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Przetwornik poziomu
ultrad�wiêkowy

Typ 8175
kompaktowy

Opis
Ultrad�wiêkowy przetwornik poziomu sk³ada siê z sensora
ultrad�wiêkowego oraz przetwornika z 8-pozycyjnym wy�wietlaczem.
Ca³o�æ zamkniêta jest w bryzgoszczelnej obudowie z tworzywa
sztucznego z plombowan¹ pokryw¹, zabezpieczaj¹c¹ przed dostêpem
osób niepowo³anych do panelu steruj¹cego.
Przetwornik zasilany jest napiêciem 18-32 VDC (opcjonalnie 115/230
VAC) i posiada wyj�cie 4...20 mA. Opcjonalnie mo¿e byæ wyposa¿ony
w 2 przeka�niki 3 A / 230 V.
Przetwornik zawiera szereg mechanizmów zabezpieczaj¹cych. Funkcjê
alarmow¹ zaniku sygna³u. Przeka�niki mog¹ reagowaæ na przekroczenie
poziomu lub temperatury po zaprogramowanym czasie zw³oki.
Szeroki zakres funkcji filtruj¹cych kontroluje echo powrotne i
automatycznie eliminuje wszystkie zak³ócenia pochodz¹ce od elementów
zbiornika.
Funkcje "Teach-In" i symulacji gwarantuj¹ ³atwe i szybkie uruchomienie
urz¹dzenia.
Urz¹dzenie umo¿liwia zaprogramowanie kszta³tu zbiornika, poprzez
wybór (cylindryczny, sze�cienny, sferyczny) lub okre�lenie krok po kroku.
Warto�æ mierzona mo¿e byæ przedstawiona jako poziom, odleg³o�æ (w
cm, m, calach lub stopach) albo bezpo�rednio, jako objêto�æ (litry, m3,
galonach angielskich i galonach amerykañskich).

Wskazania i funkcje przetwornika poziomu
Tryb pracy
 wy�wietlanie poziomu, odleg³o�ci lub objêto�ci w ¿¹danych

jednostkach, ustawionych w menu kalibracji
 temperatura gazu (jednostki zgodne z menu kalibracji)
- sygna³ wyj�ciowy 4...20 mA proporcjonalny do poziomu,

zgodnie z okre�lonym zakresem pomiarowym
Tryb kalibracji
 wybór jêzyka
 wybór jednostek do wy�wietlania poziomu, odleg³o�ci     i
objêto�ci
 wybór t³umienia i ustawienie zw³oki czasowej dla sygna³u alarmu

uszkodzenia
 charakterystyka gazu (prêdko�æ d�wiêku i wp³yw temperatury

dv/dT oC
 okre�lenie i zapamiêtanie echa pochodz¹cego od elementów

sta³ych
 rêczne / automatyczne okre�lenie (Teach-In) punktu

pomiarowego odniesienia (poziom, odleg³o�æ lub objêto�æ)
 ustalenie zakresu poziomów dla sygna³u wyj�ciowego 4...20 mA
 zdefiniowanie parametrów przeka�ników (poziom, odleg³o�æ,

objêto�æ, To i/lub dostêpno�æ alarmu uszkodzenia)
Tryb testowania
 ustawienie poprawek dla warto�ci 4 mA
 ustawienie poprawek dla warto�ci 20 mA
 ustawienie poprawki dla temperatury
 wy�wietlenie natê¿enia sygna³u odbitego
 symulacja poziomu, odleg³o�ci, objêto�ci lub temperatury
 kasowanie wszystkich wprowadzonych odleg³o�ci od elementów

sta³ych, powrót do ustawieñ fabrycznych

8175
Zasada dzia³ania

Fala ultrad�wiêkowa 50 kHz jest wysy³ana z przetwornika, a nastêpnie
fala odbita (od elementów sta³ych i lustra cieczy) odbierana jest przez
ten sam przetwornik (8 cykli na sekundê). Czas i natê¿enie
powracaj¹cych fal s¹ zapamiêtane i analizowane (czas powrotu jest
proporcjonalny do odleg³o�ci). Poziom zostaje wyznaczony na podstawie
echa o najwiêkszym natê¿eniu, które nie by³o wcze�niej zdefiniowane,
jako echo pochodz¹ce od sta³ego elementu.

Dane techniczne
Zakres pomiarowy:
B³¹d pomiaru:
Rozdzielczo�æ:
Czêstotliwo�æ fali:
Czêsto�æ próbkowania:
Szeroko�æ wi¹zki:
Min. dystans:
Temperatura otoczenia:
Temperatura medium:
Maksymalne ci�nienie:
Napiêcie zasilania:
Pobór pr¹du:
Obci¹¿enie:

Wy�wietlacz:
Przeka�niki:
Wyj�cie analogowe:
Stopieñ ochrony:
Przy³¹cze:
Materia³y:

obudowa sensora:
obudowa elektroniki:

folia na panelu:
uszczelnienie:

0,30 ... 10,00 m (w warunkach normalnych)
+/- 0,25 % warto�ci koñcowej
+/- 3 mm
50 kHz
8 impulsów / sek.
k¹t 8o - sto¿kowa
30 cm od czo³a przetwornika
-20...+60oC
-40...+80oC
2 bar, przy 25oC
18...32 VDC
max 200 mA
< 1300 Ω, przy 30 V
< 1000 Ω, przy 24 V
< 500 Ω, przy 15 V
15 x 60 mm LCD 8-znakowy, alfanumerycz-
ny 15-segmentowy, wysoko�æ znaku 9 mm
2 przeka�niki programowalne, 3A, 230 V
(wystêpuj¹ opcjonalnie)
4...20 mA, alarm 22 mA
IP 65
gwint G 2�
PVDF
PC wzmacniane w 20 % w³óknem szklanym
poliester
FPM (Viton) lub EPDM

ultrad�wiêkowy miernik poziomu

Opcje
Wersja rozdzielona.
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Zasilanie

Sygna³ pr¹dowy

Wyj�cia

W³asno�ci sensora

18 - 32 VDC
115-230 VAC

4...20 mA
odwracalny, dla ci¹g³ego
sterowania lub monitorowania

2 przeka�niki / 3 A
(opcjonalnie),
dla limitowania warto�ci,
alarmu, itp.

Zakres pomiarowy
od 30 cm do 10 m

min. dystans martwy - 30 cm

Pokrywa zabezpieczaj¹ca
ze wzmocnionego PC

IP 65, obudowa
ze wzmocnionego PC

1 lub 2 x PG 13,5

Uszczelnienie z Vitonu lub EPDM

Sensor ultrad�wiêkowy PVDF

Filtrowanie echa
W przypadku specyficznych aplikacji z wieloma przeszkodami,
ultrad�wiêkowy przetwornik poziomu typu 8175 mo¿e przystosowaæ siê
do warunków, w jakich pracuje, po wprowadzeniu dok³adnej warto�ci
kalibruj¹cej. Po tej operacji, wszystkie echa od ustalonych i
wystêpuj¹cych okresowo przeszkód s¹ odrzucane. Umo¿liwia to
instalacjê ultrad�wiêkowego przetwornika poziomu typu 8175, nawet w
aplikacjach z przeszkodami takimi, jak zamontowane elementy,
przys³ony, mieszad³a, etc. w obrêbie wi¹zki.

Funkcja Teach-In
Ultrad�wiêkowy przetwornik poziomu typu 8175 umo¿liwia pomiar
odleg³o�ci, poziomu lub objêto�ci w ró¿nych jednostkach.
W przypadku najczê�ciej spotykanych zbiorników, wprowadza siê
wymiary, na przyk³ad �rednica zbiornika cylindrycznego i objêto�æ
odniesienia wystarcza do przyst¹pienia do pomiaru objêto�ci.
W przypadku szczególnej formy zbiornika, ultrad�wiêkowy przetwornik
poziomu typu 8175 jest, w ³atwy sposób, zdolny do wyuczenia siê formy,
krok po kroku.

Specyfikacja 
Napiêcie zasilania Gwint Przeka�niki Pod³¹czenie  Numer  

[V] [inch]  elektryczne identyfikacyjny 
18 - 32 VDC G 2 Brak PG 13,5 430 823 N 
18 - 32 VDC G 2 2 2 x PG 13,5 430 824 P 

115 / 230 VAC G 2 Brak 2 x PG 13,5 430 825 Q 
115 / 230 VAC G 2 2 2 x PG 13,5 430 826 R 

 

8o - wi¹zka sto¿kowa
8 impulsów / sekundê

Przetwornik poziomu
ultrad�wiêkowy

Typ 8175
kompaktowy


