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1 För din säkerhet

1.1 Behörig personal
Alla de hanteringsmoment som beskrivs i den här dokumentationen 
får endast utföras av utbildad personal som har auktoriserats för detta 
av den som driver anläggningen.
Vid arbeten på och med instrumentet måste alltid den nödvändiga 
personliga skyddsutrustningen bäras.

1.2 Avsedd användning
VEGAPULS 6X är en givare för kontinuerlig nivåmätning. 
Detaljerad information om användningsområdet finns i kapitel " pro-
duktbeskrivning". 
Instrumentets driftssäkerhet är endast given vid föreskriftsenlig 
användning enligt uppgifterna i bruksanvisningen, samt i de ev. kom-
pletterande anvisningarna.

1.3 Varning för felaktig användning
Vid ej sakkunnig eller ej föreskriftsenlig användning kan användnings-
specifika faror utgå från denna produkt, som t.ex. att behållaren rinner 
över på grund av felaktig montering eller inställning. Detta kan leda till 
sak-, person- eller miljöskador. Dessutom kan instrumentets skyddse-
genskaper påverkas negativt.

1.4 Allmänna säkerhetsanvisningar
Instrumentet motsvarar teknikens ståndpunkt under beaktande av 
vanliga föreskrifter och riktlinjer. Det får endast drivas i ett tekniskt 
oklanderligt och driftsäkert tillstånd. Den driftsansvarige är ansvarig 
för en störningsfri drift av instrumentet. Vid användning i aggressiva 
eller korrosiva medier, vid vilka en felfunktion hos instrumentet kan 
leda till en fara, ska den driftsansvarige övertyga sig om instrumentets 
korrekta funktion genom att vidta lämpliga åtgärder.
Användaren ska beakta säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvis-
ning, specifika installationsstandarder i respektive land, samt gällan-
de säkerhetsbestämmelser och föreskrifter för att förebygga olyckor.
Andra ingrepp än det handhavande som beskrivs i bruksanvisningen 
får av säkerhets- och garantiskäl endast utföras av personal som har 
auktoriserats av tillverkaren. Egenmäktigt utförda ombyggnationer el-
ler förändringar är uttryckligen förbjudna. Av säkerhetsskäl får endast 
de av tillverkaren angivna tillbehören användas.
För att undvika faror ska de säkerhetsmärken och - anvisningar som 
finns på instrumentet beaktas.
Radarsensorns lägre sändningseffekter ligger långt under de interna-
tionellt tillåtna gränsvärdena. Vid avsedd användning förväntas ingen 
som helst påverkan på hälsan. Mätningsfrekvensens bandbredd finns 
angiven i kapitel " Tekniska data". 
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1.5 Driftsätt för använding över hela världen
Med driftsättet ställs nationella inställningar för radarsignalerna in. 
Driftsättet måste absolut ställas in vid inledningen av uppstarten i 
inställingsmenyn via respektive manöververktyg.

Obs! Obs!
En drift av instrumentet utan att välja den passande landsgruppen 
utför en överträdelse mot respektive lands bestämmelser gällande 
radiotekniska godkännanden.
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2 Produktbeskrivning

2.1 Konstruktion
Typskylten innehåller de viktigaste uppgifterna för identifikation och 
användning av instrumentet:

5

4
3

2

1

Fig. 1: Typskyltens uppbyggnad (exempel)
1 Instrumenttyp, beställningsnummer
2 Fält för godkännanden, produktkod
3 Teknisk data
4 QR-kod för VEGA Tools-app
5 Information om beaktande av instrumentdokumentationen

På typskylten finns även instrumentets serienummer. Med detta hittar 
du via vår hemsida följande uppgifter om instrumentet:

• Produktinformation
• Instrumentkonfiguration
• Tillhörande dokumentation
• Ytterligare dokument

Gå in på " www.vega.com" och ange ditt instruments serienummer i 
sökfältet. 
Alternativt hittar du uppgifterna med din smartphone:

• Ladda ner VEGA Tools-app från " Apple App Store" eller " 
Google Play Store" 

• Skanna QR-koden på instrumentets typskylt, eller
• Ange serienumret mannuellt i appen

Typskylt

Serienummer - instru-
mentsökning

http://www.vega.com


6

3 Montera

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

66375-SV-220201

3 Montera

3.1 Monteringsinstruktioner
Radarsensorer för nivåmätning sänder ut elektromagnetiska vågor. 
Polarisationen är riktningen hos dessa vågors elektriska andel.
Polarisationen är markerad med ett stag på kåpan, se ritningen 
nedan:

1

Fig. 2: Polarisationens läge
1 Stag för uppmärkning av polarisationen

Genom att husets vrids ändras polaristationen och därmen störnings-
ekots påverkan på mätvärdet

OBS:
Observera därför polarisationens läge vid montering resp. förändring-
ar i efterhand. Fixera huset för att undvika en ändring av de mätteknis-
ka egenskaperna (se kapitel " Husegenskaper"). 

Montera instrumentet vid en position som ligger minst 200 mm 
(7.874 in) från behållarväggen. Om instrumentet monteras mitt i 
behållare med utbuktande eller avrundade hörn kan flerfaldiga ekon 
uppstå. Dessa kan dock tonas ner med hjälp av en motsvarande 
inställning (Se kapitel " Starta upp"). 

OBS:
Om du inte kan hålla detta avstånd bör du vid uppstarten utföra en 
undertryckning av störsignaler. Detta gäller framförallt om vidhäftning-
ar är att vänta på behållarväggen. 1) 

> 200 mm
(7.87")

Fig. 3: Montering av radarsensorn i behållare med avrundat innertak

I behållare med konformad botten kan det vara fördelaktigt att monte-
ra instrumentet i behållarens mitt, eftersom mätningen då kan göras 
ända ner till botten.

Polarisation

Monterinsposition - 
vätskor

1) I så fall rekommenderas att undertryckning av störsignaler upprepas vid ett 
senare tillfälle med vidhäftningar.
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Fig. 4: Montering av radarsensorn i behållare med konisk botten

Montera instrumentet vid en postiion som ligger minst 200 mm 
(7.874 in) från behållarväggen.

200 mm
(7.87")

Fig. 5: Montering av radarsensorn i behållartaket

OBS:
Om du inte kan hålla detta avstånd bör du vid uppstarten utföra en 
undertryckning av störsignaler. Detta gäller framförallt om vidhäftning-
ar är att vänta på behållarväggen. 2) 

Monteringsposition - fas-
ta material

2) I så fall rekommenderas att undertryckning av störsignaler upprepas vid ett 
senare tillfälle med vidhäftningar.
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4 Anslut till matningsspänningen

4.1 Ansluta
Anslutningen av matningspänningen och signalutgången görs via 
fjäderkraftplintar i kåpan.
Anslutningen till display- och inställningsmodulen resp, till gränssnitt-
sadaptern sker vid kontaktstift i huset.

Gör på följande sätt:
1. Skruva loss husets lock
2. Ta ur display- och inställningsmodulen, om en sådan finns, ge-

nom att vrida den något åt vänster.
3. Lossa kabelförskruvningens kompressionsmutter och ta ur för-

slutningspluggen.
4. Avmantla anslutningskabeln ca 10 cm (4 in), avisolera ledarändar 

ca 1 cm (0.4 in).
5. Skjut in kabeln i givaren genom kabelförskruvningen.

1 2
Fig. 6: Anslutningssteg 5 och 6
1 Enkammarhus
2 Tvåkammarhus

6. Stick in ledarändarna i plintarna enligt anslutningsschemat.

OBS:
Fasta trådar liksom flexibla trådar med ledarändhylsor kan stickas in 
direkt i plintöppningarna. Med flexibla trådar, skjut för att öppna plin-
tarna med en skruvmejsel (3 mm bred) undan manöverspaken från 
plintöppningen (hakar fast). När den släpps stängs sängs plintarna 
igen.

7. Kontrollera att ledningarna sitter korrekt í plintarna genom att dra 
lätt i dem.

8. Anslut kabelskärmen till den inre jordanslutningen och anslut den 
yttre jordansutningen till potentialutjämningen.

9. Dra åt kabelförskruvningens kompressionsmutter ordentligt. 
Tätningen måste omsluta kabeln komplett.

10. Sätt tillbaka display- och inställninsmodulen, om sådan finns.
11. Skruva fast husets lock
Den elektriska anslutningen är därmed färdigställd.

Anslutningsteknik

Anslutningssteg
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4.2 Anslutningsschema enkammarhus
Bilden nedan gäller både för icke-Ex- och för Ex-ia-versionen.

51 2+(  ) (-) 6 7 8

4...20mA

2

3

4
1

Fig. 7: Elektronik- und anslutningsdel - enkammarhus
1 Matningsspänning, signalutgång
2	 För	display-	och	konfigureringsmodul	resp.gränssnittsadapter
3 För extern display- och inställningsenhet
4 Jordanslutning för anslutning av kabelskärmen

Elektronik- och anslut-
ningsdel på elektronikhus
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5 Starta upp med display- och 
inställningsmodulen

5.1 Sätta i display- och inställningsmodul
Display- och inställningsmodulen kan när som helst sättas in i eller tas 
ut ur givaren. Fyra positioner med en förskjutning om 90° kan väljas. 
Det är inte nödvändig att bryta mätningsspänningen för att göra detta.
Gör på följande sätt:
1. Skruva loss husets lock
2. Sätt display- och inställningsmodulen i önskad position på elek-

tronikdelen och vrid den åt höger tills den hakar fast.
3. Skruva fast huslocket med siktrutan ordentligt.
Demonteringen görs i omvänd ordning.
Display- och inställningsmodulen försörjs av givaren, en ytterligare 
anslutning behövs inte.

Fig. 8: Isättning av display- och inställningsmodulen i elektronikdelen på enkam-
marhus
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1 2

Fig. 9: Isättning av display- och inställningsmodulen i elektronikdelen på 
tvåkammarhus
1 I elektronikdelen
2 I anslutningsdelen

OBS:
Om du i efterhand vill utrusta instrumentet med en display- och inställ-
ningsmodul behövs ett upphöjt lock med siktruta.

5.2 Parameterinställning

5.2.1 Inställning spärra/frige
I den här menypunkten skyddar du givarparametrarna mot oönskade 
eller oavsiktliga ändringar.

Vid spärrad inställning är endast följande inställningsfunktioner möjli-
ga utan att instrumentkoden måste anges:

• Välja menypunkter och visa data
• Läsa in data från givaren till display- och inställningsmodulen

Frigivningen av givarinställningen är dessutom möjig i alla menypunk-
ter genom att PIN-koden anges.

Obs! Obs!
Med spärrad inställning är inställningen via PACTware/DTM och andra 
system också spärrad.

I den här menypunkten skyddar du givarparametrarna mot oönskade 
eller oavsiktliga ändringar.
För att undvika möjliga fel vid parameterinställningen med icke säker 
inställningsmiljö används ett verifieringsförfarande som gör det möjligt 
att på ett säkert sätt upptäcka parameterinställningsfel. För detta 
måste säkerhetsrelevanta parametrar verifieras innan de har sparas 
i instrumentet. Dessutom är instrumentet till skydd mot oavsiktlig 

Inställning spärra/frige

Inställning spärra/frige 
(SIL)
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eller obehörig inställning vid normalt driftläge spärrat för alla form av 
parameterinställlning.
Av den här anledningen levereras instrumentet i spärrat tillstånd.

Information:
Om instrumentkoden har ändrats och glömts bort innehåller det med-
följande informationsbladet " Access Protection" en instrumentkod för 
nödfall. 

Jämförelse av teckenföljd och serienummer:
Du måste först göra en jämförelse av teckenföljden. Detta är avsett för 
att kontrollera teckenvisningen.
Bekräfta att båda teckenföljderna är identiska. Verifieringstexterna 
tillhandahålls på tyska och för alla andra menyspråk på engelska.
Sedan bekräftar du att instrumentets serienummer har övertagits på 
korrekt sätt. Detta används för att kontrollera instrumentkommunika-
tionen.

I nästa steg kontrollerar instrumentet mätningens förhållanden och 
avgör utifrån sina utvärderingsresultat om ett funktionstest är nödvän-
digt. Om ett funktionstest är nödvändigt visas följande meddelande.

Utför i så fall ett funktionstest.

Funktionstest:
Vid ett funktionstest måste du testa instrumentets säkerhetsfunktion i 
behållaren med originalmaterialet.
Funktionstestets detaljerade förlopp hittar du i kapitlet " Funktionell 
säkerhet (SIL)" i bruksanvisningen. 

Vierifiera parameter:
Alla säkerhetsrelevanta parametrar måste verifieras efter en ändring. 
Efter funktionstestet listas alla säkerhetsrelevanta parametrar som har 
ändrats upp. Bekräfta de ändrade värdena ett efter ett.
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När den beskrivna proceduren för parameterinställningen har utförts 
komplett och korrekt är instrumentet spärrat och därmed i tillståndet 
redo för drift.

Annars stannar instrumentet kvar i det frigivna och därmed osäkra 
tillståndet.

5.2.2 Uppstart
Med den härt menypunkten kan du anpassa givaren till de olika mät-
förhållandena för medierna " vätska" eller " fast material". 
Den respektive tillämpningen väljs i den följande menypunkten " 
Tillämpning". 

Med det här valet anpassas givarens arbetsområde till behållarhöj-
den. Därmed ökas mätsäkerheten betydligt vid de olika mätförhållan-
dena.

OBS:
Oberoende av detta ska dessutom även min-inställningen utföras (se 
avsnittet nedan).

Eftersom en radarsensor är ett avståndsmätningsinstrument mäts 
avståndet från givaren till fyllnadsgodsets yta. För att kunna visa den 
verkliga nivån måste en tilldelning av det uppmätta avståndet mot den 
procentuella höjden ske (Min-/Max-inställning).
Vid inställningen anger du det respektive mätavståndet vid full och 
tom behållare (se följande exempel):

Mediumtyp

Behållarhöjd

Inställning



14

5 Starta upp med display- och inställningsmodulen

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

66375-SV-220201
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Fig. 10: Parameterexempel min-/max inställning - vätskor
1 Min nivå = max mätavstånd (avstånd B)
2 Max nivå = min mätavstånd (avstånd A)
3 Referensplan

Fasta material:
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Fig. 11: Parameterexempel min-/max inställning - fasta material
1 Min nivå = max mätavstånd (avstånd B)
2 Max nivå = min mätavstånd (avstånd A)
3 Referensplan

Om dessa värden inte är kända kan inställningen även exempelvis 
göras med avstånden 10 % och 90 %.
Utgångspunkten för dessa avståndsangivelser är alltid referenspla-
net, dvs. gängans eller flänsens tätningsyta. Uppgifter om referens-
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plan finns i kapitel " Tekniska data". Utifrån dessa uppgifter beräknas 
då den verkliga nivån. 
Den aktuella nivån spelar ingen roll vid den här inställningen, min-
max inställningen genomförs alltid utan förändring av mediumet. 
Därmed kan dessa inställningar utföras redan på förhand, utan att 
instrumentet måste vara monterat.

Gör på följande sätt:
1. Välj med [->] menypunkten avstånd A (max-värde) och bekräfta 

med [OK]. 

2. Redigera med [OK] procentvärdet och ställ med [->] markören på 
den önskade positionen. 

3. Ställ in det önskade procentvärdt med [+] och spara med [OK]. 
Markören hoppar nu till avståndsvärdet. 

4. Ange det passande distansvärdet i meter passande till pro-
centvärdet för den fulla behållaren.

5. Spara inställningarna med [OK] och hopppa med [ESC] och [->] 
till min iställning. 

Gör på följande sätt:
1. Välj med [->] menypunkten " Avstånd B (min-värde)" och bekräfta 

med [OK]. 

2. Redigera med [OK] procentvärdet och ställ med [->] markören på 
den önskade positionen. 

3. Ställ in det önskade procentvärdt med [+] och spara med [OK]. 
Markören hoppar nu till avståndsvärdet. 

Avstånd A (max-värde)

Avstånd B (min-värde)



16

5 Starta upp med display- och inställningsmodulen

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

66375-SV-220201

4. Ställ in det passande avståndsvärdet till procentvärdet i meter för 
den tomma behållaren (t.ex. avstånd från gvaren till behållarens 
botten).

5.2.3 Ytterligare inställningar:
Den här menypunkten innehåller drifttekniska inställningar för givaren.

Driftsätt:
Via driftsättet fastställs nationella inställningar för radarsignalerna.

• Driftsätt 1: EU, Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Australien, Repu-
bliken Belarus, Bosnien och Hercegovina, Storbritannien, Island, 
Kanada, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nya 
Zeeland, Nord-Makedonien, Norge, San Marino, Saudi Arabien, 
Schweiz, Serbien, Turkiet, Ukraina, USA

• Driftsätt 2: Brasilien, Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand
• Driftsätt 3: Indien, Malaysia, Sydafrika
• Driftsätt 4: Ryssland, Kazakstan 

OBS:
Beroende på driftsättet kan instrumentets mättekniska egenskaper 
ändras (se kapitel " Tekniska data, ingångsstorhet"). 

Matningsspänning:
Via matningsspänningen bestämms om givaren är i drift permanent 
eller endast vid bestämmda villkor.

5.2.4 Återställning
Vid en återställning återställs parameterinställningar som användaren 
har gjort till fabriksinställningens värden. Värdena hittar du i kapitlet " 
Menyöversikt". 

OBS:
Språket och Bluetooth-lösenordet återställs inte, men en simulering 
som pågår avbryts.

Driftsätt

Återställning
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Följande återställningsfunktioner finns:

Återställning - fabriksinställningar:
Återställning av de fabriksinställda parameterinställningarna och 
de orderspecifika inställningarna vid tidpunkten för leveransen. 
Ett mätområde som har ställts in av användaren återställs till det 
rekommenderade mätområdet, se kapitel " Tekniska data". En sparad 
undertryckning av störsignaler, fritt programmerad lineariseringskurva 
samt mätvärdes- och ekokurvsminne raderas. Händelse- och para-
meterändringsminnet bibehålls. 

Återställning - starta om:
Används för att starta om instrumentet utan att stänga av matnings-
spännningen.

OBS:
Under den tid som återställningen utförs ändrar instrumentet sitt 
beteende i förhållande till den normala mätdriften. Observera därför 
efterkopplade system:

• Strömutgången avger den inställda störsignalen
• Asset-Management-funktionen avger meddelandet " Mainte-

nance" 
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6 Uppstart med smartphone/padda 
(Bluetooth)

6.1 Förberedelser
Se till att din smartphone/paddda uppfyller följande systemförutsätt-
ningar:

• Operativsystem: iOS 8 eller nyare
• Operativsystem: Android 5.1 eller nyare
• Bluetooth 4.0 LE eller nyare

Ladda ner appen VEGA Tools från " Apple App Store", " Goog-
le Play Store" resp. " Baidu Store" till din smartphone eller padda. 
Se till att display- och inställningsmodulens Bluetooth-funktion är 
aktiverad. För et måste brytaren på undersidan stå på " On". 
Fabiksinställningen är " On". 

1

On
O�

Fig. 12: Aktivera Bluetooth
1 Brytare
On = Bluetooth aktiv
Off	=	 Bluetooth	inte	aktiv

6.2 Skapa förbindelse
Starta inställningsappen och välj funktionen " uppstart". Din smartp-
hone/padda söker automatiskt efter Bluetooth-enheter i din närhet. 
Meddelandet " Förbindelse upprättas" visas. 
De instrument som hittas visas i en lista och sökningen fortsätter 
automatiskt kontinuerligt.
Välj önskat instrument i listan.

Första gången förbindelsen upprättas måste inställningsverktyget och 
givaren verfiera varandra. Efter den första korrekta verifieringen görs 
alla vidare anslutningar utan verifieringsförfrågan.

Systemförutsättningar

Upprätta förbindelse

Verifiera
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Ange för verifieringen i nästa menyfönster Bluetooth-åtkomstkoden 
med 6 tecken. Du hittar koden informationsbladet " PIN-koder och 
koder" i instrumentförpackningen. 

Fig. 13: Inmatning Bluetooth-lösenord

OBS:
Om ett felaktigt lösenord anges kan det inte anges på nytt förrän efter 
en fördröjningstid. Denna tid förlängs efter varje gång fel lösenord 
anges.

Meddelandet " Väntar	på	verifiering" visas på din smartphone/padda. 

Efter att förbindelsen har upprättats visas givarens inställningsmeny 
på respektive inställningsverktyg.
Om Bluetooth-förbindelsen avbryts, t.ex. på grund av för stort avstånd 
mellan de båda enheterna, visas det på inställningsverktyget. Medde-
landet försvinner när förbindelsen återställs.

En parameterinställning av instrumentet kan bara göras när skyddet 
för parameterinställningen är avaktiverat. Vid leveransen är skyddet 
för parameterinställningen avaktiverat, det kan aktiveras när som 
helst.
Det rekommenderas att du anger en personlig instrumentkod med 
6 tecken. Gör det genom att gå till menyn " Utökade funktioner", " 
Åtkomstskydd", menyopunkt " Skydd för parameteringställning". 

6.3 Parameterinställning
Givarens inställningsmeny är indelad i två områden som beroende på 
inställningsverktyg är anordnade bredvid eller under varandra.

• Navigationsområde
• Visning av menypunkt

Den valda menypunkten är markerad med en färg.

Ange Bluetooth-lösenord

Förbindelse upprättad

Ändra instrumentkod

Ange parameter
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Fig. 14: Exempel på en visning i appen - Uppstart - mätvärden

Ange de önskade parametrarna och bekräfta via tangentbordet eller 
redigeringsfältet. Därmed är inmatningarna aktiva i givaren.
För att avsluta förbindelsen stänger du appen.
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7 Menyöversikt

7.1 Display- och inställningsmodul

Uppstart

Menypunkt Parameter Urval Fabriksinställning

Mätpunktens namn Givare

Avståndsenhet Avståndsenhet mm, m, in, ft m

Mediumtyp Mediumtyp Vätska Vätska 3) 

Fast material Fast material 4) 

Tillämpning Tillämpning - vätska Lagertank, omrörarbehållare, doseringsbe-
hållare, kommuniserande kärl, behållare/
uppsamlingsbassäng, plasttank (mätning 
genom tanktak), mobil plasttank (IBC), nivå-
märtning i vattendrag, flödesmätning ränna/
övrfall, pumpstation/pumpschakt, brädd-
ningsbassänger, demonstration

Lagertank 5) 

Tillämpning - fast 
material

Silo, bunker, kross, upplag, demonstration Silo 6) 

Rörinnerdiameter Rörinnerdiameter -

Behållarhöjd Rekommenderat 
mätområde, se kapi-
tel " Teknska data" 

Avstånd A (max-vär-
de)

Max-värde Max-inställning 
100 % motsvarar 
0.000 m

Avstånd B (min-vär-
de)

Min-värde Min-inställning 0 % 
motsvarar 120.000 m

Ytterligare inställningar:

Menypunkt Parameter Urval Fabriksinställning

Temperaturenhet °C, °F, K °C

Dämpning Integrationstid 0 … 999 s 1 s

3) Hornantenn i plast, gänga med integrerat antennsystem, fläns med plastplät-
tering

4) Fläns med linsantenn
5) Hornantenn i plast, gänga med integrerat antennsystem, fläns med plastplät-

tering
6) Fläns med linsantenn
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Menypunkt Parameter Urval Fabriksinställning

Strömutgång Utgångsvärde Procent, lineariserad procent, nivå, avstånd, 
skalerat, mätsäkerhet, elektroniktemperatur, 
mäthastighet, matningsspänning

Procent

Startvärde karak-
täristik

Startvärde - karaktäristik (4 mA) 4 mA motsvarar

Slutvärde karaktä-
ristik

Slutvärde - karaktäristik (20 mA) 20 mA motsvarar

Utgångens karakte-
ristiska kurva

0 … 100 % motsvarar 4 … 20 mA 0 … 100 % motsva-
rar 4 … 20 mA0 … 100 % motvarar 20 … 4 mA

Strömområde 4 … 20 mA 4 … 20 mA

3,8 … 20,5 mA

Beteende vid stör-
ningar

≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, senast giltiga mätvärde ≤ 3,6 mA

Linearisering Lineariseringstyp - 
vätska

Linjär, liggande rundtank, sfärisk tankt, 
Venturi, trapetsfördämning, fyrkantig över-
rinning, Palmer-Bowlus-Flume, V-Notch, 
trekantigt överfall

Linjär

Lineariseringstyp - 
fast material

Linjär, konisk botten, pyramidbotten, lutan-
de botten

Linjär

Mellanhöjd "h"

Skalering Skaleringsstorhet Skaleringsstorhet (utan dimension, massa, 
volym, höjd, tryck, flöde, övrigt)

Utan dimension

Skaleringsenhet (enhetsval beroende på 
skaleringsstorlik, användardefinierat)

-

Skaleringsformat #, #.#, #.##, #.###, #.#### #

Skalering Skalering 100 % motsvarar
0 % motsvarar

Visning Menyspråk tyska, engelska, franska, spanska, portu-
gisiska, italienska, nederländska, ryska, 
kinesiska, japanska, turkiska, polska

Specifik för ordern

Visning Ett mätvärde, märvärde och stapeldiagram, 
två mätvärden

Ett mätvärde

Visningsvärden 1, 2 Procent, lineariserad procent, nivå, avstånd, 
skalerat, mätsäkerhet, elektroniktemperatur, 
strömutgång, strömutgång 2

Procent

Belysning På, av På

Signalundertryckning Signalundertryckning Skapa på nytt, utöka, radera allt -

Datum/tid Datum/tid Datum Aktuellt datum

Format: 24 h, 12 h 24 h

Tid Aktuell tid

HART-driftsätt HART-adress 0 … 63 0

Utgångsmodus Analog strömutgång med HART, fast ström 
(4 mA) med HART

Analog strömutgång 
med HART
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Menypunkt Parameter Urval Fabriksinställning

Driftsätt Driftsätt Driftsätt 1: EU, Albanien, Andorra, Azer-
bajdzjan, Australien, Republiken Belarus, 
Bosnien och Hercegovina, Storbritannien, 
Island, Kanada, Liechtenstein, Molda-
vien, Monaco, Montenegro, Nya Zeeland, 
Nord-Makedonien, Norge, San Marino, 
Saudi Arabien, Schweiz, Serbien, Turkiet, 
Ukraina, USA
Driftsätt 2: Brasilien, Japan, Sydkorea, 
Taiwan, Thailand
Driftsätt 3: Indien, Malaysia, Sydafrika
Driftsätt 4: Ryssland

Driftsätt 1

Energiförsörjning Permanent matningsspänning Permanent mat-
ningsspänningIcke permanent matningsspänning

Kopiera instrument-
inställningar

Läs från givare, spara i givare -

Specialparametrar Se separat menyöversikt i slutet av kapitlet " Menyöversikt" i bruksanvisningen. 

Återställning

Menypunkt Parameter Urval Fabriksinställning

Återställning Återställning Återställning till fabriksinställningar, star-
ta om

-



24

8 Bilaga

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

66375-SV-220201

8 Bilaga

8.1 Teknisk data
Information om godkända instrument
För godkända instrument (t.ex. med Ex-godkännande) gäller de tekniska data som anges i de res-
pektive säkerhetsanvisningarna som ingår i leveransen. Dessa kan avvika från de data som anges 
här, t.ex. avseende processförhållandena eller matningsspänningen.
Alla godkännandedokument kan laddas ner från vår hemsida.

Elektromekaniska data - version IP66/IP67 och IP66/IP68 (0,2 bar)
Alternativ för kabelinföringen

 Ʋ Kabelinföring M20 x 1,5; ½ NPT
 Ʋ Kabelförskruvning M20 x 1,5; ½ NPT (kabel-ø se tabell nedan)
 Ʋ Blindplugg M20 x 1,5; ½ NPT
 Ʋ Förslutningskåpa ½ NPT

Material ka-
belförskruv-
ning

Material tät-
ningsinsats

Kabeldiameter

4,5 … 8,5 mm 5 … 9 mm 6 … 12 mm 7 … 12 mm 10 … 14 mm

PA NBR - ● ● - ●

Mässing, för-
nicklad

NBR ● ● ● - -

Rostfritt stål NBR - ● ● - ●

Ledartvärsnitt (fjäderkraftplintar)
 Ʋ Massiv tråd, lits 0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
 Ʋ Lits med ledarändhylsa 0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)

Matningsspänning givare
Driftspänning UB 12 … 35 V DC
Driftspänning UB med påslagen belys-
ning

18 … 35 V DC

Felpolningsskydd Integrerat
Tillåtet kvarstående rippel

 Ʋ för 12 V < UB < 18 V ≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz)
 Ʋ för 18 V < UB < 35 V ≤ 1 Veff (16 … 400 Hz)

Skenbart motstånd
 Ʋ Beräkning (UB - Umin)/0,022 A
 Ʋ Exempel - UB= 24 V DC (24 V - 12 V)/0,022 A = 545 Ω
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