I. Použití
Ultrazvukový snímač je určen pro měření hladiny kapalin
v otevřených i uzavřených
nádržích a kanálech. Používá
se k měření pitné i odpadní
vody, potravin, chemických
látek a v obecných měřících
aplikacích

II. Princip měření
Snímač ULS10 je bezkontaktní hladinoměr generující
ultrazvukové pulsy, které jsou
odraženy od hladiny kapaliny
a přijaty zpět. Čas mezi vysláním a přijetím je přímo úměrný
vzdálenosti mezi hladinou
kapaliny a snímačem. Výška
hladiny je vypočtena mikroprocesorem, jako rozdíl mezi za-

ULTRAZVUKOVÝ HLADINOMĚR

ULS10
danou výškou L0 (hloubka
nádrže při nulové hladině) a
změřenou vzdáleností snímače od hladiny. Celý proces
měření je automaticky korigován s ohledem na teplotu a
automaticky nastavuje dynamiku systému. Informace o
změřené výšce hladiny je převedena na proudový signál a
na sériové rozhraní RS485.

III. Instalace
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Snímač se instaluje nad
měřenou kapalinu v ose kolmé
k hladině. Snímač může být
instalován do víka nádoby,
nebo nad nádrž, či otevřený
kanál, jak je zobrazeno na
obrázku vpravo.
Žádná překážka nesmí zasahovat do dráhy ultrazvukového paprsku. Snímač by neměl být vystaven přímému
slunečnímu záření, ani blízkosti jiného zdroje tepla. V
místě upevnění snímače je
třeba zamezit vibracím a mechanickým rázům.

IV. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Vodiče musí být připojeny ke
snímači, zobrazovači, nebo
PC v souladu s obrázkem
vpravo. Pokud je třeba prodloužit kabel, je možné použít
svorkovnicovou skříňku s odpovídajícím krytím.
Napájecí zdroj by měl mít
napětí 14 ÷ 26 VDC, a měl by
být schopen dodat nejméně
100mA. Vnitřní ochrana snímače proti přepětí je 30V.
Snímače je možné propojit
přes rozhraní RS485 s PC a

odečítat měřené údaje, nebo
nastavovat parametry snímače.

V. POPIS FUNKCE
Pro správnou funkci snímače je nutné nastavit následující parametry:
L0
Lmin
Lmax
dL
Gain
Hmin
Hmax
Integration time
No echo

vzdálenost mezi snímačem a bodem odpovídajícím nulové hladině (0000÷9999 mm)
minimální vzdálenost mezi snímačem a hladinou kapaliny - pásmo necitlivosti (300÷9999 mm)
maximální provozní vzdálenost
maximální dovolená změna hladiny mezi dvěma měřeními (max 50mm)

maximální dovolené zesílení přijímače (max 90dB )
hladina odpovídající 0/4mA
hladina odpovídající 20/24mA
časová konstanta proudového výstupu
doba, za kterou je proudový výstup resetován do nuly, pokud snímač nemá odezvu

Během měření probíhají následující procesy: generování ultrazvukového pulsu, přijetí ozvěny, nastavení zesílení přijímače, měření
teploty, výpočet rychlosti ultrazvukového signálu, výpočet vzdálenosti snímače od hladiny, výpočet výšky hladiny a převedení na
proudový výstupní signál.
Během měření je kontrolováno překročení limitních hodnot Lmax, dL, a Gain.
Možné rozsahy proudového výstupu jsou 0÷20 mA, 4÷20 mA, and 0÷24 mA s možností odděleného nastavení úrovní odpovídajícím
horní a dolní hranici rozsahu výšky hladiny.
Měřené hodnoty jsou posílány jednou za sekundu (asynchronně) na sériové rozhraní RS 485 (vzdálenost, zesílení, teplota, hodnota
proudového výstupu atd.).
S pomocí sériového rozhraní je možné zobrazit, nebo změnit nastavené parametry.
Do paměti snímače může uživatel vložit vlastní textovou informaci v délce 64 znaků.

VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
rozsah**
rozlišení

0,3 ÷ 10 m
1 mm

přesnost*

± 0,1 % z měřené hodnoty ± 2mm

pracovní frekvence

70kHz

úhel

5°

materiál

PE, PVC

teplotní koeficient

± 0,03 %/ °C

pracovní teplota

-20 ÷ 60 °C

relativní vlhkost

(5 ÷ 95 )%

krytí

IP68

proudový výstup

0 ÷20 mA ,or 4 ÷ 20 mA , or 0 ÷ 24 mA

digitální výstup

RS485

napájecí napětí
proudová spotřeba

14 ÷ 26 VDC
max 100 mA

Poznámka:
* při konstantní teplotě vzduchu
** teplota vzduchu 250C , kapalina - voda

VII. ROZMĚRY

