.  

* A “volume“ vagy “ullage volume” kiválasztása előtt töltse ki az Fct. 1.7.2 “Input table” –t.  
**  vagy más az Fct. 1.2.4 Length Unit-ban választott egység, 1.2.5 Volume Unit függ az . 1.3.1 Current 1 –ben választott lehetőségtől. 
***   függ az Fct. 1.3.1 Current 1 lehetőségben  választott értéktől 
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(Fct) Funkció (Input Range) Bemeneti érték tartomány Leírás 
1.4.0 (User data) 

Felhasználói 
adatok 

  

1.4.3 (Checksum) 
Ellenőrző összeg 

Csak olvasásra Ez az érték a készülék firmware verzióját azonosítja. Az ellenőrző összeget a 
program indulásakor megvizsgálja. A mikrokontroller esetleges hibáinak 
kimutatására használható 

1.4.4 (Tag number) 
         Készülék azonosító 

00000 01 A készülékhez egy azonosítót rendel hozzá. maximum 8 db ASCII karaktert 
lehet bevinni. 

1.4.5 (Serial number) 
Gyári szám 

Csak olvasásra A mérőkészülék azonosítására szolgáló, a gyártónál beállított paraméter. Nem 
módosítható és a HART®  prtokol szerinti címzést határozza meg. 

1.4.6  French command  
          number 

Csak olvasásra A gyártónál beállított szám, francia nyelvterületen használatos szerviz és 
garancia kérdések esetén 

1.4.6 German command 
Number 

Csak olvasásra  A gyártónál beállított szám, német nyelvterületen használatos szerviz és 
garancia kérdések esetén 

Option** 
(Descriptor) 

 Ezzel a funkcióval be lehet vinni egy maximum 15 ASCII karakter hosszúságú 
szöveget (csak felhasználói információ) 

Választható paraméterek:  
Single rod, Twin rod, Single cable, Single 
cable + counterweight, Single cable without 
counterweight, Twin cable, Twin cable + 
counterweight, Coaxial, Special 1, Special 2 
vagy Special 3 

1.4.9 (Probe type) 
Szonda típus 

Megrendelés szerinti érték 

A szállított szondatípusra vonatkozó információ. Csak olvasható paraméter. 

1.5.0 Application 
1.5.1. (Detection delay) 
        Észlelési késleltetés 

Minimum érték:   0mm 
Maximum érték:  Holtzóna 
Megrendelés szerinti érték 

Ezzel a funkcióval lehet kijelölni azt a közvetlenül a karima alatti zónát, 
amelyből érkező zavaró reflexió jeleket nem veszi figyelembe a  feldolgozó 
egység (például a tartály beömlő csőtorkolata okozta reflexiók). 
Az itt beállított értéknek mindig kisebbnek kell lennie, mint az 
Fct.1.1.2 menüben beállított holtzóna. 
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(Fct) Funkció (Input Range) Bemeneti érték tartomány Leírás 

 1.6.0 (Serial I/O) 
           Soros I/O 

 A kimeneti áramjelre ültetett FSK jelek és az alkalmazott HART® protokol 
alkalmassá teszi a készülék digitális jelhálózatban való alkalmazását. 
Multidrop elrendezésben az áramkimenet „Off”-ba, azaz állandó 4 mA értékre 
van állítva. A multidrop buszon maximum 16 db HART® készülék működhet. 

Választható    0-tól  15-ig 1.6.2 (Address) 
Készülékcím  

0 

Ezzel a funkcióval kell a buszhoz csatlakozó készülékeknek egyedi, 0 és 15 
közötti címeket adni, amelyek alapján a készülékek egyedenként azonosíthatók.
         0  - Analóg kimenet aktív 
1 … 15  - Multi-drop aktív, analóg kimenet nem aktiv 

1.7.0 Volume table  A készülék kalibrálása térfogatméréshez 
Választható paraméterek: 1.7.2. (Input table) 

          Bemeneti táblázat 01 … 20 (először a szint adatot, majd a 
megfelelő térfogat értéket kell bevinni. 
Csak a konverziós táblázat elkészítése 
esetén lehet térfogatot mérni) 

Ez a funkció a szint/térfogat húsz pontos konverziós táblázat elkészítéséhez 
szükséges. Minden új bevitt értéknek nagyobbnak kell lennie a megelőzőnél. 
A hosszúság és térfogat egységek a táblázat adatainak módosítása nélkül is 
változtathatók a későbbiek folyamán. Az Fct.s 1.2.4 és 1.2.5-ben használt hossz 
és térfogat egységeket kell itt is szerepeltetni 
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5.1.3 GYORSPROGRAMOZÁS: ALKALMAZÁSI PÉLDÁK 
A minimális funkciók, amelyek gyorsprogramozhatók egyszerű mérésekhez az alábbiak : 

Funkciók 
PCSTAR 2 HART® 

Leírás 

1.1.1  2.1.1.1 Tartály magasság 
1.1.2 2.1.1.4 Holtzóna  
1.3.1 … 4  2.1.3.1 … 4 Áram kimenet 
1.7.0 2.1.7.0 Térfogat táblázat* 

 
Térfogatméréshez: 
Az alkalmazási példák lépéssorozatait táblázatos formában közöljük a PCSTAR 2 F2 konfigurációs paraméterlistának megfelelően.  
Vegye figyelembe az „5.3 Programozás HART® kézi (HHC) Kommunikátorral” fejezetet a HART® komunikátor használata esetén. 
                          
A gyorsprogramozás alapfogalmai 
 
ahol a  
PCSTAR 2 Fct. 1.3.1  
 (HART® Fct. 2.1.3.1)  
Current I1 paraméter  
„LEVEL”-re programmozott 
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A gyors programozás esetén használt készülék jellemzői: 
Szonda típusa Ø4 mm kettős kötél szonda 
Mért anyag Víz (dielektromos állandó εr = 80) 
Tartálymagasság (PCSTAR 2: Fct. 1.1.1,HART®: Fct. 2.1.1.1) 10000 mm 
Holtzóna (PCSTAR 2: Fct. 1.1.2,HART®: Fct. 2.1.1.4) 150 mm (lásd “Mérőszondák adatai” pontban a Műszaki adatok fejezetben) 
Szonda hossza L2  (PCSTAR 2: Fct. 1.1.6HART®: Fct. 2.1.1.2) 9000 mm (ne módosítsuk, csak ha külön javasolt) 

Tartálymagasság: A PCSTAR 2 Fct 1.1.1 (HART® fct. 2.1.1.1) felhasználói menü konfigurálása 
 
A „Tartálymagasság” beállítási paraméter értékét a tényleges tartálymagasság határozza meg. 
Az érzékelő „Szonda hossza”, L2 beállítási paraméter értékét – amennyiben a vevő másképpen nem rendelkezik – a gyártó a rendelési kód alapján állítja be. 
 
Miért kell megváltoztatni a tartály magasságot? 
 
A „Tartálymagasság” beállítási paraméter L2 értékére való programozásával elkerülhető, hogy a készülék a szonda alatti nem mérhető tartományban lefagyjon. 
A mérésitartomány programozással, amint azt a következőkben ismertetett esetekben látjuk, ez azt jelenti, hogy a szint nulla értéke a szonda végénél van, nem pedig 
a tartály fenekénél. 
Hogyan befolyásolja a tartály magasság a mérést, amikor Szintet vagy Távolságot mérünk.  

1 Tartály magasság 
2 Mérhető magasság (gyártó által konfigurált szonda hossz L2) 

 
3 Nem mérhető tartomány 

 
4 A valós tartály magasság (1)  

programozva a felhasználói menü Function 1.1.1 pontjában 
 

 

5 Gyártó által kofigurált szonda hossz (1) L2,  
programozva a felhasználói menü Function 1.1.1 pontjában 
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Programozási példa 1 (PCSTAR 2 használatával): 
 
A valós tartálymagasság megváltoztatása (10000mm)  
a gyártó által kofigurált szonda hosszra L2 (9000mm) , és utána az új paraméter mentése. (Lásd 5. Pontot a előző ábrán) 
 
Lépés Művelet Bevitt adat / érték 

1 Nyomja meg F2-t a készülék csatlakoztatásához Tartály státusz a kijelzőn megjelenik (leolvasható szint 6750 mm) 
2 Nyomja meg F2-t a konfiguráló menü behívásához Konfiguráló menü megjelenik a kijelzőn 
3 Klikkeljen a Fct. 1.1.1 Tartálymagasság adatmezőjébe A mezőben olvasható adat: 10000(mm) 
4 Vigye be az új értéket 9000 
5 Nyomja meg az “F6-Send to MicroTREK” gombot,  

hogy a készülék elfogadja az új értéket. 
n/a 

6 Nyomja meg az “F3-Exit” –et a konfigurációs menüből való kilépéshez Tartály státusz a kijelzőn megjelenik (leolvasható szint: 5750 mm) 
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Holt zóna: a felhasználói menü PCSTAR 2 function 1.1.2 (HART® fct. 2.1.1.4) konfigurációja  
 
A felső holt zóna a készülék karimája (a referencia pont) és a mérendő anyag közötti minimális mérési távolság.  
A készülékhez választható különböző mérőszondákhoz különböző hosszúságú holt zónák tartoznak.  
Ezek a “ Mérőszondák adatai” pontban a Műszaki adatok fejezetben találhatók.  
A holtzóna programozásának szükségessége. 
 
Szonda méréstartományok határai 
A készülék nem jelez ki mért értékeket a holtzónában, a készülék lefagyasztja a kijelzőt a holtzóna elérésekor.  
Ezáltal kiküszöbölhető, hogy a készülék összetévessze a valós szintjelet más, karima alatti hamis reflexiókkal. 
A kijlezés kifagyása nem jelenti a mérés folyamatosságának megszakítását. A PCSTAR 2 F8-marker menü „Tank Full” üzenetet közöl ebben a zónában. 
  
Mi a különbség a következő funkciók között: PCSTAR 2 Fct 1.1.2/ HART® Fct. 2.1.1.4: Dead zone, PCSTAR 2 Fct 1.5.1/ HART® Fct. 2.1.5.3: Detection delay 
A “detection delay” funkció kitakarja az összes jelet (azaz egyetlen jel sem észlelt a készülékkel) egészen a karima pereméig terjedő meghatározott távolságig.  
A „detection delay” zóna soha sem lehet nagyobb a „Dead zone” holtzónánál. A PCSTAR 2 F8-marker menü „Tank full” és „Level lost” üzenetet közöl ebben a 
zónában.  
 
Ez látható az alábbi ábrán – a bekeretezett értékek a kijelzett értékek: 

1 Csatlakozó karima magassága 
2 Észlelési késleltetés (Detection delay – Fct.1.5.1 = 120 mm) 
3 Holtzóna határ (Dead zone – Fct.1.1.2 = 150 mm) 
4 Kibocsájtott jel 
5 Karima visszaverődés (kitakart) 
6 Kitakart zóna (az összes jel elutasított)) 
7 Szint a holtzónán kívül – a valós szint a kijelzett 
8 Szint a holtzónán belül – a zónahatár szintje a kijelzett érték (kifagyva) 
9 Szint az észlelés késleltetés zónájában – nem méri a készülék,  

a holtzóna határszintjét jelzi (kifagyva)  

 
*(3) = 985 mm A szint meghatározás szerinti holt zóna beállított határérték 
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Az analóg áramkimenet skálázása 
 
Felhasználói menü funkciók 1.3.1 -től 1.3.4 -ig 
 
Az analóg áramkimenet minimum (4mA) és maximum (20mA) értékei ideálisan a készülék aktív mérési tartományba esnek, a készülék kijelzése kifagy, ha a 
visszavert szintjel nem észlelhető a mérési tartományon belül. 
 
Figyelembe kell venni a bevezetőben ismertetett „Szondák adatai”-t a különböző szondákhoz, valamint a „Tartálymagasság megváltoztatása” 5.1.3 fejezetben. 
 
Programozási példa 2 (PCSTAR 2 használatával): 
 
Egyéni mérőskála beállítása:  Válassza a “Level” mérésmódot, mint áramkimenet paramétert a tartály aljától induló skála beállításához. 

Állítsa be a 4 … 20 mA áramtartományt 22mA-es hibakijelzéssel. 
Válasszon megfelelő minimum és maximum értéket a mérés skálájához. 
 

Lépés Művelet Bevitt adat / érték 
1 Nyomja meg az F2- t a készülék csatlakoztatásához. Tartály státusz a kijelzőn (leolvasható érték 5650 mm) 
2 Nyomja meg az F2- t a konfiguráló menü behívásához. Konfiguráló menü megjelenik a kijelzőn. 
3 Görgesse le az ablakot és klikkeljen az Fct. 1.3.1: Current 1 tételre az 

adatmezőben. Ekkor megjelenik egy görgethető menü. Ekkor ebben a mezőben “distance” olvasható. 

4 Az egérrel görgesse le az adatmezőt. Klikkelje be az új értéket. Ekkor ebben a mezőben “level” olvasható. 
5 Görgessen le a Fct. 1.3.2: Current 1 range –hoz és klikkeljen az 

adatmezőre. Ekkor megjelenik egy görgethető menü. Ekkor ebben a mezőben “4-20 mA” olvasható. 

6 Az egérrel görgesse le az adatmezőt. Klikkelje be az új értéket. Ekkor ebben a mezőben “ 4-20 mA / E = 22 mA” olvasható. 
7 Görgessen le a Fct. 1.3.3: Scale I1 min –hoz és klikkeljen az adatmezőre Ekkor ebben a mezőben “0000 mm” jelenik meg. 
8 Vigye be az új értéket. 

Ez megadja a 4 mA minimális kimenetnek megfelelő szintet. Ekkor ebben a mezőben “1000 mm” jelenik meg. 

9 Görgessen le a Fct. 1.3.4: Scale I1 max –hoz és klikkeljen az adatmezőre  Ekkor ebben a mezőben “6000 mm” jelenik meg (default: 6000 mm). 
10 Váltson 9850 mm-re.  

Ez megadja a 20 mA maxmális kimenetnek megfelelő szintet (és beállítja a 
maximális kimenetet a holt zóna felső határához) 

Ekkor ebben a mezőben “8850 mm” jelenik meg. 

11 Nyomja meg az F6-Send to MicroTREK gombot az azonnali új 
konfigurációhoz.   n/a 

12 Nyomja meg az Press F3-Exit- et a konfigurációs menü ablak bezárásához. Tartály státusz a kijelzőn megjeleni (leolvasható szint: 5650 mm) 
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Térfogat táblázat létrehozása - (felhasználói menü PCSTAR 2 Fct 1.7.2 (HART® Fct 2.1.7) 
 

A térfogatméréshez egy konverziós táblázatot kell készíteni a PCSTAR 2 program vagy a HART® communicator segítségével. 

Ez a táblázat mért szintekhez térfogat értéket rendel hozzá. 

Nem szimmetrikus és szabálytalan alakú tartályok esetén a térfogatmérés pontossága az összerendelt értékpárok számától függ. 

A párok maximális száma 20 lehet. Két értékpár között lineáris interpoláció határozza meg a térfogatot. 

A konverziós táblázat általában térfogatmérére szolgál, de lehet tömeg vagy áramlásmérésre is használni. 

A következő példában ötpontos programozást mutatunk be. 

Az alábbi módon készíthető el a felhasználó által meghatározott  szint –térfogat konverziós táblázat (PCSTAR 2 segítségével). 
Lépés Művelet Bevitt adat  / választott érték 

1 Kapcsolja be a készüléket az „5.1 Programozás PCSTAR 2 szoftverrel” szerint n/a 
2 Nyomja meg az F2 funkció billentyűt vagy klikkeljen az F2-re az ablak alján.  

Ezzel megnyílik a felhasználói konfigurációs menü. 
n/a 

3 Menjen az 1.1.1:felhasználói funkcióhoz.  
A tartály magasságot vigye be (klikkeljen a mezőre és billentyűzze be az értéket) 

6.00 m  

4 Menjen az 1.1.2: felhasználói funkcióhoz. Vigye be a holt zóna értéket (tiltott távolság) 0.40 m  
5 Menjen az 1.1.6: felhasználói funkcióhoz. Vigye be a szonda hossz értéket. 5.80 m  
6 Menjen az 1.2.4: felhasználói funkcióhoz. Válasszon hosszmérték egységet (Length Unit) m vagy ft 
7 Menjen az 1.2.5: felhasználói funkcióhoz. Válasszon térfogat mértékegységet  m³ vagy ft³ 
8 Menjen az 1.7.2: felhasználói funkcióhoz: Input table. 20 pont vihető be. 

 
Minden egyes szint és térfogat pontot be kell vinni. 
 
Minden következő pontnak nagyobbnak kell lennie, mint az előző. 
 
Új sor a Ctrl + Insert gombkombinációval hozható létre. 
 
Egy sort a Ctrl + Del gombok együttes lenyomásával törölhetünk. 

Lásd az következő táblázatot 
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Input table 
Point Level Volume 

1 0.0 m 0.0 m³ 
2 0.20 m 0.5 m³ 
3 0.75 m 1.0 m³ 
4 1.00 m 1.5 m³ 
5 5.60 m 16.8 m³ *Maximum szint =  tartály magasság – holtzóna =  6.00 m – 0.40 m =  5.60 m , megfelel 16.80 m³  térfogatnak 

 
Megjegyzés: A szint hatásosan mérhető  0.20 m és 5.60 m között. 
Amikor a mért anyag szintje a mérőszonda vége alá kerül a készülék még 0.20m anyagot fog jelezni,  
mert a szintmérő csak 0.20 m és 5.60 m között tud kijelezni a szondahossznak megfelelően.  
A holt zóna nagysága a felszereléstől és a szonda típusától függ. 
 
Kiegészítő eljárás a  4 … 20 mA áramkimenet kijelzésére (PCSTAR 2 használatával) 
 
Lépés Művelet Bevitt adat  / választott érték 

1 Menjen az 1.3.1 felhasználói funkcióhoz (Current 1 item) a mérés funkció kiválasztásához Volume (térfogat) 
2 Menjen az 1.3.2 felhasználói funkcióhoz (Current 1 range) a hiba státusz beállításához  4 … 20 mA 
3 Menjen az 1.3.3 felhasználói funkcióhoz (Scale I1 min)  

a min. 4 mA kimenő áram értékhez tartozó térfogat értéket vigye be  
0.50 m³ 

4 Menjen az 1.3.3 felhasználói funkcióhoz (Scale I1 max ) 
a max. 20 mA kimenő áram értékhez tartozó térfogat értéket vigye be 

16.80 m³ 

5 Mentse el az új konfigurációt a lemezre bal klikkel az F5-Save-re  
és töltse le F6-Send to (device) kulcs használatával a szintmérőbe  

n/a 

6 Nyomja meg az F3 –at a konfigurációs menüből való kilépéshez n/a 
 



BKI 09 ATEX 0003X ♦ htk4014m0600p_01♦ 47 / 76 

 

5.2 PROGRAMOZÁS A SAP-300 KIJELZŐ EGYSÉGGEL 
 
A MicroTREK fontosabb paramétereit a SAP-300 kijelző egységgel is beállíthatjuk.  

   Alaphelyzetben a kijelző az elsődleges mérési eredményt mutatja (amiből a kimenőáram számítódik).  
   A nagy számokkal kijelzett mérési érték mellett egy a kimenőáram értékét jelképező bargráf is látható a jobb oldalon. 

Programozás szöveges menü segítségével történik. A menüben való navigáláshoz az E  /  /  /  gombokkal lehet. 
 

5.2.1 SAP-300 KIJELZŐ EGYSÉG  
Kijelző   64x128 pontmátrixos LCD,  

jelek, mértékegységek és oszlop diagram 
Környezeti hőmérséklet  – 20°C…+60°C 
Ház anyaga  PBT üvegszálas, műanyag (DuPont®) 

 

 
A SAP-300 LCD kijelzőt tartalmazó, készülékbe dugaszolható
(univerzális – más NIVELCO gyártmányú készülékben is használható, 
feltéve hogy a készülék szoftvere támogatja a SAP-300-at ) modul. 
 
Figyelem!  
A SAP-300 LCD technológiájú kijelzőre épül, 
ne tegye ki a SAP-300-at tartós erős hőhatásnak, napsugárzásnak 
mert a kijelző károsodhat. 
 
Ha a MicroTREK napsugárzás elleni védelme nem megoldható illetve 
a MicroTREK készüléket a SAP-300 működési hőmérséklet 
tartományán kívül kívánja használni, akkor a SAP-300-at ne hagyja a 
MicroTREK készülékben! 
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5.2.2 MICROTREK VISELKEDÉSE MANUÁLIS PROGRAMOZÁS KÖZBEN  
A MicroTREK bekapcsolás után a mérési adatot jelzi ki a SAP-300-on (továbbiakban kijelző). 

REMOTE MODE: 
Ha a készülék HART oldali kommunikációt érzékel, akkor egy másik féle mérés kijelzést ad, és az alsó sorban a „REMOTE MODE” felirat olvasható. 
Ebben a módban a mérési adatok a külső HART master által lekérdezett adatokkal szinkronban frissülnek. 
  
Ha a HART master nem frissít, akkor a kijelzőn az utolsó értékek láthatók.  
Ha nincs SAP-300, akkor a COM LED jelzi a HART kommunikációt.  
Ha a HART kommunikáció megszűnik, akkor 2 perc után a COM LED elalszik. 

A programozási menübe belépni az E  gomb megnyomásával lehet. A menü elemei között a  /  gombokkal lehet navigálni.  
A kiválasztott menüpontba belépni szintén az E  gombbal lehet. Visszatérni az előző menü szintre a  gombbal kell. 
A gombok csak a SAP-300 jelenlétében működnek. 
 
A gombok csak a SAP-300 jelenlétében működnek! 
 
Ha a MicroTREK menüjéből nem lépünk ki, akkor a 30 perc elteltével a MicroTREK automatikusan visszatér mérés kijelzési állapotba.  
Ha a SAP-300-at kihúzzuk a MicroTREK-ből, akkor a MicroTREK azonnal mérés kijelzési állapotba vált. 
 
Mivel a SAP-300-zal való programozás (manuális programozás) és a HART-on történő távoli programozás (REMOTE MODE) konkurens helyzetet teremt, egyszerre 
csak egyik mód használható. 
A manuális programozásnak van elsőbbsége! 
A manuális programozás alatt a készülék a HART master felé „az eszköz foglalt” jelzést küld (HART Response code: 32 – Device is busy). 
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5.2.3 MANUÁLIS PROGRAMOZÁS 

Főmenü elem neve Almenü elem neve PCSTAR 2 azonosító 
BASIC SETUP   
 TANK HEIGHT 1.1.1 
 DEAD ZONE 1.1.2 
 CLOSE-END BLOCKING 1.5.1 
 DAMPING TIME 1.1.3 
 PROBE LENGTH 1.1.6 
OUTPUT SETUP   
 CURRENT MODE  1.3.1 
 FAILURE CURRENT 1.3.2 
 CURRENT MIN 1.3.3 
 CURRENT MAX 1.3.4 
 ERROR DELAY 1.3.5 
APPLICATION   

A menü elemei azonosak a PCSTAR 2 megfelelő pontjaival. 
 

 APPLICATION TYPE  

Az almenü elemen állva, az E  gomb megnyomására a paraméter módosítható.  

Kétféle mód használható:   Szöveges lista:   Ugyanúgy lehet benne navigálni, mint a menü listában.  
                                                                      Az E  gombbal elfogadhatjuk a választásunkat, a  gombbal pedig eldobhatjuk azt. 

Szerkeszthető szám mező: Numerikus értékek szerkesztésére szolgál.  
Az editálást egy kurzor (inverz karakter) segíti.  
A kurzor helyzetén található számot a  /  gombokkal módosíthatjuk  
(nincs alul-, felülcsordulás a karakterek között).  
A kurzort balra a  nyíllal léptethetjük (max. 9 karakter hely, tizedes pont is beleszámít).  
Ha a mező végére értünk, akkor a kurzor a jobb oldali első pozícióba kerül vissza.  
A módosítást E  gombbal kell befejezni.  
A paraméter elfogadása után a MicroTREK ellenőrzi és letölti a paramétert.  
Ha a paraméter értéke nem megfelelő, akkor CHECK/WRITE FAILED! felirat jelenik meg.  
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5.3 PROGRAMOZÁS HART® KÉZI (HHC) KOMMUNIKÁTORRAL 
 
Mind az adatok kijelzése, mind pedig a konfigurálás megvalósítható a HART® kommunikátor segítségével. 

1 Kétpólusú jack csatlakozó a hurokáramkörhöz 
2 LCD 
3 Funkció nyomógombok (F1 … F4) 

Műveleti 
nyomógombok Be/ki FEL n/a  

 BAL LE JOBB  

A kommunikátor felépítése 
 

 

4 

Egyéb funkciók: Balra nyil:     Menüt megelőző nyomógomb 
                          Jobbra nyil:   Választó nyomógomb 

Bekötés: standard (nem-Ex)  

 

 
Figyelmeztetés: Robbanásveszélyes környezetben a műszerkönyvben részletezett biztonsági előírásokat figyelembe kell venni! 
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Leolvasás kijelzés 
 
Használja a FEL és LE gombokata megfelelő sorra álláshoz, majd válasszon a JOBB gombbal. 
 

Online                                        
  1  →  <Process Var.> 
  2 <Config./Test> 
  3 <Access/Rights> 
  4 <Watch status> 
  5 <HART Variables> 

HART Communicator 
  1   Offline 
  2  →   Online 
  3 Frequency Device 
  4 Utility 
 

 SAVE 

1 

F1 F2 F3 F4 

2 

F1 F2 F3 F4 
Fő menü Online menü 

 
<Process Var.>                            
  1  → <Measurements> 
  2 <Input/Outputs> 
 
 

                   ♥ 
<Measurements>                     
  1  → Lvl    878.00 mm 
  2 Dist  121.00 mm 

 SAVE HOME HELP SAVE HOME 

3 

F1 F2 F3 F4 

4 

F1 F2 F3 F4 
Mérés és input és kimenet funkciók menü Mérés       kijelzés funkció 
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Konfiguráció: Felhasználói funkciók összefoglalása a HART® Communicator HC 275 (Version 1.00) használatánál 
„Reset default” alap értékek kövér szedéssel az “Input Range” oszlopban.   
További részletek   a HART® HC275 Communicator operating instructions műszerkönyvben 
Funkció  (Fct.) Bemeneti Tartomány Leírás 
1.0       
1.1.0      
1.1.1    LEVEL  Szint érték. 
1.1.2    DISTANCE  Távolság érték. 
1.1.3    VOLUME  Térfogat érték (ha a konverziós táblázat programmozva van) 
1.1.4    ULLAGE VOLUME  Szivárgás Térfogat érték (ha a konverziós táblázat programmozva van) 
   
1.2.0   
1.2.1 FUNCTION I  Az áramkimenettel összefüggő funkció (Primary Variable). 
1.2.2 I  Áramkimenet érték (mA) 
1.2.3 %  PV tartomány százalék 
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Funkció  (Fct.) Bemeneti tartomány Leírás 
2.0   
2.1.0 OPERATION   
2.1.1.0 BASIS PARAMETER   

Vigyen be maximum 60000 mm  
szonda hosszúságot 

2.1.1.1 TANK HEIGHT 

Megrendelés szerinti érték 

Tartály magasság 
A tartály magasság a tartály alja és a karima alsó síkkja közötti 
távolság. 

Vigyen be 0 mm és 24000 mm  
közötti tartálymagasságot 
 

2.1.1.2 PROBE LENGTH 

Megrendelés szerinti érték 

Ennek az értéknek azonosnak kell lennie a szonda hosszával. 
Csak abban az esetben kell változtatni, ha a szonda hossza 
változott. 

Vigyen be 100 másodpercet (sec.) 2.1.1.3 TIME CONSTANT 
5 sec. 

Turbulens felület esetén kiegyenlíti a változó mért jelet  

2.1.1.4 DEAD ZONE Vigye be a szonda hossznak megfelelő értéket 
Fct.1.5.1(Detection delay)  

Kritikus Paraméter! „Minimális mérési távolság” 
Mérőszondák adatai 

táblázat szerint 

A mérés a karima közelében pontatlan vagy valótlan lehet.  
A szonda típusától függően az előírt értéknél kisebb tartományban 
a mérés pontatlan lehet.  

2.1.1.5 SZONDA INFORMÁCIÓ   
2.1.1.5.1 Szonda felső határ = Szonda hossz Csak olvasható Menü. Szonda felső határ 
2.1.1.5.2 Szonda alsó határt = 0 Csak olvasható Menü. Szonda alsó határ 
2.1.1.5.3 Szonda min.tartomány = 1 mm  Csak olvasható Menü. Szonda min. tart. 
2.1.2.0 DISPLAY   
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Funkció (Fct.) Bemeneti tartomány Leírás 
2.1.2.1 LENGTH   

Választható m, cm, mm, inch, Ft,  
további (optional) egységek  

2.1.2.1.1  LENGTH UNIT 

mm 

A kijelzett érték mértékegysége 
(Szint / távolság). 
Az optional unit engedélyezi a felhasználónak új egység megadását 
(megnevezés és tényező) lásd:1.2.1.3 Menü 

0, 1, 2, 3, 4, 5, exponenciális formátum, auto 2.1.2.1.2  DISPLAY FORMAT 
2 

A decimális helyek száma.  
Meghatározza a kijelzett érték hossz formátumát 
(a HART® kommunikátor H275 opciója). 

2.1.2.1.3.0  Új Egység Felvétele   
4 ASCII karakterek 2.1.2.1.3.1 UNIT NAME 

„UNIT” 
További (opcionális) egység neve. 
A felhasználónak be kell vinnie az egység nevét mielőtt azt a 
„LENGTH UNIT” menüben használja 

Vigyen be 0.0 és 100000 közötti értéket 2.1.2.1.3.2 UNIT FACTOR 

1.0 

Opcionális egység tényező. A felhasználónak be kell vinnie 
az egység tényezőt mielőtt azt a „LENGTH UNIT” menüben 
használja. 
Az       1.0 tényező az 1 milliméternek felel meg. 
Az 1000.0 tényező az 1 méternek felel meg. 

2.1.2.2.0  TÉRFOGAT   
Választható m3, l, US Gal, Ft3, bbl, M3/h, Ft3/h, 
kg, Metric Tons, US Tons 

2.1.2.2.1  VOLUME UNIT 

m³ 

Konverziós tényező egység ("volume table"). 
A választott érték csak a konverzió táblázatból a konverziós tényező 
értékének kijelzésére használható. 

0, 1, 2, 3, 4, 5, exponential format, auto 2.1.2.2.2  DISPLAY FORMAT 
2 

A decimális helyek száma.  
Meghatározza a térfogat érték kijelzett formátumát. 
(A HART® communicator H275 opciója). 
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Funkció (Fct) Bemeneti tartomány Leírás 
2.1.3.0 ANALOG OUTPUT   

Level, Distance, Volume, Ullage volume  
(Szint, Távolság, Térfogat, Szivárgási térfogat) 
választása 

2.1.3.1 FUNCTION I 

Level 
(Szint) 

Az érvényes kimeneti funkció (mért érték kijelzése).  
A térfogatmérés működik, ha a térfogat táblázat a 2.1.7.0 menüben 
létezik. 
 

Válassza a 4 - 20 mA  
vagy 4 - 20 mA + 22 mA hiba esetén 

2.1.3.2 RANGE I 

4 - 20 mA 
 

Érvényes kimeneti tartomány:  4 … 20 mA (1. választás).  
Ha a MicroTREK HIBA módba lép, az áramkimenet kifagy, kivéve,  
ha a 2. választás programozott, amikor is a kimenet 22 mA-re áll be.  

Választható: Nincs késleltetés,  
 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 15 min 

2.1.3.3 ERROR DELAY 

No delay 
(Nincs késleltetés) 

 

Ez a paraméter a késleltetést állítja be, mielőtt a kimenő áram 22 mA-re 
áll be a hiba bekövetkezése esetén. 
Ez a menü a „I” menü tartományában van,  
amikor 4 - 20 mA programozott a 22 mA-es hibajellel 

Vigyen be 0 és  
Scale I maximum közötti értéket 

2.1.3.4 SCALE I 
                  min. 4 mA 

Megrendelés szerinti érték 
 

Vigye be a tartomány alsó értékét  
(ami 4 mA-nek felel meg) a 2.1.3.1-ben választott paraméter 
függvényében 

Vigyen be Scale I minimum  
és tartálymagasság közötti értéket 

2.1.3.5 SCALE I 
                  max. 20 mA 

Megrendelés szerinti érték 
 

Vigye be a tartomány felső értékét  
(ami 20 mA-nek felel meg) a 2.1.3.1-ben választott paraméter 
függvényében  
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Funkció  (Fct.) Bemeneti tartomány Leírás 
2.1.4.0 FELHASZNÁLÓI   
                 ADATOK 

  

2.1.4.1 TAG 00000 01 
 

A készülék azonosító száma 

2.1.4.2 SERIAL NUMBER  
 

Csak olvasható menü. Minden készüléknek saját száma van 

2.1.4.3 FRENCH 
          COMMISSION 
           NUMBER 

 Csak olvasható menü 
Gyártó által adott szám, szerviz és garancia kérdések esetére  

2.1.4.4 GERMAN 
 COMMISSION 
         NUMBER 

 Csak olvasható menü 
Gyártó által adott szám, szerviz és garancia kérdések esetére 

2.1.4.5 RELEASE NUMBER  Csak olvasható menü 
A készülék szoftver és hardver azonosító verziószáma 

Rod, Twin Rod, Cable, Cable +counterweight,  
Cable without counterweight, Twin Cable,  
Twin Cable + counterweight, Coax,  
Special 1, Special 2, Special 3 

2.1.4.5 PROBE TYPE 

Megrendelés szerint 
 

Csak olvasható menü  
A karimához szerelt szondatípusok. 

2.1.4.5  CHECKSUM  Csak olvasható menü  
Hasonló a  release number-hez   
a készülék szoftver verziójának azonosításához szükséges. 
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Funkció  (Fct.) Bemeneti tartomány Leírás 
2.1.5.0  APPLICATION   
2.1.5.1.0  THRESHOLD   
2.1.5.1.1  LEV. PULSE AMP. Csak olvasásra.  

 
Dinamikus érték 
A szintmérő impulzus amplitúdója (millivoltban)  

2.1.5.1.2  LEV. PULSE GAIN Csak olvasásra  
 

Dinamikus érték 
A szintmérő impulzus erősítése (gain 0, 1, 2, vagy 3). 

Vigyen be 50mV és 25000mV 
közötti értéket 

2.1.5.1.  THRESHOLD 

500 mV G3    1 m-nél 
 

A szintmérő impulzus küszöbértéke (millivolt). Az elektronikus feldolgozó 
egység erősítésszabályozója által létrehozott küszöbérték.  

Vigye be a  Fct. 2.1.1.4: Dead 
zone és a fct. 2.1.1.2: Probe 
length közötti értéket 

2.1.5.2 DISTANCE INPUT 

 

Ez a funkció kényszeríti a MicroTREK készüléket, hogy megkeresse  
a mérendő anyag szintjét, ha az más tartományban van, mint az aktuális 
mérési zóna.  
Ha nincs szintjel, akkor a becsült értéket be lehet vinni. 

Vigye be a    0mm vagy 0in és Fct. 
2.1.1.4: Dead zone közötti értéket 

2.1.5.3 DETECTION DELAY 

Megrendelés szerinti érték 

Ez a funkció megakadályozza a készüléket  
a közvetlenül karima alatti (közeli) tartományban történő jelfeldolgozásban.  
A bevitt késleltetési értéknek kisebbnek kell lennie, mint a "holt zóna" értéke 

2.1.5.4 SEARCH PROBE END Az fct. 2.1.2.1.1-ben konfigurált 
egységekben mérve 

Automatikusan megméri a szonda hosszát.   
A pontos méréshez a tartálynak üresnek kell lennie, a tartálymagasságnak 
pedig  
nagyobb értékre kell programozva lennie, mint a szonda becsült hossza.  

2.1.5.5 RESET MicroTREK 2-wire  Újraindítja a mérőkészüléket. 
2.1.6.0 SERIAL I/O   

Vigyen be 0 és 15 közötti értéket 2.1.6.1 ADDRESS 
0 

A készülék címét adja meg, amellyel később a HART Multidrop network-höz 
csatlakozik. Ekkor a kimeneti áram 4 mA-re áll be. 
0 = 4 … 20 mA kimeneti áram  aktív  
1 – 15 =    multidrop mód 
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2.1.7.0 KONVERZIÓS   
                 TÁBLÁZAT 

  

Választható: m3, l, US Gal, Ft3, 
bbl, m3/h, Ft3/h, kg, Metric 
Tons, US Tons 

2.1.7.1 VOLUME UNIT 

Liter [l] 

A konverziós értékek egysége ("volume table"). A választott egységekkel kell 
meghatározni a táblázat értékeit. 

0 és 20 pont között  2.1.7.2 INPUT TABLE 
 0 

(vagyis  
 nincsen térfogat táblázat) 

Ez a funkció a konverziós táblázatot határozza meg. 
A felvehető konverziós pontok maximális száma:20  
Minden következő értéknek nagyobbnak kell lennie a megelőzőnél. 
A hosszúság és térfogat egységek  
a táblázat adatainak módosítása nélkül is változtathatók a későbbiekben.  
Az Fct.s 1.2.4 és 1.2.5-ben használt hossz és térfogat egységeket kell itt is alkalmazni. 

2.1.7.3 DELETE TABLE  Ez a funkció törli a konverziós táblázatot 
 
 
Funkció  (Fct.) Bemeneti tartomány Leírás 
2.2.0 ELLENŐRZÉSEK   
2.2.1 TEST OUTPUT Válasszon egy értéket:  

4 mA, 8mA, 12mA, 20 mA 
Ez a funkció engedélyezi az áramkimenet ellenőrzését. A kimenet a listázott 
értékekre állítható. Hiteles árammérővel a kimeneti áram ellenőrizhető. 

2.3.0 SERVICE  Tiltott gyártói konfigurációs menü. Ezek a paraméterek Fct. 3.2 “Specialist PSW 
(password)”-ön keresztül érhetők el.  

   
3.0 ACCESS RIGHTS   

IGEN vagy NEM.  
Vigyen be 9-karakteres kódot, ha IGEN  

3.1 MAINTENANCE      
                  PSW 

No 

Hatástalanítja az „access lock”-ot a konfigurációs menüben. 
A password pontosan 9 karakteres legyen. Csak E, R vagy U használható. 
A password rejtett formában jelenik meg a kijelzőn.  
Ez engedélyezi NIVELCO-nak az elfelejtett password dekódolását. 

3.2 SPECIALIST PSW  Szakember elérése a Szerviz Paraméterekért 
Lásd NIVELCO Szerviz Központ vagy MicroTREK Szerviz Könyvben a kódot 

   
4.0 WATCH STATUS  Ez a funkció a készülék státuszát jelzi ki 
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Funkció (Fct) Bemeneti tartomány Leírás 
5.0     HART®   VARIABLES   

 5.1 MANUFACTURER 
NIVELCO 

Csak olvasható menü 

 5.2 MODEL 
 

Csak olvasható menü  

 5.3 FLD DEV REV 
1.0 

Terepi készülék változat 
Csak olvasható menü  

 5.4 SOFTWARE REV 
1.0 

Szoftver változat. 
Csak olvasható menü 

 5.5 HARDWARE REV 
1.0 

Hardver változat. 
Csak olvasható menü. 

5.6 DEVICE ID  Csak olvasható menü. A készülék ID jele a készülék gyári száma is. 
5.7 MESSAGE  32 bájt ASCII karakterek 
5.8 DESCRIPTOR  16 bájt ASCII karakterek 
5.9 DATE  Hónap, Nap, Év (xx / xx / xx). 
5.10 NUM RESP PREAM   Művelet csomag előjelző szám 
5.11 TAG  A MicroTREK azonosító neve 
5.12 POLL ADDRESS  A készülék címe 

 
5.3.1 ALFA-NUMERIKUS ADAT KARAKTEREINEK FUNKCIÓI 
 
PCSTAR 2  fct. 12.6.1: Unit name, fct. 1.4.4: Device number, fct. 1.4.8: Option 
HART® console (HHC) fct. 5.7 Message, fct. 5.8 Descriptor, fct. 5.11 Tag 
@ H P X Space ( 0 8 
A I Q Y ! ) 1 9 
B J R Z “ * 2 : 
C K S [ # + 3 ; 
D L T \ $ ‘ 4 < 
E M U ] % - 5 = 
F N V ^ & . 6 > 
G O W _ ‘ / 7 ? 
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5.4 MICROTREK KÉTVEZETÉKES MIKROHULLÁMÚ SZINTMÉRŐ JELLEMZŐI 
 
Ebben a fejezeteben az alábbi kérdésekkel foglalkozunk: 

- Mérési skála beállítása a készülék öt alapvető mérési konfigurációnak megfelelően: 
- Mi történik, ha a tartály megtelt vagy üres; 
- Mi a szint küszöbérték („Threshold”) és hogyan lehet módosítani  
- Hogyan történik a mérés, ha egynél többféle anyag van a tartályban; 

A mérési skála: öt lehetséges konfiguráció az analóg áramkimeneten  
„Szint”-tel (LEVEL – PCSTAR 2 Fct 1.3.1: Current 1 Item) 

A Tartály magasság  
(Tank height – Fct. 1.1.1)  

B Szonda hossz 
(Probe length – Fct. 1.1.6) 

C Késleltetés 
(Detection delay – Fct. 1.5.1)  

D Nem mérhető zóna 
(Non-measurable zone) 

E  Minimális távolság a nem mérhető 
zóna és a holt zóna között 
(Minimum distance between  
non-measurable zone and dead zone) 
(Fct.: 1.1.2 – Fct.: 1.5.1) 

F Felső holt zóna 
(Upper dead zone – Fct. 1.1.2) 

G Méréstartomány 
(Measuring range) 
Referenciapont a tartály aljánál 
(Reference point at tank bottom) 

H 

Fct.: 1.3.1 = Szint Level 
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Az előző ábra diagramja az alább ismertetett konfigurációkat ábrázolja: 
(1) Az “áram kimenet” tartománya kisebb, mint a max. lehetséges mérési tartomány 

 
(2) Az “áram kimenet” tartománya egyenlő a mérési tartománnyal: 

Scale min.: 4 mA (Fct. 1.3.3) = tartály magasság – szonda hossz + H 
Scale max.: 20 mA (Fct. 1.3.4) = tartály magasság – holt zóna 
 

(3) Az “áram kimenet” tartománya nagyobb, mint a mérési tartomány: 
Scale min.: 4 mA (Fct. 1.3.3) = 0.0 
Scale max.: 20 mA (Fct. 1.3.4) = tartály magasság – holt zóna  
 

(4) Az “áram kimenet” tartománya nagyobb, mint a mérési tartomány: 
Scale min.: 4 mA (Fct. 1.3.3) = tartály magasság – szonda hossz + H  
Scale max.: 20 mA (Fct. 1.3.4) = tartály magasság  
 

(5) Az “áram kimenet” tartománya nagyobb, mint a mérési tartomány: 
Scale min.: 4 mA (Fct. 1.3.3) = 0.0 
Scale max.: 20 mA (Fct. 1.3.4) = tartály magasság  

 
MEGJEGYZÉS: A távolságmérés referenciapontja a készülék tömítőpereme (hatlap alja), karimás készüléknél a karima alsó felülete. 
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5.4.1 LOGIKAI LÉPÉSEK, HA A REFLEKTÁLT JEL ELVESZETT 
 
A reflektált jel általában akkor tűnik el, ha a szint a felső holt zónában van vagy a tartály aljának közelében.  
A következő diagram mutatja, hogy hogyan működik a készülék annak függvényéban, hogy hol veszett el a jel.  
A PCSTAR 2 F8-Marker display funkcióját kell használni, hogy a készülék mérési státuszát követhessük. 

Zóna 1 : Holt zóna és észlelés késleltetési zóna 
 “Tank full” és “Level lost” marker jelenik meg a kijelzőn, ha a mért anyag a holt zónába érkezik  
és a reflekált jel elvész. Ugyanez történik, ha ha a szint reflexió az észlelés késleltetési zónába esik. 
A készülék ezt úgy érzékeli, hogy a tartály tele van, és kijelzi a maximális szint értéket 
A készülék folyamatosan keresi a reflexiót a beprogramozott szonda hossza mentén. 
Zóna 2 : Megtelt zóna és holt zóna  
 “Tank full” marker jelenik meg a kijelzőn 
Ha a készülék elveszti a jelet ebben a zónában, akkor úgy viselkedik, mint a Zóna 1-ben:  
a tartály állapotát megteltnek jelzi 
A készülék folyamatosan keresi a reflexiót a beprogramozott szonda hossza mentén 
Zóna 3 : Valós mérési zóna 
A készülék a szonda hossz mentén keresi a legnagyobb reflektált jelet. 
Ha az impulzus elveszett, akkor az utolsó mért értéken fagy ki a kijelző. 
 “Level lost” marker jelenik meg a kijelzőn 
Zóna 4 : Üres  zóna 

 

 

Ha a reflexiós jel itt vész el,  
akkor a készülék ezt úgy érzékeli, hogy a tartály üres, és “Tank empty” jelzést ad.  
A készülék ebben a zónában keres jelet, de percenként egyszer a szonda programozott hossza 
mentén is keres. 
A kimenet kifagyott állapotban van ez alatt az idő alatt. 
A szonda végén lévő rövidzárási reflexió nagyobb lesz ilyenkor, mint a közegről visszaverődő 
reflexiós jel. 
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5.4.2 ERŐSÍTÉSFOKOZAT ÉS FESZÜLTSÉG AMPLITÚDÓ 
 
Minden, az elektronikus egységhez visszatérő impulzust (beleértve a karima, a zavaró és anyagfelszín reflexiókat) a készülék feszültség amplitudóvá alakít.  
A készülék mikroprocesszora megkeresi a beállított tartománynál (amit küszöbnek „Thresholdnak” nevezünk) nagyobb impuzusai között a legnagyobb értékűt és 
szintjelként azonosítja, mint a mért szint jelét. Erre a készülék számára hasznos jelre állítja be a szükséges erősítést. 
Ha ez a jel a beállított működési tartományon belül van, akkor a készülék követi a továbbiakban ezt a jelet. 
A készülék minden időbeli változást figyel és megjegyez ezzel a visszatérő reflektált jellel kapcsolatban és a kijelzőn, mint szint vagy térfogat értéket mutat a 
feldolgozás után. 
Az erősítési fokozat a feszültség amplitudó függvénye. Ez meghatározza a küszöb alap értékét, amikor a készülék a szintmérő jelet keresi.  
Erős reflexiós jel kis erősítési fokozatot állít be (azaz 0 vagy kis értékűt).  
Ha azonban a jel nagyon gyenge, akkor a 3-as erősítési fokozat (azaz nagy erősítés) áll be. 

 
Példa a jelerősítésre: 

 

hasznos jel-zóna

hasznos jel-zóna

2-es er ítésős

hasznos jel-zóna
használhatatlan jel,
növeli az er sítéstő

használhatatlan jel,
növeli az er sítéstő

J  a zónában
megfelel a működési
követelményeknek.
További erősítés
(3-as erősítés)
nem szükséges

el ,

∆=normális esetben
     nem kevesebb
     mint 0.4-0.5V

Csúcs
Küszöbérték

Mikroprocesszor

erősítés 0

erősítés 1

Szint impulzus

er sítési tényező ő
küszöbérték

G0 G1 G2 G3
t0 t1 t2 t3

ahol az erősítési tényező=f A
és A=szintjel amplitudója

{ }

t0
A0

t
A
1
1

t

A

2

2

erősebb jeleknél

Er sítő ő
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Szintmérés - szint impulzus amplitúdó és küszöbérték 
 
A tápegységre kapcsolás után a készülék működni kezd: 
1. Méri a feszültség amplitudó által meghatározott és ciklikus ismétléssel beállított erősítés fokozattal a reflektált jeleket.  
2. Meghatározza a maximális amplitudóju jelet, ami megfelel a szint reflexiónak. 
 
A következő ábra a PCSTAR 2 F7-Oscilloscope funkció pillanatfelvétele tipikusan egy mért anyagra vonatkozóan 

1 Kezdő impulzus 
 

2 Karima reflexió (a koaxiális szondánál nem jelentkezik) 
 

3 Nem anyagszint reflexió (parazita, például keverő) 
 

4 Mért anyagszint reflexió 
 

5 Szint küszöbérték „Threshold” (kétértékű lépéssel). 
Programozva az F11-Dynamic configuration menüben 
 

6 Offset  
(a jel által befutott távolság a feldolgozó egység és  
 a készülék referencia pontja között) 
 

7 A mért távolság az idő függvényében 
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A szintmérő jel két tényezővel optimalizálható: 
 
Erősítési tényező 
A jel amplitudója a mért anyag (εr) dielektromos tényezőjével arányos. Kis amplitudó esetén erősítést kell alkalmazni. 
Az erősítési tényező az (εr) dielektromos állandótól és a szonda típusától függ. A készülék automatikusan állítja be az erősítést. 
A készülék automatikusan állítja be az erősítést az alábbi erősítési tényezők szerint: 

Fokozat Erősítési tényező
0 1.05 
1 2.10 
2 4.37 

A következő erősítési tényezők állíthatók be: 
 

3 8.93 
 
Szint küszöb 
A szint küszöb elnyomja a zavaró interferencia jeleket azért, hogy csak a mért anyagfelületről reflektált jel legyen látható.  
A gyári beállítású küszöb érték a legtöbb átlagos mérési feladatra alkalmazható.  
A küszöbérték vátoztatása szükséges lehet igen kis értékű (εr) dielektromos tényezőjű anyagoknál,  
többszörös interferenciás reflexiók esetén vagy kedvezőtlen telepítési körülmények miatt. 
 
Az alábbi ábra interferencia jeleket mutat oszcilloszkóp üzemmódban.  
Ilyen jeleket sokféle körülmény okozhat, mint például tartály belső tér kialakítás vagy többszörös visszaverődés a méréstartományon belül. 
 

Még ha az interferencia jelek igen gyengék is,  
a küszöb soha se legyen beállítva az alábbi jelnagyságnál nagyobbra: 
 

1 Indító impulzus 
 

2 Karima reflexió 
 

3 Szint jel 
 

4 Interferencia jel   
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1 Indító impulzus 
2 Karima reflexió 
3 Szint jel 
4 Interferencia jel 

 

5 Szint küszöbérték „Treshold” 

A fenti diagramból látható, hogy a küszöb szintérték nem állandó: 400 mV 1 m távolságnál és csak 250 mV 10 m-nél. 
A szint küszöbérték pozicíója nem csökken, ha a szonda hossza ≤ 3 m.  
A küszöbérték diagramja automatikusan áll be az egész mérési tartományban. 
 
Szintküszöb beállítás 
 
Ha a beállított szintküszöb értéke túl nagy, vagyis nagyobb, mint a reflektált jel amplitudója, 
akkor a készülék nem találja meg a szintet még a legnagyobb erősítés esetén sem. 
 
Ha a beállított szintküszöb értéke túl kicsi, vagyis kisebb, mint az interferencia jelek amplitúdója, 
akkor a készülék ezeknek a zavaró jeleknek egyikét fogja szintként jelezni még üres tartály esetén is. 
 
A szintküszöb pontos beállítása főleg kis (εr) dielektromos tényezőjű anyagok esetén fontos. 
 
A beállításhoz  a reflektált jel amplitudója ismert kell hogy legyen. Ideális az 500 mm –hez tartozó jel. 
A szintküszöb az interferenciás zavaró jelek és a reflektált hasznos jel amplitudója között legyen. 
A mérőszonda alsó feszítőszerkezetének reflexiója, amely jól azonosítható, nem kell, hogy a szintküszöb alatt legyen. 
 
Vessünk egy pillantást a szonda hossza mentén az összes reflektált jelre és ennek megfelelően állítsuk be  
a küszöb értéket és/vagy az erősítési tényezőt a „Dynamic configuration (F11)” menüben. 
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5.4.3 TIPIKUS JEL KIALAKULÁSOK 
 
Az alábbi diagramok oszcilloszkóp üzemmódban felvett jellemző jelalakokat ábrázolnak. 

 
 

Rúd vagy kábelszonda 1. erősítésfokozatban Rúd vagy kábelszonda 2.erősítésfokozatban 

  

Koaxialis szonda 1. erősítésfokozatban Koaxialis szonda 2. erősítésfokozatban 
 
A koaxiális szonda ábrájában nincs karima reflexió, mert a mechanikus felépítés nem okoz impedancia változást a szonda mentén a karimánál. 
 
A mért anyag felültéről reflektált jel amplitudója növekszik, ha a szint emelkedik és csökken, ha a szint süllyed.
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5.4.4 AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁS 
A megfelelő erősségű reflektált jel előállításához az erősítési tényező fokozat automatikusan áll be.  
Ha a reflektált jel amplitudója csökken, akkor az erősítés tényező növekszik, hogy kiegyenlítse az amplitudó csökkenést.  
Az erősítési tényező fokozat (Gain) és küszöbszint (Threshold) aránya így állandó marad. 
 

1 szintjel, a 2 és 4m távolság között található 
 

2 küszöbszint 

 Az erősítési tényező fokozat 3. 
 
Az alábbi ábrán a reflektált hasznos jel szint lecsökken (gyengül, kisebb amplitudóju), ha növekszik a távolság a szint és a karima között.  

1 szintjel, a 4m távolságon túl található 
 

2 küszöbszint 
 

3 zavaró jel 

 

A zavaró interferencia jelek a küszöbszint alatt vannak, amely jelen esetben 
50 mV.  
 
Az erősítési tényező fokozat most is 3, mint az előző ábrán. 
 
Mindkét esetben az automatikusan beállított küszöbértékek a szintjel 
félértékénél találhatók 

Működés közben vagy telepítésnél előforduló hibák esetén így gyakran és könnyen elemezhetők a problémák, amelyeket magunk is elháríthatunk ezután. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, kérjük, küldje el, a képernyő ábráját (képernyő foto F10) a NIVELCO Szervízközpontba.
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Példa arra az esetre, ha túl kicsi a mért szint a valóságos szinthez képest: 
 
Olvassa le az amplitudó csúcsértékét az oszcilloszkóp funkcióval – F7 
 
Módosítsa a küszöbszint értéket 
 
Lépés Művelet Bevitt adat / kijelzett érték

1 Indítsa el a PCSTAR 2.-t. Nyomja meg F2-t készülék csatlakoztatásához. n/a 
2 Nyomja meg F11-et (F11-Dynamic configuration window). n/a 
3 Az ablak felső részén: távolság, amlitudó csúcsérték és erősítés fokozat látható. 21000 mm;1500 mV;Gain 2 
4 A programozott szint küszöb megjelenik mV-ban. Klikkeljen “Modify”-ra a “Threshold” mező aktivizálásához. n/a 
5 Klikkeljen ”Threshold”-ra és vigye be az új értéket. 1100 mV 
6 Ha a közelítő szintérték ismert, klikkeljen a “Distance” –re, majd klikkeljen a “Search” gombra. 19000 mm 
7 Ha az érték még mindig kicsi, próbálja meg ismét csökkenteni a küszöbértéket egy kevéssel. 

Ha ez sem oldja meg a problémát, forduljon a NIVELCO Szervizközponthoz! 
n/a 

 
Megjegyzés: A küszöb lépcsőzetesen csökken 2 méterenként 
 
 
Megjegyzés szilárd anyagok méréséhez: A legtöbb szilárd anyagos mérésnél a 3-as erősítési tényező fokozatban történik a mérés (kivéve a nagy (εr) dielektromos 
tényezőjű porokat és granulátumokat - például szénpor). 
 
Ha nehézségek vannak a szintméréssel a készülék 0 és 2-es erősítési tényező fokozata között a szintmérés bizonyos pontjánál, akkor többnyire valamilyen zavaró 
tárgy (kiálló alkatrész, stb) van a tartályban az elektromágneses mérőimpulzus útjában, így a készülék az ott reflektálódó legnagyobb jelet érzékelve hamis 
szintértéket ad. 
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5.4.5 SZINTMÉRÉS EGYNÉL TÖBBFÁZISÚ ANYAG VAGY RÉTEG ESETÉN 
Egynél többfázisú anyagok felső szintje is mérhető a tartályban.  
Ehhez az üzemmódhoz a gyári menüben (Fct1.1.3. Application Type) az alábbiak szerint kell a paramétereket bevinni: 
 
2 liquids, 1 level (2 folyadék, 1 szint) Szintmérés kettő vagy több fázissal 
1 liquid, 1 level (1 folydék, 1 szint) Mérés egy fázissal vagy folyadékkal 

 
Jellemzők 
A felső anyagréteg mérhető, ha annak vastagsága körülbelül minimum 100 mm és dielektromos állandója minimum εr=2.4. 
A “2 liquids, 1 level” módban mérni lehet még akkor is, ha kettőnél több folyadék van a tartályban: 
Az első reflektált jel azonosítja a szintet, a másodikat nem veszi figyelembe a készülék 
Ez a mérési mód valamennyi szonda esetén használható 
 
 
Alkalmazási példa1 - olaj szintjének mérése (1 folyadék a tartályban) 

A Factory Menu Fct. 1.1.3: Application Type-ban állítson be 1 liquid, 1 level-t a készülék 
keresni fogja a reflektált jelet a legnagyobb amplitudóval (vagyis a küszöbszintnél 
nagyobbat). 
 
Ez fogja mutatni az olaj szintjét. 
 

1 A mért szint jele 

 

2 Küszöbszint 
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Alkalmazási példa 2 - Szintmérés két folyadék esetén (olaj / víz a tartályban) – pontosan programozott készülékkel 

A Factory Menu Fct. 1.1.3: Application Type-ban állítson be 2 liquid, 1 level-t a készülék 
keresni fogja az első reflektált jelet. 
 
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a készülék az olajszintjét mérje. 
 

1 Küszöbszint 
 

2 Az első jel a küszöbszint felett. 
 

3 Olaj / víz határréteg jel, megméri a legmagasabb amplitudóval. 
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5.5 HIBA ELHÁRÍTÁS 
 
Esemény Hiba Elhárítás 
Hiba üzenetek  
“Tank full”  
állapot *, kijelzés kifagyva a 
maximum vagy a minimum 
értéknél 

Nem hiba. A szint elérte (és lehet, hogy 
túlhaladta) a beírt max. határértéket. 
Ekkor kiírja a maximumot (szint esetén) vagy 
a minimumot (távolság esetén). 

Nincsen. A mérés normális lesz a programozott határokon belül. 

“Tank empty”  
állapot* kijelzés kifagyva  
a max vagy min értéknél 

Nem hiba. A szint az alsó holt zónába 
csökkent, így nincs tovább érzékelt jel.  
Ekkor kiírja a maximumot (távolság esetén) 
vagy a minimumot (szint esetén). 

Nincsen. A mérés normális lesz a programozott határokon belül. 

“Tank full” és “Level lost” 
állapot*, kijelzés kifagyva a 
maximum vagy a minimum 
értéknél 

Nem hiba. 
A szint az felső holt zónába nőtt, így nincs 
tovább érzékelt jel.  

Ürítse a tartályt a felső szinthatár alá és ellenőrizze a működést! 

“Level lost” állapot*, kijelzés 
kifagyva  

A készülék elvesztette a keresett jelet, de 
még nem találta meg a reflektált jelet. 
Ez akkor következhet be, ha a jel a 
küszöbérték alá csökkent és a parazita jelek 
a karimától vagy a tartály hibájától nem 
engedik a valódi jel megtalálását. 

Biztosítsa, hogy a tartályban a szint a maximum alá csökkenjen és 
ellenőrizze a mérést. 
Ha nincs érzékelt jel, akkor módosítsa a küszöbértéket kézi beállítással, 
ahogyan azt megtalálja a 3.5.2 és 8.4.2 alatt a PC STAR 2 oscilloscope 
(F7) és dynamic configuration (F11) használatával. 

“Reference not found” állapot* Akkor történik meg, ha a mérőkártya áramkör 
időalapjával van probléma. 

Forduljon a NIVELCO-hoz! 

“Level lost” és 
“Reference not found” 
állapot*, kijelzés kifagyva 

A szondát elektrosztatikus kisülés érte 
(ESD). 

A készülék újra keresni kezdi a mérőjelet és az eredményt kijelzi.  
Ha a kijelzés kifagyva marad, akkor a készülék valószínűleg tönkrement az 
ESD miatt és cserélni kell. Forduljon NIVELCO-hoz! 

“Flange not found” állapot * A készülék hibásan kötél vagy rúd szondára 
programozott, miközben koaxiális szonda 
van felszerelve. 
De lehetséges, hogy hoszú tartálycsonk okoz 
nagymértékű karimajel csillapítást. 

Forduljon a NIVELCO-hoz a hiba kiküszöböléséhez! 
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Esemény Hiba Elhárítás 
“Delay out of limits” állapot*, 
kijelzés kifagyva. 

A kiküldött mérőjel nem érzékelhető. 
A készülék nem fog működni, amíg ez a 
hiba fennáll. 

A készüléket valószínűleg ki kell cserélni. Forduljon a NIVELCO-hoz! 

“Negative voltage error”* 
“VC01 voltage error” * 
“VC02 voltage error” * 
“Reprogramming FPGA” * 

Akkor történik meg, ha a mérőkártya 
áramkör időalapjával  
van probléma.  Forduljon a NIVELCO-hoz! 

 
*A készülék a PC-STAR 2 szoftverjének Marker status window (F8) programjához csatlakoztatva vagy a HART Kommunikátoron (HHC) kilistázva. 
 
 

Esemény Hiba  Elhárítás 
Általános működés 
A készülék nem pontos nagy 
(εr) dielektromos állandójú 
anyagok mérésénél. 
Állandó elcsúszás (offset) 
tapasztalható méréskor. 

A tartálymagasság beállítása hibás. Ellenőrizze a tartálymagasságot és a paramétereket! 
Ha a készüléket kicserélték, ellenőrizze, hogy a gyári paraméterek azonosak-e 
az eredetivel! 
Forduljon a NIVELCO-hoz a gyári menühöz való hozzáféréshez! 

A készülék pontatlan 
szintértéket jelez. 

A készülék nem a valódi mérőjelet 
érzékeli 

Ellenőrizze a tartály belső terét zavaró alkatrészek esetleges jelenlétét! 
Ha a kapott jel közel esik a tartály csatlakozócsonkjához, növelje meg az 
érzékelési késleltetés és a holt zóna arányát azonosan, vagy a küszöbértéket a 
teljes mérési tartományban, ha a teljes mérési tartomány fontos. Minden 
esetben használja a PCSTAR 2 oscilloscope function-t a jelenségek láthatóvá 
tételéhez. 
A küszöböt úgy kell beállítani, hogy eltakarja a zavarokat, de kellő tartalékkal 
érzékelje a hasznos jelet. Túl nagy (az indítójellel azonos) reflektált impulzus 
kép jelentkezhet, ha a szonda hozzáér a tartály falához, vagy nyakához (lásd 
1.3.5.). 
Szüntesse meg a kontaktust! 

A készülék nem mér 
pontosan, amikor kettő vagy 
több réteg van a tartályban. 

A készülék valószínűleg nem 
megfelelően van programozva erre az 
alkalmazásra és a határréteget méri a 
szint helyett. 

Ellenőrizze, hogy a Factory Menu function 1.1.3: Application Type a megfelelő 
„2 liquids, 1 level”-re van állítva! 
Ellenőrizze azt is, hogy a felső réteg minimum 100 mm legyen a mért anyagnál! 
Forduljon a NIVELCO-hoz a megfelelő beállításért! 
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Esemény Hiba  Elhárítás 
Villamos csatlakozás és kommunikációs kimenet   

Nincs tápellátás Vizsgálja meg a tápegységet! 
Nem megfelelően csatlakoztattáka 
készüléket. Ellenőrizze a csatlakozást a készülék és a tápegység között! 

Áramkimenet értéke < 4 mA..  

Nem megfelelő a kimeneti áram 
beállítása. 

Hajtsa végre a kalibrációt, hogy ha erre hozzáférési engedélye van, vagy forduljon 
a NIVELCO-hoz. 

Hiba következett be. Ez akkor következik be, ha a  4-20 mA / error 22 mA  van programozva 
Ellenőrizze a készülék állapotát az (F8) marker window-t választva  
vagy a status (4.0) menüt a HART® kommunikátoron! 

Áramkimenet értéke 
22 mA kijelzés jelent meg 
 

A készülék felállási folyamatban van Várjon 50 másodpercig! 
Ha az áramérték 4 és 20 mA közé ugrik, és azonnal visszamegy 22 mA-re, akkor 
forduljon a NIVELCO-hoz! 

Az áramkimenet állapota nem 
azonos a kijelzőn olvasható 
értékkel PCSTAR 2 vagy 
HART® kommunikátoron. 

Az áramkimenet beállítása  
nem megfelelő. 

Ellenőrizze az áramhurkot és a csatlakozásokat! 
Állítsa be a kimenetet a Használati Utasítás (user sub-menu 1.3)-ban leírtak 
szerint és próbálja meg a küszöbértéket is módosítani az F11-Dynamic 
Configuration function (PCSTAR 2) segítségével vagy a HHC) kommunikátorral! 

A kommunikációs paraméterek nem 
megfelelően vannak beállítva 
számítógépen. 

Ellenőrizze a számítógép beállításait (address/device number)! 

Rossz a csatlakozás az interfészhez Ellenőrizze a csatlakozást! 
Készülék árama < 4 mA. 

Az adatforgalom a digitális 
interfészen keresztül nem 
működik. 
A készülék felállási folyamatban 
van, várjon 50 másodpercet és 
próbálja újból. Készülék árama = 22 mA Ha a probléma fennáll, forduljon a NIVELCO-hoz! 
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Távoli program.    90
   Alap beállítások
   Kimenet beállítás
   Alkalmazás
   Szervíz

1. Melléklet– A MicroTREK radar programozása Multicont folyamatvezérővel

Alkalmazás             97
   Küszöbszint

A szerviz menüben a kód beírása nélkül csak olvashatóak a változók. Változtatás előtt be kell írni a kódot.

Szervíz                   89
   Szervíz kód
   Alkalmazás
   Epsilon R

Küszöbszint            98
   Ampl=    00345    mV
   Dist.= 1.25 m
   Pulse ampl.= 820mV
   Gain= 3

Kimenet beállítás    92
   Mérési mód
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   20mA-hez rend. ért.
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   Hibajel késlelt.

Hossz mérték.      120
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Mérési mód           93
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Hibajel                  94
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Alkalmazás          94
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Alap beállítások     91
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Nivelco a műszaki változtatás jogát fenntartja. 
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