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Säkerhetsanvisningar för Ex-områden:
Observera för Ex-applikationer de Ex-specifika säkerhetsanvisningarna. De medföljer som dokument alla instrument med Ex-godkännande och är en del av bruksanvisningen.

1 Om det här dokumentet

1

Om det här dokumentet

1.1

Funktion

1.2

Målgrupp

1.3

Använda symboler

Den här bruksanvisningen innehåller nödvändig information för
montage, anslutning och uppstart, liksom anvisingar för underhåll,
återställning efter fel, byte av delar och användarens säkerhet. Läs
därför igenom den innan uppstart och förvara den alltid som en del av
produkten direkt i närheten av instrumentet.

Den här bruksanvisningen vänder sig till utbildad personal. Innehållet
i den här bruksanvisningen måste göras tillgängligt för den utbildade
personalen och följas.

Document ID
Den här symbolen på den här bruksanvisningens titelsida hänvisar
till Document ID. Genom att ange Document ID på www.vega.com
kommer du till nedladdning av dokument.

Information, anvisningar, tips: Denna symbol kännetecknar extra
information och tips som kan vara till hjälp för framgångsrikt arbete.
OBS: Denna symbol kännetecknar information om hur störningar,
felfunktioner samt skador på apparaten eller anläggningen kan
undvikas.

Observera: Att ignorera information som är kännetecknad med den
här symbolen kan leda till personskador.

Varning: Att ignorera information som är kännetecknad med den här
symbolen kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Fara: Att ignorera information som är kännetecknad med den här
symbolen kommer att leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

•
1

Ex-applikationer
Denna symbol betecknar en särskild anvisning gällande EX-applikationer.
Lista
Punkten betecknar en lista utan en bestämd ordningsföljd.
Handlingsföljd
Siffor betecknar handlingssteg som följer på varandra.
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Avfallshantering av batterier
Den här symbolen markerar särskild information om avfallshantering
av batterier och uppladdningsbara batterier.
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2 För din säkerhet

2
2.1

För din säkerhet
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.

2.2

Avsedd användning

VEGAPULS 6X är en givare för kontinuerlig nivåmätning.

Detaljerad information om användningsområdet finns i kapitel " produktbeskrivning".

Instrumentets driftssäkerhet är endast given vid föreskriftsenlig
användning enligt uppgifterna i bruksanvisningen, samt i de ev. kompletterande anvisningarna.

2.3

Varning för felaktig användning

2.4

Allmänna säkerhetsanvisningar

Vid ej sakkunnig eller ej föreskriftsenlig användning kan användningsspecifika 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 skyddsegenskaper påverkas negativt.

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 bruksanvisning, specifika installationsstandarder i respektive land, samt gällande 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 eller 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.
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Radarsensorns lägre sändningseffekter ligger långt under de internationellt tillåtna gränsvärdena. Vid avsedd användning förväntas ingen
som helst påverkan på hälsan. Mätningsfrekvensens bandbredd finns
angiven i kapitel " Tekniska data".

2 För din säkerhet

2.5

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.
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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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3 Produktbeskrivning

3
Leveransomfattning

Produktbeskrivning

3.1

Konstruktion

Leveransen består av:

•
•
•

•

Radarsensor, ev.med tillbehör
–– Tallriksfjädrar (hos version fläns med plastplättering) 1)
–– Insexkantnyckel (hos instrument med riktningsenhet)
–– Tillbehör som tillval
Informationsblad " PIN-koder och koder" (hos SIL-, IT-säkerhet-,
Bluetooth-versioner) med:
–– Bluetooth-lösenord
–– Instrumentkod
Informationsblad " Access protection" (hos SIL-, IT-säkerhet-,
Bluetooth-versioner) med:
–– Bluetooth-lösenord
–– Nödfall-Bluetooth-lösenord
–– Instrumentkod
–– Nödfall-instrumenkod
Dokumentation
–– Snabbstartsmanual VEGAPULS 6X
–– Anvisningar för instrumentkomponenter som finns som tillval
–– Ex-specifika " säkerhetsanvisningar" (för Ex-applikationer)
–– Safety Manual (för SIL-versioner)
–– Radiotekniska godkännanden
–– Ev. ytterligare intyganden

OBS:
I den här bruksanvisningen beskrivs även instrumentegenskaper
som finns som tillval. Den respektive leveransomfattningen anges i
orderspecifikationen.
Den här bruksanvisningens giltighetsområde

Den föreliggande bruksanvisningen gäller för följande instrumentutföranden:

Typskylt

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

•
•

8
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1)

Hårdvaruversion från och med 1.0.0
Programvaruversion från och med 1.1.0

3 Produktbeskrivning

1
2

5

3
4
Fig. 1: Typskyltens uppbyggnad (exempel)
1
2
3
4
5

Serienummer - instrumentsökning

Instrumenttyp, beställningsnummer
Fält för godkännanden, produktkod
Teknisk data
QR-kod för VEGA Tools-app
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:

•
•
•
Användningsområde

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

3.2

Funktionsbeskrivning

VEGAPULS 6X är en radarsensor för kontinuerliga nivåmätning av
vätskor och fasta material vid dem mest skilda processförhållanden.
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De små gänganslutningarna ger fördelar med små tankar eller i
trånga utrymmen. Den mycket goda signalfokuseringen möjliggör
användning i behållare med många installationer, som t.ex omrörare
och värmeslangar.

Flänsanslutningarna är perfekta för nivåmätning i mycket höga siloer,
stora bunkrar och segmenterade behållare. Tack vare den mycket
goda signalfokuseringen säkerställs en enkel uppstart och tillförlitlig
mätning.
Antennsystem

Instrumentet finns att få med olika antennsystem:

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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3 Produktbeskrivning

1

2

4

3

5

Fig. 2: Antennensystem VEGAPULS 6X
1
2
3
4
5

Funktionsprincip

Förpackning

Hornantenn i plast
Gänga med integrerat antennsystem
Fläns med plastplättering
Hygienanslutning
Fläns med linsantenn

Instrumentet sänder via sin antenn ut en kontinuerlig, frekvensmodulerad radarsignal. Den utsända signalen reflekteras av mediet och tas
emot av antennen som ett eko med ändrad frekvens. Frekvensändringen är proportionell mot sträckan och räknas om till nivån.

3.3

Förpackning, transport och lagring

Ditt instrument skyddas på sin väg till användningsorten med en
förpackning. Normala transportpåfrestningar är säkrade genom en
provning enlighet med ISO 4180.

Instrumenförpackningen består av kartong, är miljövänlig och kan
återanvändas. För specialutföranden används dessutom PE-skum
eller PE-folie. Avfallshantera förpackningsmaterialet via specialiserade återvinningsföretag.
Vid transport måste anvisningarna på transportförpackningen beaktas. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till skador på
instrumentet.

Ankomstkontroll

Leveransen ska vid mottagandet omedelbart undersökas avseende
skador och fullständighet. Fastställda transportskador eller dolda
brister ska hanteras på lämpligt sätt.
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Transport

3 Produktbeskrivning

Lagring

Kollin ska fram till monteringen hållas förslutna och lagras under
beaktande av de på utsidan placerade uppställnings- och lagringsmarkeringarna.

Kollin, får, om inget annat anges, endast lagras vid följande förhållanden:

Lagrings- och transporttemperatur
Lyfta och bära

•
•
•
•
•
•
•

Får ej förvaras utomhus.
Lagra torrt och dammfritt
Utsätt inte för aggressiva medium
Skydda mot solstrålning
Undvik mekaniska vibrationer

Lagrings- och transporttemperatur se kapitel " Bilaga - Tekniska
data - Omgivningsförhållanden"
Relativ luftfuktighet 20 … 85 %

Vid instrumentvikter över 18 kg (39.68 lbs) ska lämpliga och godkända anordningar användas för att bära och lyfta instrumenten.

3.4

Tillbehör

Anvisningarna till de angivna tillbehörsdelarna hittar du i nedladdningsområdet på vår hemsida.
PLICSCOM

Display- och inställningsmodulen används för mätvärdesvisning,
inställning och diagnos.

66190-SV-220201

Den integrerade Bluetooth-modulen (tillval) möjliggör trådlös inställning med standard-inställningsenheter.
VEGACONNECT

Gränssnittsadaptern VEGACONNECT möjliggör anslutning av kommunikationskapabla instrument till USB-gränssnittet på en PC.

VEGADIS 81

VEGADIS 81 är en extern display- och inställningsenhet för VEGA-plics®-givare.

VEGADIS 82

VEGADIS 82 är lämpligt för mätvärdesvisning och inställning av
givare med HART-protokoll. Det slingas in i 4 … 20 mA/HART-signalledningen.

PLICSMOBILE T81

PLICSMOBILE T81 är en extern GSM/GPRS/UMTS-radioenhet
för överföring av mätvärden och fjärrinställning av parametrar för
HART-givare.

PLICSMOBILE 81

PLICSMOBILE 81 är en intern GSM/GPRS/UMTS-radioenhet för
HART-givare för överföring av mätvärden och fjärrinställning av
parametrar.

Svetsmuff, gänga- und
hygienadapter

Svetsmuffar används för att ansluta instrumenten till processen.

Gäng- och hygien adaptrar för det möjligt att enkelt anpassa
instrument med standard gänganslutning till hygienanslutningar på
processidan.

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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Fläns

Gängade flänsar står till förfogande i olika utföranden enligt följande
standarder: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 22101984, GOST 12821-80.

66190-SV-220201
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4
Skydd mot fukt

Montera

4.1

Allmän information

Skydda instrumentet med följande åtgärder så att fukt inte kan tränga
in:

•
•
•

Använd passande anslutningskabel (se kapitel " Ansluta till matningsspänning")
Dra åt kabelförskruvning resp. skarvanslutning ordentligt.
Dra anslutningskabeln nedåt framför kabelförskruvningen resp.
skarvanslutningen

Detta gäller framförallt vid montering utomhus, i utrymmen där man
kan räkna med fuktighet (t.ex. på grund av rengöringsprocesser) eller
vid kylda resp. uppvärmda behållare.
OBS:
Säkerställ att ingen fukt eller smuts kan tränga in i instrumentet under
installationen eller vid underhållsarbete.
Säkerställ för att bibehålla instrumentets skyddsklass att kåpans lock
är stängt och vid behov säkrat under användning.
Driftdata

OBS:
Av säkerhetsskäl får instrumentet endast drivas inom de tillåtna
driftdata. Uppgifterna om detta hittar du i kapitel " Tekniska data" i
bruksanvisningen, resp. på typskylten.
Säkerställ därför innan monteringen att samtliga instrumentets delar
som befinner sig i processen är lämpliga för de processförhållanden
som uppstår.
Hit räknas i synnerhet:

•
•
•

Mätaktiv del
Processanslutning
Processtätning

•
•
•
•

Processtryck
Processtemperatur
Mediernas kemiska egenskaper
Abrasion och mekanisk påverkan

Processförhållanden är i synnerhet:

66190-SV-220201

Second Line of Defense

VEGAPULS 6X är som standard separerad från processen med sin
antennkapsling i plast.

Som tillvall finns instrumentet med en Second Line of Defense
(SLOD), en andra processseparering, Den sitter som gastät genomföring mellan processkomponentgruppen och elektroniken. Det
ger extra säkerhet mot medier från processen som kan tränga in i
instrumentet.

Filterelement

4.2

Husegenskaper

Filterelementet i huset används för ventilation av instrumentet.

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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4 Montera

För en verksam ventilation måste filterelementet alltid vara fritt från
avlagringar. Montera därför instrumentet så att filterelementet är
skyddat mot avlagringar.
OBS:
Använd för hus med standardmässiga skyddsklasser ingen högtryckstvätt för rengöringen. Filterelementet kan skadas och fukt kan
tränga in i huset.

För tillämpningar med användning av högtrycktvättar finns instrumentet att få med den lämpliga husskyddsklassen IP69K.

1

1

2

1

3

4
1

1

6

5
Fig. 3: Placering av filterelementet beroende på hus
1
2
3
4
5
6

Filterelement
Enkammarhus i plast
Enkammarhus i aluminium, enkammarhus i rostfritt stål (fingjutning)
Enkammarhus i rostfritt stål (elektropolerat)
Tvåkammarhus i plast
Tvåkammarhus i aluminium, rostfritt stål (fingjutning)

Hos instrument med skyddsklass IP66/IP68 (1 bar) sker ventilationen
via ett kapillärrör i den fast anslutna kablen. Hos dessa instrument är
en blindplugg monterad i huset i stället för filterelementet.
Instrumentinriktning

Instrumentet hos VEGAPULS 6X kan vridas runt 360°. På så sätt kan
displayen läsas av på ett optimalt sätt och instrumentet kan riktas in
för en enkel kabelinföring. 2)

2)
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Ingen begränsning på grund av förvridningsanslag.
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Beroende på version och husets material måste ev. en låsskruv på
husets hals lossas. Huset kan sedan vridas till den önskade positionen. När den har nåtts, dra åt låsskruven igen. Använd en insexkantnyckel storlek 3.

4 Montera

1

1
2

3

Fig. 4: Låsskruvens position beroende på hus
1
2
3

Låsskruv
Enkammarhus i aluminium, enkammarhus i rostfritt stål (fingjutning)
Tvåkammarhus i aluminium, rostfritt stål (fingjutning)

OBS:
Observera för att rikta in huset hänvisningen om polarisation i kapitlet
" Monteringsanvisning".
Locksäkring

Huslocket kan på hus i aluminium eller rostfritt stål (fingjutning) säkras
med en skruv. På så sätt är instrumentet skyddat mot obehörigt
öppnande av locket.
Säkringsskruven har två tvärgående hål i huvudet och kan därmed
dessutom plomberas.

1

1
2

3

Fig. 5: Säkringsskruvens position beroende på hus
1
2
3

Säkringsskruv
Enkammarhus
Tvåkammarhus

66190-SV-220201

4.3

Monteringsförberedelser monteringsbygel

Monteringsbygelen som tillbehörsdel levereras löst som tillval till
hornantennen i plast. Den måste innan uppstart skruvas fast på givaren med de tre insexkantskruvarna M5 x 10 och fjäderbrickor. Max
åtdragningsmoment, se kapitel " Tekniska data". Nödvändigt verktyg:
Insexkantnyckel storlek 4.
För fastskruvning av bygeln på givaren är två varianter möjliga, se
bilden nedan:

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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4 Montera

1

2

Fig. 6: Monteringsbygel för fastskruvning på givaren
1
2

För lutningsvinkel i steg
För steglös lutningsvinkel

Beroende på vilken variant som väljs kan givaren svängas på följande
sätt i bygeln:

•
•

Enkammarhus
–– Lutningsvinkel i tre steg 0°, 90° och 180°
–– Lutningsvinkel 180° steglös
Tvåkammarhus
–– Lutningsvinkel i två steg 0° och 90°
–– Lutningsvinkel 90° steglös

Fig. 7: Justering av lutningsvinkeln
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Fig. 8: Vridning vid fastsättning i mitten

4 Montera

Montagebygel

4.4

Monteringsvarianter plast-hornantenn

Monteringsbygeln som finns som tillval möjligör enkel montering av
instrumentet på vägg, tak eller på bygel. Framförallt för öppna behållare är detta en mycket enkel och effektiv möjlihet att rikta in givaren
mot det fasta materialets yta.
Den finns att få i följande versioner:

•
•
Monteringsbygel - takmontering

Längd 300 mm
Längd 170 mm

Som standard görs bygelmonteringen vinkelrät mot taket.

Detta gör det möjoligt att svänga givaren upp till 180° för optimal
inriktning och vrida den för optimal anslutning.

Fig. 9: Takmontering via monteringsbygel med längd 300 mm

Monteringsbygel - väggmontering

Alternativt görs bygelmonteringen vågrätt resp. lutande mot väggen.

> 200 mm
(7.87")

66190-SV-220201

Fig. 10: Väggmontering vågrätt över monteringsbygeln med längd 170 mm

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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Fig. 11: Väggmontering på lutande vägg via monteringsbygeln med längd
300 mm

Fläns

För montering av instrumentet på en stuts finns två versioner att få:

•
•

Kombi-kompressionsfläns
Adapterfläns

Kombi-kompressionsfläns:
Kombi-kompressionsflänsen passar till behållarfläns DN 80, ASME 3"
och JIS 80. Den är inte tätad gentemot radarsensorn och kan därmed
bara användas trycklöst. Hos instrument med enkammarhis kan den
monteras i eftterhand, på tvåkammarhus kan är det inte möjligt att
göra en montering i efterhand.

1

Fig. 12: Kombi-kompressionsfläns
1

Kombi-kompressionsfläns

Adapterfläns:
Adapterflänsen finns att få från DN 100, ASME 3" och JIS 100. Den är
fast ansluten till radarsensorn och är tätad.
66190-SV-220201
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1
2
3

Fig. 13: Adapterfläns
1
2
3

Polarisation

Förbindelseskruv
Adapterfläns
Processtätning

4.5

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. 14: Polarisationens läge
1

Stag för uppmärkning av polarisationen

Genom att husets vrids ändras polaristationen och därmen störningsekots påverkan på mätvärdet
OBS:
Observera därför polarisationens läge vid montering resp. förändringar i efterhand. Fixera huset för att undvika en ändring av de mättekniska egenskaperna (se kapitel " Husegenskaper").

66190-SV-220201

Monterinsposition vätskor

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").

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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OBS:
Om du inte kan hålla detta avstånd bör du vid uppstarten utföra en
undertryckning av störsignaler. Detta gäller framförallt om vidhäftningar är att vänta på behållarväggen. 3)

> 200 mm
(7.87")

Fig. 15: Montering av radarsensorn i behållare med avrundat innertak

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

Fig. 16: Montering av radarsensorn i behållare med konisk botten

Monteringsposition - fasta material

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

20

I så fall rekommenderas att undertryckning av störsignaler upprepas vid ett
senare tillfälle med vidhäftningar.
VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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3)

4 Montera

200 mm
(7.87")

Fig. 17: 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 vidhäftningar är att vänta på behållarväggen. 4)
Referensplan

Mätområdet för VEGAPULS 6X börjar fysikaliskt med antennens
ände.

Min-/max-inställningen börjar dock räknemässigt med referensplanet,
vilket ligger olika beroende på givarversion.
Hornantenn i plast:
Referensplanet är tätningsytan på undersidan.
Gänga med integrerat antennsystem:
Referenplanet är tätningsytan nertill på sexkanten.
Fläns med plastplättering:
Referensplanet är flänsplätteringens undersida.
Hygienanslutning:
Referensplanet är den högsta beröringspunkten mellan processanslutning givare och svetsmuff.
Fläns med linsantenn:
Referensplanet är flänsens undersida.

66190-SV-220201

Grafiken nedan visar var referensplanet ligger hos de olika givarversionerna.

4)

I så fall rekommenderas att undertryckning av störsignaler upprepas vid ett
senare tillfälle med vidhäftningar.
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1

2

3

1
5

1

1

6

4

1

Fig. 18: Referensplanets läge
1
2
3
4
5
6

Inströmmande medium vätskor

Referensplan
Hornantenn i plast
Gänganslutningar
Flänsanslutningar
Hygienanslutningar
Fläns med linsantenn

Montera inte instrumenten över eller inuti fyllnadsströmmen. Se till att
mediets yta registreras, inte det inströmmande mediet.

Fig. 19: Montering av radarsensorn vid inströmmande medium

Inströmmande medier fasta material

Monteringen får inte göras för nära det inströmmande mediumet,
eftersom detta kan störa radarsignalen.

22
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Silo med påfyllning uppifrån:
Den optimala monteringspositionen är mitt emot påfyllningen. För
att undvika kraftig nedsmutsning ska avståndet till ett filter eller en
dammutsug väljas så stort som möjligt.

4 Montera

Fig. 20: Montering av radarsensorn vid inströmmande medium

66190-SV-220201

Silo med påfyllning från sidan:
Hos silos för fasta material med penumatisk påfyllning från sidan får
monteringen inte göras ovanför påfyllningsströmmen eftersom detta
kan störa radarsignalen. Den optimala monteringspositionen är bredvid påfyllningen. För att undvika kraftig nedsmutsning ska avståndet
till ett filter eller en dammutug hållas så stort som möjligt.

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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Fig. 21: Montering av radarsensorn vid inströmmande medium

Rörstutsmontering - korta Vid montering med stutsar ska stutsen vara så kort som möjligt och
stutsar
stutsens ände ska vara avrundad. På så sätt hålls interfererande
reflektioner orsakade av stutsen så små som möjligt.
Vid gänganslutning bör antennens underkant sticka ut minst 5 mm
(0.2 in) ur stutsen.

66190-SV-220201
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1

2

3

4

Fig. 22: Rekommenderad rörstutsmontering hos olika versioner av VEGAPULS
6X
1
2
3
4

Hornantenn i plast
Gänga med integrerat antennsystem
Fläns med plastplättering
Fläns med linsantenn

Rörstutsmontering - läng- Om fyllnadsgodset har goda reflekterande egenskaper kan VEGAre stutsar
PULS 6X även monteras på rörstutsar som är längre än antennen.
Stutsänden ska i så fall vara slät och utan grader och om möjligt även
vara avrundad.
OBS:
Vid montering på längre rörstutsar rekommenderar vi att en signalundertryckning görs (se kapitel " Parameterinställning").

66190-SV-220201

Riktvärden för stutslängderna finns i bilden resp. tabellerna nedan.
Värdena har härletts från typiska tillämpningar. Avvikande från de
föreslagna dimensionerna är även längre stutslängder möjliga, men i
så fall måste förhållandena på plats beaktas.
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d

d

2

h

h

1

d

d

3

4

Fig. 23: Rörstutsmontering vid avvikande rörstutsmått hos oliva versioner av
VEGAPULS 6X
1
2
3
4

Hornantenn i plast
Gänga med integrerat antennsystem
Fläns med plastplättering
Fläns med linsantenn

Gänga med integrerat antennsystem
Stutsdiameter "d"

Stutslängd "h"

40 mm

1½"

≤ 150 mm

≤ 5.9 in

50 mm

2"

≤ 200 mm

≤ 7.9 in

80 mm

3"

≤ 300 mm

≤ 11.8 in

100 mm

4"

≤ 400 mm

≤ 15.8 in

150 mm

6"

≤ 600 mm

≤ 23.6 in

Hornantenn i plast
Stutsdiameter "d"
3"

≤ 400 mm

≤ 15.8 in

100 mm

4"

≤ 500 mm

≤ 19.7 in

150 mm

6"

≤ 800 mm

≤ 31.5 in

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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Stutslängd "h"

80 mm

4 Montera

Fläns med plastplättering
Stutsdiameter "d"

Stutslängd "h"

50 mm

2"

≤ 200 mm

≤ 7.9 in

80 mm

3"

≤ 400 mm

≤ 15.8 in

100 mm

4"

≤ 500 mm

≤ 19.7 in

150 mm

6"

≤ 800 mm

≤ 31.5 in

Fläns med linsantenn
Stutsdiameter "d"

Tätning mot processen

Stutslängd "h"

100 mm

4"

≤ 500 mm

≤ 19.7 in

150 mm

6"

≤ 800 mm

≤ 31.5 in

Hos VEGAPULS 6X med fläns och kapslat antennsystem är PTFE-brickan i antennkapslingen samtidigt processtätningen.

1
2
Fig. 24: VEGAPULS 6X med fläns och kapslat antennsystem
1
2

PTFE-bricka
Antennkapsling

OBS:
PTFE-plätterade flänsar har dock med tiden vid höga temperaturvariationer en förspänningsförlust. Detta kan påverka tätningsegenskaperna negativt.
För att undvika det, använd tallriksfjädrar vid monteringen. De passande tallriksfjädrarna till flänsskrvarna ingår i leveransen.
För en verksam tätning måste följande vara uppfyllt:
1. Antal flänsskruvar motsvarande antalet flänshål

2. Användning av tallriksfjädrar på det sätt som beskrivits tidigare

66190-SV-220201

1

2
Fig. 25: Användning av tallriksfjädrar
1
2

Tallriksfjädrar
Tätningsyta
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3. Dra åt skruvar med det åtdragningsmoment som krävs (se kapitel
" Tekniska data", " Åtdragningsmoment") 5)
OBS:
För att bibehålla antennkapslingens tätningsegenskaper gentemot
processen rekommenderar vi att skruvarna efterdras med jämna
mellanrum beroende på processtryck och -temperatur.
Rekommenderat åtdragningsmoment se kapitel " Tekniska data", "
Åtdragningmoment".
Utbyte flänsbeläggning

PTFE-brickan kan bytas ut av användaren om den är sliten eller
skadad.
Gör på följande sätt för att utföra demonteringen:

1. Demontera och gör rent instrumentet under beaktande av kapitel
" Demonteringssteg" och " Underhåll"

2. Skruva loss PTFE-brickan för hand och ta bort den, skydda gängan mot smuts när detta görs.

Fig. 26: VEGAPULS 6X - Skruva loss PTFE-brickan

3. Ta bort tätningen och gör rent tätningsspåret

4. Sätt i den medföljande nya tätningen, sätt den nya PTFE-brickan
rakt på gängan och dra åt ordentligt för hand.

5. Montera tillbaka givaren, dra åt flänsskruvar (åtdragningsmoment
se kapitel " Tekniska data", " Åtdragningsmoment")
OBS:
För att bibehålla antennkapslingens tätningsegenskaper gentemot
processen rekommenderar vi att skruvarna efterdras med jämna
mellanrum beroende på processtryck och -temperatur.
Rekommenderat åtdragningsmoment se kapitel " Tekniska data", "
Åtdragningmoment".
Montering PFTE-gängadapter

För VEGAPULS 6X med gänga G1½ eller 1½ NPT finns PTFE-gängadapter. Detta gör att endast PTFE kommer i ko0ntakt med mediumet.
Montera PFTE-gängadaptern på följande sätt:

28

De åtdragningsmoment som anges i de tekniska data gäller bara för den
beläggning i tätningsytans område som beskrivs här. Med beläggningar fram
till ytterdiametern gäller värdena endast som vägledning, de åtdragningsmoment som krävs är beroende av tillämpningen.
VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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1

*

*

2
3
6:


6:


*$
*$

4

5

Fig. 27: VEGAPULS 6X med PTFE-gängadapter
1
2
3
4
5

Givare
O-ringstätning (på givarsidan)
PFTE-gängadapter
Planpackning (på processidan)
Svetsmuff

1. Ta bort Klingersil-planpackningen som sitter på gängan på VEGAPULS 6X.
2. Lägg i den medföljande O-ringstätningen (2) i gängadaptern.

3. Sätt på den medföljande planpackningen (4) på adapterns gänga.
OBS:
För gängadapter i NPT-version behövs ingen planpackning på processidan.
4. Skruva på gängadaptern på sexkanten i svetsmuffen. Åtdragningsmoment se kapitel " Tekniska data, " Åtdragningsmoment".

5. Skruva på VEGAPULS 6Xpå sexkanten i gängadaptern. Åtdragningsmoment, se kapitel " Tekniska data", " Åtdragningsmoment".
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Montering i behållarisoleringen

Instrument för ett temperaturområde upp till 250 °C har ett distansstycke mot temperaturkopplingen mellan processanslutningen och
elektronikhuset.
OBS:
Temperatururkopplingen kan bli overksam på grund av en felaktigt
utförd montering. Detta kan leda till skador på elektroniken.

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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Sörj därför för en verksam temperatururkoppling genom att bara föra
in distansstycket til max. 40 mm i behållarisoleringen, se bild nedan.

2
3

max. 40 mm
(1.57")

1

Fig. 28: Montering av instrumentet på isolerade behållare.
1
2
3

Elektronikhus
Distansstycke
Behållarisolering

Installationer i behållaren Radarsensorns monteringsposition bör väljas så att inga inbyggda
delar korsar radarsignalerna.

Installationer i behållaren, som t.ex. stegar, nivåvakter, värmespiraler,
behållarstag m.m. kan förorsaka störningsekon och påverka det användbara ekot. Se vid projekteringen av mätpunkten till att radarsignalerna har en så " fri siktt" som möjligt mot mediet.

Om det finns installationer i behållaren bör en avstörning av signalundertryckning utföras vid uppstart.
Om stora installationer i behållaren, som stöttor och balkar, leder
till störningsekon kan de dämpas genom ytterligare åtgärder. Små,
lutande inbyggda bländare i plåt över de inbyggda delarna " sprider"
radarsignalerna och förhindrar på ett effektivt sätt en direkt reflektion
av störningsekon.

Fig. 29: Täck över släta profiler med spridningsplåtar

30

Rikta i vätskor helst in instrumentet lodrätt mot mediets yta för att få
så optimala mätresultat som möjligt.
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Inriktning - vätskor

4 Montera

Fig. 30: Inriktning i vätskor

Inriktning - fasta material

Hos en cylindrisk silo med konformat utlopp sker monteringen på en
tredjedel upp till halva behållarradien utifrån (se ritningen nedan).
r
1/3 r...1/2 r

Fig. 31: Monteringsposition och inriktning

Rikta in instrumentet så att radarsignalen når den lägsta behållarnivån. På så sätt är det möjlligt att registrera hela behållarvolymen.

66190-SV-220201

Tip:
Det är enklast att rikta in instrumentet med tillvalet riktningenhet. Beräkna den passande lutningvinkeln och kontrollera inriktningen med
inriktningshjälpen i VEGA Tools-appan på instrumentet.
Alternativt kan lutningsvinkeln beräknas med ritningen nedan och
tabell. Den beror på mätdistansen "d" och avståndet "a" mellan behållarens mitt och monteringspositionen.
Kontrollera inriktningen med en lämplig libell eller ett vattenpass.
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d

α

a

Fig. 32: Beräkning av lutningvinkeln för inriktning av VEGAPULS 6X
2°

4°

6°

8°

10°
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0,4
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0,1

0,3

0,4

0,6

0,7

6

0,2

0,4

0,6

0,8

1,1

8

0,3

0,6

0,8

1,1

1,4

10

0,3

0,7

1,1

1,4

1,8

15

0,5

1

1,6

2,1

2,6

20

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

25

0,9

1,7

2,6

3,5

4,4
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1

2,1

3,2

4,2

5,3

35

1,2

2,4

3,7

4,9

6,2

40

1,4

2,8

4,2

5,6

7,1

45

1,6

3,1

4,7

6,3

7,9

50

1,7

3,5

5,3

7

8,8

60

2,1

4,2

6,3

8,4

10,5

70

2,4

4,9

7,3

9,7

12,2

80

2,8

5,6

8,4

11,1

13,9

90

3,1

6,3

9,4

12,5

15,6

100

3,5

7

10,5

13,9

17,4
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Distans d (m)

2°

4°

6°

8°

10°

110

3,8

7,7

11,5

15,3

19,1

120

4,2

8,4

12,5

16,7

20,8

Exempel:
Med en 20 m hög behållare är instrumentets monteringsposition1,4 m
från behållarens mitt.
I tabellen kan den nödvändiga lutningsvinkeln på 4° läsas av.

För att ställa in lutningsvinkeln med riktningsenheten gör du på
följande sätt:

1. Lossa riktningsenhetens klämmskruvar ett varv. Använd insexkantnyckel storlek 5.

1

Fig. 33: VEGAPULS 6X med riktningsenhet
1

Klämskruvar (6 stycken)

2. Rikta in instrumentet, kontrollera lutningsvinkeln
OBS:
Den maximala lutningvinkeln hos riktningsenheten är ca 10°
3. Dra åt klämskruvarna igen, max åtdragningsmoment se kapitel "
Tekniska data".
Omrörare

Omrörare i behållaren kan reflektera mätsignalen och på så sätt leda
till oönskade felmätningar.

66190-SV-220201

OBS:
För att undvika det bör en avstörning av signalundertryckning göras
när omröraren körs. På så sätt säkerställs att omrörarens störande
reflektioner sparas vid olika positioner.
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Fig. 34: Omrörare

Skumbildning

På grund av påfyllning, omrörare eller andra processer i behållaren
kan till en del väldigt kompakt skum bildas på fyllnadsgodsets yta,
vilket dämpar sändarsignalen mycket kraftigt.
OBS:
Om skum leder till mätfel bör så stora sändarantenner eller alternativt
givare med förd radar användas.

Materialsluttning

Stora materialsluttningar registrerar du med flera givare som du exempelvis kan fästa på traverskranar. Med materialhögar är det praktisk att rikta in givarna så vinkelrätt som möjligt mot materialets yta.
Givarna påverkar inte varandra ömsesidigt.

Information:
Vid dessa tillämpnng måste man ta hänsyn till att givarna är konstruerade för relativt långa nivåförändringar. Om givaren ska användas
med en rörlig arm så måst den maximala mäthastigheten beaktas (se
kapitel " Tekniska data").
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Fig. 35: Radarsensorer på en traverskran

4 Montera

Montering i flerkammarsilo

Skiljeväggarna i flerkammarsiloer är ofta uppbyggda som trapetsplåtar för att säkerställa den nödvändiga stabiliteten.
OBS:
Om radarsenorsn är monterad väldigt nära en kraftigt strukturerad
behållarvägg kan detta leda till omfattande interfererande reflektioner.
För att undvika detta bör sensorn monteras med ett så stort avstånd
till skiljeväggar som möjligt.
Den optimala monteringen görs på silons yttervägg med en givarinriktning för tömning i silons mitt. Detta kan t.ex. göras med monteringsbygeln.
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Fig. 36: Montering och inriktning i flerkammarsiloer

Fig. 37: Montering och inriktning i flerkammarsiloer
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Dammavlagringar - purge För att undvika kraftiga pålagringar och dammavlagringar på antenanslutning för luft
nen bör instrumentet inte monteras direkt vid behållarens dammutsug.
För att skydda instrumentet mot pålagrngar, framförallt vid krafiigt
kondensatbildning, är det praktisk at använda en renblåsning.

Fläns med linsantenn:
VEGAPULS 6X med metallinfattad linsantenn är som standad utrustad med en purge anslutning för luft, se grafik nedan.

1

Fig. 38: Metallinfattad linsantenn
1

Purge anslutning för luft

Hornantenn i plast:
VEGAPULS 6X med honrantenn i plast finns som tillval att få med
purge anslutning för luft. Konstruktionen är olika beroende på flänsutförande, se grafiker nedan.

1

Fig. 39: Hornantenn i plast med kompressionsfläns
1

Purge anslutning för luft

1

Fig. 40: Hornantenn i plast med adapterfläns
1

Purge anslutning för luft
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Detailjerad information om purge anslutning för luft hittar du i kapitel "
Tekniska data".

4 Montera

Mätningar i bypass

4.6

Mätanordningar - bypass

En bypass består av ett kommuniserande kärl med processanslutningar på sidan, vilket monteras utifrån på en behållare som ett
kommuniserande kärl.
VEGAPULS 6X i 80 GHz-teknologi är lämplig för den kontaktlösa
nivåmätningen i en sådan bypass.

OBS:
För kommuniserande kärl med längder > 3 m (9.842 ft) kan en speciell version av kommuniserande kärl väljas i konfiguratorn.
Konstruktion bypass

1
2
3
4
100 %

6

5
0%

Fig. 41: Konstruktion bypass
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1
2
3
4
5
6

Radarsensor
Markering av polarisationen
Instrumentfläns
Avstånd givarens referensplan till den övre rörförbindelsen
Rörförbindningarnas avstånd
Kulventil med komplett genomgång

Hänvisningar och krav för Hänvisningar om polarisationens inriktning:
bypass
• Observera polarisationens markeringe på givaren
• Hos gängversionen sitter markeringen på sexkanten, på flänsversioner mellan flänshålen
• Markeringen måste ligga i samma plan som rörförbindningarna till
behållaren
Hänvisningar om mätning:
• 100 %-punkten får inte ligga ovanför den övre rörförbindningen till
behållaren
VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART
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•
•
•
•
•
•
•
•

0 %-punkten får inte ligga nedanför den nedre rörförbindningen till
behållaren
Minsta avstånd från givarens referensplan till den övre rörförbindningens överkant > 200 mm
Givarens antenndiameter bör i möjligaste mån motsvara rörets
innerdiameter
Med standardmässiga rörlängder > 3 m måst vid parameterinstälningen " Tillämpning kommuniserande kärl > 3 m" väljas
Med standardmässiga rörlängder > 3 m ska antenndiametern
väljas så stor som möjligt, doch minst 80 mm/3"
En undertryckning av störsignaler med monterad givare är generellt att rekommendera , men är inte absolut nödvändig.
Mätningen med en kulventill med komplett genomgång är möjlig
I området vid förbindelserören till behållaren ± 200 mm kan mätavvikelsen förtoras

Konstruktiva krav på bypassröret:
• Material metalliskt, rör slätt på insidan
• Med en extremt rå insida på röret ska ett inskjutet rör (rör i rör)
eller en radarsensor med rörantenn användas.
• Flänsar är svetsade på röret mosvarande polarisationens intrikning
• Spaltstorlek vid övergångar ≤ 1 mm, t.ex. vid användning av en
kulventil eller mellanflänsar på enskilda rörstycken
• Diametern bör vara konstant över den kompletta längden

4.7
Montering

Principiellt ska följande beaktas vid montering av instrumentet:

•
•
•
•
•

Ränna

Mätanordningar - flöde

Montering på uppströms- resp. tilloppssida
Montering i mitten mot rännan och lodrätt mot vätskans yta
Avstånd tull överfallskant resp. venturiränna
Minimiavstånd till strypskivans resp. rännans maxhöjd för optimal
mätnoggrannhet: 250 mm (9.843 in) 6)
Krav i godkännanden för flödesmätning, t.ex. MCERTS

Varje ränna orsakar beroende på typ och version en annan uppdämning. Data för följande rännor finns tillgängliga:
Angivna kurvor:
Det är mycket lätt att upprätta en flödesmätning med dessa standardkurvor eftersom det inte behövs några dimensionsuppgifter för
rännan.

6)
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Palmer-Bowlus-Flume (Q = k x h1,86)
Venturi, trapetsfördämning, rektangulär mätränna (Q = k x h1,5)
V-Notch, trekantigt överfall (Q = k x h2,5)

Vid korta avstånd reduceras mätnoggrannheten, se " Tekniska data".
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•
•
•

4 Montera

Mått (ISO-standard):
Vid val av dessa kurvor måste rännans nimensionsuppgifter vara
kända och anges via assistenten. På så sätt är flödesmätningens
noggrannhet högre än hos de angivna kurvorna.

•
•
•
•
•
•

Rektangulär mätränna (ISO 4359)
Trapetsränna (ISO 4359)
U-formig ränna (ISO 4359)
Trekantigt överfall med tunn vägg (ISO 1438)
Fyrkantigt överfall med tunn vägg (ISO 1438)
Fyrkantig fördämning bred krona (ISO 3846)

Flödesformel:
Om flödesformeln för din ränna är känd bör du välja detta alternativ
eftersom det ger den högsta noggrannheten för flödesmätningen.

•

Flödesformel: Q = k x hexp

Tillverkardefinition:
Om du använder en Parshall-ränna från tillverkaren ISCO måste detta
alternativ väljas. Därmed får du en hög noggrannhet hos flödesmätningen och samtidigt en enkel konfiguration.
Alternativt kan du här även använda de av tillverkaren tillhandahållna
Q/h-tabellvärdena.

•
•

ISCO-Parshall-Flume
Q/h-tabell (tilldelning av höjd med motsvarande genomflöde i en
tabell)

Detaljerade projekteringsuppgifter finns att få från ränntillverkare och
i facklitteraturen.
Följande exempel ger en översikt över flödesmätning.
Rektangulär mätränna

1

3 ... 4 hmax

90°

2

3

≥ 2 x hmax

hmax

90°

4
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Fig. 42: Flödesmätning med rektangulär mätränna: hmax. = max. påfyllning av
rektangulär mätränna
1
2
3
4

Överfallskant (sidovy)
Vatten uppströms
Vatten nedströms
Överfallskant (vy från vatten nedströms)
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Khafagi-Venturi-ränna

3 ... 4 x hmax
90°
hmax

2
1

B

Fig. 43: Flödesmätning med Khafagi-Venturi-ränna: hmax. = max. Påfyllning av
rännan; B = rännans största insnörning
1
2

Position givare
Venturi-ränna
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5
Säkerhetsanvisningar

Anslut till matningsspänningen

5.1

Förbered anslutning

Följande säkerhetsanvisningar ska alltid beaktas:

•
•

Elektrisk anslutning får endast utföras av utbildad personal
Om överspänningar är att vänta ska anordningar för överspänningsskydd installeras

Varning:
Anslutning resp. frånkoppling får endast göras i spänningsfritt tillstånd.
Matningsspänning

Uppgifter om matningsspänning finns i kapitlet " Tekniska data".
OBS:
Mata instrumentet via en energibegränsad strömkrets (effekt max
100 W) enligt IEC 61010-1, t.ex:

•
•

Klass 2-nätdel (enligt UL1310)
SELV-nätdel (säkerhetsklenspänning) med passande intern eller
extern begränsning av utgångsströmmen

Ta hänsyn till följande ytterligare påverkan på driftspänningen:

•
•
Anslutningskabel

Lägre utgångsspänning hos matningsanordningen under nominell
last (t.ex.vid en givarström på 20,5 mA ellerr 22 mA vid störningsmeddelande)
Andra apparaters påverkan i strömkretsen (se värden för skenbart
motstånd i kapiitel " Tekniska data")

Instrumentet ansluts med handelsbruklig tvåtrådig kabel utan skärm.
Om elektromagnetiska störningar är att vänta, vilka ligger över provvärdena i EN 61326-1 för industriella utrymmen, bör en avskärmad
kabel användas.

Använd kablar med runt tvärsnitt för instrument med kåpa och kabelförskruvning. Använd en kabelförskruvning som passar till kabelytterdiametern för att säkerställa kabelförskruvningens tätningsverkan
(IP-skyddsklass).
I drift med HART-Multidrop ska generellt en avskärmad kabel användas.
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Kabelförskruvningar

Metrisk gänga:
Hos instrumentkåpor med metriska gängor har kabelförskruvningen
skruvats i på fabriken. Den är förslutna med plastpluggar som transportskydd.
OBS:
Innan elanslutningen måste dessa pluggar tas bort.
NPT-gänga:
Hos instrumentkåpor med självtätande NPT-gängor kan kabelförskruvningarna inte skruvas i på fabriken. Kabelinföringarnas lediga
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öppningar är därför förslutna med röda dammskyddskåpor som
transportskydd.
OBS:
Innan uppstart måste dessa skyddskåpor bytas ut mot godkända
NPT-kabelförskruvningar eller förslutas med lämpliga blindpluggar.
Med plasthus måste NPT-kabelförskruvningen resp. skyddsröret av
stål för elinstallation skruvas in i gänginsatsen utan fett.

Maximalt åtdragningsmoment för alla hus, se kapitel " Tekniska data".
Kabelskärm och jordning

Om skärmad kabel krävs, måste kabelskärmen läggas på jordpotential på båda sidor. I givaren ansluts kabelskärmen direkt till den inre
jordanslutningen. Den yttre jordanslutningen på huset måste vara
lågimpedant ansluten till jordpotential.

Hos Ex-anläggningar görs jordningen enligt uppställningsföreskrifterna.
Hos galvaniska anläggningar liksom hos anläggningar för katodiskt
korrosionssktdd måste det beaktas att stora potentialskillnader råder.
Detta kan vid skärmjordning på båda sidor leda till otillåtet höga
avskärmningsströmmar.
Information:
Instrumentets metalldelar (processanslutning, mätvärdesavkännare,
inkapslingsrör etc.) är ledande ansluten till den inre och den yttre
jordanslutningen på huset. Denna anslutning består antingen direkt
metalliskt eller hos instrument med extern elektronik via den speciella
anslutningsledningens kabelskärm.
Uppgifter om potentialanslutningar inuti instrumentet finns i kapitlet "
Tekniska data".

Anslutningsteknik

5.2

Ansluta

Anslutningen av matningspänningen och signalutgången görs via
fjäderkraftplintar i kåpan.

Anslutningen till display- och inställningsmodulen resp, till gränssnittsadaptern sker vid kontaktstift i huset.
Anslutningssteg

Gör på följande sätt:

1. Skruva loss husets lock

2. Ta ur display- och inställningsmodulen, om en sådan finns, genom att vrida den något åt vänster.

3. Lossa kabelförskruvningens kompressionsmutter och ta ur förslutningspluggen.

5. Skjut in kabeln i givaren genom kabelförskruvningen.
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4. Avmantla anslutningskabeln ca 10 cm (4 in), avisolera ledarändar
ca 1 cm (0.4 in).

5 Anslut till matningsspänningen

1

2

Fig. 44: Anslutningssteg 5 och 6
1
2

Enkammarhus
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 plintarna 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.

5.3

Anslutningsschema enkammarhus
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Bilden nedan gäller både för icke-Ex- och för Ex-ia-versionen.
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Elektronik- och anslutningsdel på elektronikhus

2

4...20mA

3

Display

1( + ) 2 (-)

5

6

7

8

4

1
Fig. 45: Elektronik- und anslutningsdel - enkammarhus
1
2
3
4

Matningsspänning, signalutgång
För display- och konfigureringsmodul resp.gränssnittsadapter
För extern display- och inställningsenhet
Jordanslutning för anslutning av kabelskärmen

5.4

Anslutningsschema tvåkammarhus

Bilderna nedan gäller både för icke-Ex- och för Ex-ia-versionen.
Elektronikutrymme

2

4...20mA

1( + ) 2(-)

1

Display

5

6

7 8

1

Fig. 46: Elektronikutrymme - tvåkammarhus
1
2

Inre anslutning till anslutningsdelen
För display- och konfigureringsmodul resp.gränssnittsadapter

66190-SV-220201
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Anslutningsdel på elektronikhus

2

4...20mA

1( + ) 2(-)

Display

5

6

7 8

3

4

1
Fig. 47: Anslutningsdel - tvåkammarhus
1
2
3
4

Ledarbeläggning anslutningskabel

Matningsspänning, signalutgång
För display- och konfigureringsmodul resp.gränssnittsadapter
För extern display- och inställningsenhet
Jordanslutning för anslutning av kabelskärmen

5.5

Anslutningsschema - version IP66/IP68, 1 bar
1
2

Fig. 48: Kabelnslutning för fast ansluten anslutningskabel
1
2

Brun (+) och blå (-) till matningsspänning resp. till utvärderingssystem
Kabelskärm

5.6

Uppstartsfas

Efter anslutning till matningsspänningen utför instrumentet ett självtest:

•
•

Intern kontroll av elektroniken
Utgångssignalen sätts till störning
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Därefter skickas det aktuella mätvärdet på signalledningen.
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6
6.1

Åtkomstskydd
Bluetooth-radiogränssnitt

Instrument med Bluetooth-radiogränssnitt är skyddade mot oönskad
åtkomst utifrån. På så sätt är mottagning av mät- och statusvärden,
liksom ändringar av instrumentinställningar bara möjligt för behöriga
personer via detta gränssnitt.
Bluetooth-lösenord

För att upprätta Bluetooth-kommunikation via inställningsverktyget
(smartphone/padda/notebook) krävs ett Bluetooth-lösenord. Det
måste anges på inställningsverktyget en gång första gången som
Bluetooth-kommunikationen upprättas. Därefter är det sparat i inställningsverktyget och behöver inte anges flera gånger.
Bluetooth-lösenordet är individuellt för varje instrument. Den finns
på instrumentets hus och levereras även i informationsbladet " PINs
und Codes" mit dem Gerät geliefert. Er kann durch den Anwender
nach dem ersten Verbindungsaufbau geändert werden. Nach einer
Fehleingabe des Bluetooth-Zugangscodes ist die Neueingabe erst
nach Ablauf einer Wartezeit möglich. Die Wartezeit steigt mit jeder
weiteren Fehleingabe.

Nödfall-Bluetooth-lösenord

Nödfall-Bluetooth-lösenordet gör det möjligt att upprätta en Bluetooth-kommunikation om Bluetooth-lösenordet inte längre är känt.
Det kan inte ändras. Nödfall-Bluetooth-lösenordet finns också angivet
i informationsbladet " Åtkomstskydd". Om detta dokument förloras,
kan Nödfall-Bluetooth-lösenordet efter legitimering hämtas hos din
personliga VEGA-kontaktperson. Bluetooth-lösenordet sparas och
överförs alltid kodat (SHA 256-algoritm).

6.2

Skydd för parameterinställningen

Inställningarna (parametrar) för instrumentet kan skyddas mot
oönskade förändringar. Vid fabriksinställningen är parameterskyddet
avaktiverat, alla inställningar kan göras.
För att skydda parameterinställningen kan användaren spärra instrumentet med hjälp av en fritt valbar instrumentkod. Inställningarna
(parametrar) kan därefter bara läsas med inte längre ändras. Instrumentkoden sparas ochså i inställningsverktyget. Den måste dock till
skillnad mot Bluetooth-lösenordet alltid anges på nytt varje gånr för
att låsa upp instrumetet. Om appen resp. DTM används föreslås då
den sparade instrumentkoden för upplåsning.

Nödfall-instrumenkod

Nödfall-instrumentkoden gör det möjligt att låsa upp instrumentet
om instrumentkoden inte längre är känd. Den kan inte förändras.
Nödfall-instrumentkoden finns också angiven på det medföljande
informationsbladet " Åtkomstskydd". Om detta dokument förloras, kan
Nödfall-instrumentkoden efter legitimering hämtas hos din personliga
VEGA-kontaktperson. Instrumentkoden sparas och överförs alltid
kodat (SHA 256-Algorithmus).
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Instrumentkod

6 Åtkomstskydd

6.3

Spara koden i myVEGA
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Om användaren har ett " myVEGA"-konto sparas både Bluetooth-lösenordet och instrumentkoden även i dennes konto under " PIN-koder
och koder". Användningen av ytterligare inställningsverktyg förenklas
därmed betydligt eftersom alla Bluetooth-lösenord och instrumentkoder automatiskt synkroniseras vid anslutning till " myVEGA"-kontot.
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7
Bakgrund

Funktionell säkerhet (SIL)

7.1

Målsättning

Processtekniska anläggningar och maskiner kan vid fraliga bortfall
leda till risker för personer, miljö och materiella värden. Risken för
sådana mbortfall måste bedömas av den som driver anläggningen.
Beroende på bedömningen ska åtgärder för riskreducering genom
felundvikande , felidentifiering och felkontroll härledas.

Anläggningssäkerhet
genom riskreducering

Den del av anläggningssäkerheten som för detta beror på att
säkerhetsrelaterade komponenter fungerar korrekt, betecknas som
fuktionell säkerhet. Komponenter som används i sådnana säkerhetsinstrumenterade system (SIS) måste därför kunna utföra sin avsedda
funktion (säkerhetsfunktion) med en definierad högre sannolikhet.

Standarder och säkerhetsnivåer

Säkerhetskraven på sådana komponenter beskrivs i de internationella
standarderna IEC 61508 och 61511, vilke anger nivån för enhetlig
och jämförbar bedömning av instrument-, anläggnings- resp. maskinsäkerhet och på så sätt bidrar till en världsospännande rättsäkerhet.
Beroende på graden av den riskreducering som krävs, skiljer man på
fyra olika säkerhetsnivåer, från SIL1 för låg risk till SIL4 för en mycket
hög risk (SIL = Safety Integrity Level).

Egenskaper och krav

Vid utvecklingen av instrument som kan användas i säkerhetsinstrumenterade system tas särskild hänsyn till undvikande av systematiska fel, liksom upptäckt och kontroll av tillfälliga fel.

7.2

SIL-kvalifikation

Här anges de viktigaste egenskaperna och kraven avseende den
funktionella säkerheten enligt IEC 61508 (version 2):

•
•
•
•
•
•
Safety Manual

Intern övervakning av säkerhetsrelevanta kopplingsställen
Utökad standardisering av programvaruutvecklingen
Vid fel övergår de säkerhetsrelevanta utgångarna till ett definierat
säkert tillstånd
Beräkning av sannolikheten för att den definierade säkerhetsfunktionen ska falla bort
Säker parameterinställning med icke säker inställningsmiljö
Proof Test

7.3

Användningsområde

Instrumentet kan användas för registrering av gränsvärde eller
nivåmätning av vätskor och fasta materual i säkerhetsinstumenterade
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SIL-kvalifikationen hos komponenter intygas med en handbok
avseende den funktionella säkerheten (Safety Manual). I den är
sammanfattas alla säkerhetsrelevanta märkdata och information som
användaren och planeraren behöver för projektering och för drift av
det säkerhetsinstrumenterade systemet. Detta dokument medföljer
alla instrument med SIL-kvalifikation och kan dessutom hämtas via
sökfunktionen på vår hemsida.

7 Funktionell säkerhet (SIL)

system (SIS) enligt IEC 61508 och IEC 61511. Observera uppgifterna
i Safety Manual.
Följande utgång är tillåten för detta:

•

Strömutgång (I) - 4 … 20 mA/HART

OBS:
Den andra strömutgången (II) uppfyller inte kraven för säkerhets instrumenterade system (SIS). Den är i det här sammanhanget endast
för informativ användning.

7.4

Parameterinställningens säkerhetskoncept

Hjälpmedel för inställning Följande hjälpmedel är tillåtna för parameterinställning av säkerhetsoch parameterinställning funktionen:

•
•

Inställningsapp
Den DTM som passar till instrumentet i kombination med en
inställningsprogramvara enligt FDT/DTM-Standard, t.ex. PACTware

OBS:
För inställningen av VEGAPULS 6X behövs en aktuell inställningsapp
resp. DTM Collection. Ändring av säkerhetsrelevanta parametrar kan
bara göras med en aktiv förbindelse till instrumentet (Online-läge).
Säker parameterinställning

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 efter att de har sparas
i instrumentet. Dessutom är instrumentet till skydd mot oavsiktlig
eller obehörig inställning vid normalt driftläge spärrat för alla form av
parameterinställlning.

Säkerhetsrelevanta parametrar

Som skydd mot oavsiktlig resp. obehörig inställning måste de inställda parametrarna skyddas mot oavsiktlig åtkomst. Av den anledningen
levereras instrumentet i SIL-version i spärrat tillstånd.
Vid leverans med en specifik parameterinställning bifogas en lista
med de värden som avviker från fabriksinställningen för instrumentet.
Alla säkerhetsrelevanta parametrar måste verifieras efter en ändring.
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Följande parametrar är säkerhetsrelevanta:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediumtyp
Tillämpning
Avstånd A (max-värde)
Avstånd B (min-värde)
Dämpning
Strömutgång
Beteende vid störningar
Signalundertryckning
Beteende vid ekoförlust

Mätpunktens parameterinställningar ska dokumenteras. Dessutom
kan via PACTware/DTM en lista med de säkerhetsrelevanta parametrarna sparas och skrivas ut.
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Frige inställning

Varje parameterändring kräver att instrumentet låses upp med
instrumentkoden (se kapitel " Parameterinställning, uppstart - spärra
inställning"). Instrumenttillståndet visas i det respektive inställningsverktyget med symbolen med ett upplåst resp. låst lås.

Osäkert instrumenttillstånd

Varning:
Om inställrningen har frigetts måste säkerhetsfunktionen klassificeras som osöker. Detta gäller ända tills parameterinställninngen har
slutförts på korrekt sätt. Eventuellt måste andra åtgärder vidtas för att
upprätthålla säkerhetsfunktionen.

Ändra parameter

Alla parameter som ändras av operatören sparas temporärt så att de
kan verifieras i nästa steg.

Ofullständig procedur

Varning:
Om den beskrivna proceduren för parameterinställningen inte har
utförts komplett och korrekt (t.e.x på grund av avbrott i förtid eller
strömavbrott) förblir instrumentet i det frigivna och därmed osäkra
tillståndet.

Instrumentåterställning

Varning:
Vid en återställning till fabriksinställningarna återställs även alla säkerhetsrelevanta parametrar. Därför måste dessa därefter kontrolleras
resp. ställas in på nytt.

7.5

Första uppstart

7.5.1 Översikt

Den första uppstarten är till för att kontrollera instrumentversionen och
de aktuella parametrarna vid de föreliggande mätförhållandena. När
detta görs bestäms om denna konstelation är lämplig för att tillhandahålla kvalificerade mätdata för en säkerhetsinriktad instrumenterting.
För att uppfylla kraven för SIL-överenstämmelse rekommenderar vi
att den första uppstarten utförs via funktionen " Verifiera och spärra
(inklusive uppstartsassistent)". Denna funktion står till förfogande i
både i inställningsappen och PACTware/DTM (se föregående kapitel "
Parameterinställningens säkerhetskoncept, Hjälpmedel för inställning
och parameterinställning").
Den viktigaste delen i uppstarten är funktionskontrollen. När uppstartsassistenten gås igenom betämmer instrumentet utifrån sona
utvärderingsresultat vilka alternativ i funktionskontrollen som står
till förfogande i det enskilda fallet. Se följande kapitel " Uppstartens
förlopp".

7.5.2 Uppstartens förlopp

En förändring av parametrar måste hos SIL-kvalificerade instrument
alltid ske på följande sätt:

•
•
•
•
50

Frige inställning
Ändra parameter
Ev. funktionskontroll
Spärra inställning och verifiera ändrade parametrar
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Betydelsen och hanteringen av de enskilda stegen beskrivs i kapitlet "
Parameterinställningens säkerhetskoncept".
Funktionstest

VEGAPULS 6X har principiellt följande alternativ för funktionskontrollen:

•
•
•

Utan medium - tom behållare
Med medium - aktuell nivå
Med medium - framkörning till definierade nivåer

De enskilda alternativan beskrivs i det följande kapitlet.

7.6
Beskrivning

Procedur

Beskrivning

Procedur

Beskrivning

Funktionstest

7.6.1 Funktionskontroll utan medium - tom behållare

Här måste användaren med en tom behållare starta en mätning för
att bestämma ekokvaliteten. Utifrån dessa data beräknar instrumentet
över det totala mätområdet, om vid en senare påfyllning med medium
en adekvat utgångssignal är tillgänglig för för varje nivå.
Proceduren görs via uppstartsassistenten í inställningsappen resp.
PACTware/DTM.

7.6.2 Funktionskontroll med medium - valfri nivå

Här måste användaren starta en mätning för bedömning av mediet ekokvalitet vid den aktuella nivån. Utifrån dessa data beräknar
instrumentet över hela mätrområdet om en adekvat utgångssignal är
tillgänglig för varje ytterligare nivå.
Proceduren görs via uppstartsassistenten í inställningsappen resp.
PACTware/DTM.

7.6.3 Funktionskontroll med medium - framkörning till
definierade nivåer
Här måste användaren aktivt utföra en funktionskontroll genom att
definierade nivåer används. Användaren kontrollerar med hjälp av
flera mätningar om den respektive utgångssignalen motsvarar den
verkliga nivån.

OBS:
Det här alternativet är alltid tillgänglig oberoende av kontrollen som
utförs av instrumentet.
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Procedur

VId den här funktionskontrollen provar du instrumentets säkerhetsfunktion vid monterat tillstånd i behållaren med orginalmaterialet.

För att göra det måste du känna till behållarens aktuella fyllhöjd samt
min- och maxnivåerna motsvarande 4 och 20 mA. Därmed kan du
beräkna den motsvarande utgångsströmmen.
Mät utgångsströmmen hos instrumentet med en lämplig multimätare
och jämför den uppmätta utgångsströmmen med den beräknade
utgångsströmmen.
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Avbrott

Om du måste avbryta funktionskontrollen kan du lämna instrumentet i
den respektive situationen. Så länge instrumentet försörjs med spänning stannar display- och inställningsmenyn kvar i den inställningsmeny som är inställd för närvarande.
Om du utför funktionstestet med hjälp av programvaran " PACTware"
kan du spara hittills utförda tester och senare fortsätta vid detta ställe.

Färdigställande

När du klickar på " Färdigställ", är funktionskontrollen avslutad, parametrarna är verifierade och inställningen av instrumentet är spärrad.
OBS:
Vid inställningen via PACTware/DTM tillhandahålls ett uppstartsprotikoll med testresultaten för din anläggningsdokumentation.

Funktionstest

Gå tillväga på följande sätt:
Driftsätt - övervakning av övre gränsvärde:
1. Kör fram till nivån direkt nedanför kopplingspunkten.

2. Håll hålltiden på 1 minut, jämför mätvärdet med det beräknade
strömvärdet
3. Kör fram till nivån direkt ovanför kopplingspunkten.

4. Håll hålltiden på 1 minut, jämför mätvärdet med det beräknade
strömvärdet
Driftsätt - övervakning av nedre gränsvärde:
1. Kör fram till nivån direkt ovanför kopplingspunkten.

2. Håll hålltiden på 1 minut, jämför mätvärdet med det beräknade
strömvärdet
3. Kör fram till nivån direkt nedanför kopplingspunkten.

4. Håll hålltiden på 1 minut, jämför mätvärdet med det beräknade
strömvärdet
Driftsätt områdesövervakning:
1. Kör fram till nivån direkt ovanför den övre områdesgränsen

2. Håll hålltiden på 1 minut, jämför mätvärdet med det beräknade
strömvärdet

3. Kör ftam till tre nivåder inom områdesgränsen (övre, mittre, nedre
värde)
4. Håll hålltiden på vardera 1 minut, jämför mätvärdena med de
beräknad strömvärdena

5. Kör fram till nivån direkt nedanför den nedre områdesgränsen

6. Håll hålltiden på 1 minut, jämför mätvärdet med det beräknade
strömvärdet
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Resultat
Den uppmätta utgångsströmmen måste i samtilga fall motsvare den
beräknade utgångsströmmen för den respektive nivån.

7 Funktionell säkerhet (SIL)

OBS:
Värdenas avvikelser måste du bestämma själv. De riktar sig efter
kraven på din mätpunkts noggrannhet. Beräkna för detta avvkelsens
tillåtna tolerans.

7.7

Parameteranpassningar efter den första
uppstarten

OBS:
Vid ytterligare parameteranpassningar efter den första uppstarten
kontrollerar instrumentet den respektive aktuella provsumman (CRC)
för parametrarna.
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Om den är idenstisk med den senaste provsumman måste uppstartsassistenten inte längre gås igenom. I detta fall avslutas parameteranpassningen med enkel " Verifiera och spärra".
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8
8.1

Starta upp med display- och
inställningsmodulen
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 elektronikdelen 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. 49: Isättning av display- och inställningsmodulen i elektronikdelen på
enkammarhus

66190-SV-220201
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1

2

Fig. 50: Isättning av display- och inställningsmodulen i elektronikdelen på
tvåkammarhus
1
2

I elektronikdelen
I anslutningsdelen

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

8.2

Inställningssystem
1

2
Fig. 51: Display- och inställningsenhet

Knappfunktioner

1
2

LC-display
Manöverknappar

•

[OK]-knapp:
–– Växla till menyöversikten
–– Bekräfta den valda menyn
–– Redigera parameter
–– Spara värde

66190-SV-220201

•

•
•

[->]-knapp:
–– Ändra visning av mätvärde
–– Välj listpost
–– Välj menypunkt
–– Välja redigeringsposition
[+]-knapp:
–– Ändra en parameters värde
[ESC]-knapp:
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–– Avbryta inmatning
–– Gå tillbaka till överordnad meny
Inställningssystem

Du ställer in instrumentet med de fyra knapparna på display- och
inställningsmodulen. På LC-displayen visas de enskilda menypunkterna. De enskilda knapparnas funktioner anges i beskrivningen ovan.

Tidsfunktioner

Om någon av knapparnar [+]- och [->]-knapparna trycks in ändras
det redigerade värdet resp. markören flyttas en postione. Om knappen trycks in längre än 1 s sker ändringen fortlöpande.

Om [OK]- und [ESC]-knapparna trycks in längre än 5 s sker en återgång till basmenyn. Menyspråket ställs om till " Engelska".
Ca 60 minuter efter den senaste knapptryckningen utlöses en automatiskt återgång till mätvärdersvisningen. Värden som ännu inte har
bekräftats med [OK] förloras.

Visning av mätvärde

8.3

Mätvärdesvisning - val av språk

Med knappen [->] växlar du mellan tre olika visningslägen:

Med knappen " OK" växlar du till menyöversikten.
OBS:
Vid den första uppstarten växlar du med knappen " OK" till Urvalsmenyn " Menyspråk".
Menyspråk

Den här menypunkten används för att välja menyns språk för den
fortsatta parameterinställningen.

Information:
Det är möjligt att ändra valet senare via menypunkten " Uppstart,
disply, menyspråk".
Med knappen " OK" växlar du till menyöversikten.

8.4
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8.4.1 Inställning spärra/frige

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

Parameterinställning

8 Starta upp med display- och inställningsmodulen

Vid spärrad inställning är endast följande inställningsfunktioner möjliga 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 menypunkter genom att PIN-koden anges.
Obs! Obs!
Med spärrad inställning är inställningen via PACTware/DTM och andra
system också spärrad.
Inställning spärra/frige
(SIL)

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
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 medföljande 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.
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Sedan bekräftar du att instrumentets serienummer har övertagits på
korrekt sätt. Detta används för att kontrollera instrumentkommunikationen.

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

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.
Mätpunktens namn

8.4.2 Uppstart

Här kan du ange ett lämpligt namn på mätpunkten.

Du kan ange namn med maximalt 19 tecken. Teckensatsen omfattar:

•
•
•

Stora bokstäver från A … Z
Siffror från 0 … 9
Specialtecken + - / _ mellanslag

I den här menypunkten väljer du instrumentets avståndsenhet.

Mediumtyp

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

Tillämpning - vätska

Med " vätska" används för applikationerna följande egenskaper som
grund, gentemot vilka givarens märegenskap stäms av:

Tillämpning

Behållare

Process-/mätförhållanden

Ytterligare rekommendationer

Lagertank

Stor volym

Långsam påfyllning och tömning

-

Stående cylindrisk,
liggande rund

Lugn medieyta

Flerfaldiga reflektioner från kupolformat behållartak
Kondensering

Behållare med omrörare

Dosieringsbehållare

Stora omrörarvingar
i metall
Installationer som
strömningsbrytare,
värmespiraler

Ofta förekommande, snabba till långsamma Undertryckning av
påfyllningar och tömningar
störsignaler med aktiv omrörare
Kraftigt rörlig yta, skum- och kraftig trombbildning

Stuts

Flerfaldiga reflektioner genom kupolformat
behållartak

Ingen behållare

Häufige und schnelle Befüllung/Entleerung

Kondensering, produktavlagringar på givaren
Trång monteringssituation

-

Flerfaldiga reflektioner genom kupolformat
behållartak
Produktavlagringar, kondensering och
skumbildning
Behållare/uppsamlingsbassäng

Stor volym

Stående cylindrisk
eller fyrkantig

Plasttank (mätning
genom plasttaket)

Långsam påfyllning och tömning
Lugn medieyta

-

Kondensering

Mätning genom tankens tak beroende på
tillämpningen
Kondensering på plasttaket

Vid mäting genom tanktaket
Undertryckning av
störsignaler
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Hos utomhusanläggningar vatten- eller snöVid mätning genom
avlagringar på behållarens tak möjligt
tanktaket utomhus
skyddstak för mätpunkten
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Tillämpning

Behållare

Mobil plasttank (IBC) Ingen behållare

Process-/mätförhållanden

Ytterligare rekommendationer

Material och tjocklek olika

Vid mäting genom tanktaket
Undertryckning av
störsignaler

Mätning genom behållarens tak beroende
på tillämpningen
Förändrade reflektionsförhållanden samt
mätvärdessprång vid behållarbyte

Nivåmätning i vattendrag

Långsam nivåändring

Hög dämpning av utgångssignalen vid vågbildning

Vid mätning genom
tanktaket utomhus
skyddstak för mätpunkten
-

Isbildning och kondensering på antennen
mögligt på antennen

Flytande material sporadiskt på vattenytan
Flödesmätning ränna/överfall

Långsam nivåändring

-

Lugn till rörlig vattenyta

Mätning ofta på kort avstånd med krav på
exakt mätresultat
Isbildning och kondensering på antennen
mögligt på antennen
Pumpstation/
pumpschakt

Delvist kraftigt rörlig yta

Installationer som pumpar och stegar

Signalundertryckning

Flerfaldiga reflektioner genom platt behållartak
Smuts- och fettavlagringar på schaktvägg
och givare
Kondensering på givare
Bräddningsbassäng
(RÜB)

Stor volym

Delvis underjordiskt
monterad

Delvist kraftigt rörlig yta

Flerfaldiga reflektioner genom platt behållartak

-

Kondensering, smutsavlagringar på givaren
Översvämning av givarantenn

Demonstration

Tillämpningar som
inte är typsika nivåmätningar, t.e.x.
instrumenttest

Tillämpning - fast material

Instrumentdemonstration

Objektidentifiering/-övervakning

-

Snabba positionsändringar hos en mätplatta vid funktionstest

Med " fast material" används för applikationerna följande egenskaper
som grund, gentemot vilka givarens märegenskap stäms av:
66190-SV-220201
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Tillämpning

Behållare

Process-/mätförhållanden

Ytterligare rekommendationer

Silo

Smal och hög

Interfererande reflektioner på grund av
svetsfogar på behållaren

Signalundertryckning

Stående cylindrisk

Flerfaldiga ekon/diffusa reflektioner på
grund av ogynnsamma materiallager med
fin kornighet

Inriktning av
mätningen mot soloutloppet

Varierande materialsskikt på grund av utloppskona och påfyllningskona
Bunker

Stor volym

Stort avstånd till medium

Undertryckning av
Brant rasvinkel, ogynnsamma materialskikt störsignaler via inpå grund av utloppskona på påfyllningskona ställningsapp eller
DTM
Diffusa reflektioner på grund av strukturerade behållarväggar eller installationer
Flerfaldiga ekon/diffusa reflektioner på
grund av ogynnsamma materiallager med
fin kornighet

Växlande signalförhållanden när större materialmängder glider undan
Bunker snabb påfyllning

Stort avstånd till medium

Snabba förändringar av nivåerna t.ex. på
grund av påfyllning via lastbil

Brant rasvinkel, ogynnsamma materialskikt
på grund av utloppskona på påfyllningskona

Undertryckning av
störsignaler via inställningsapp eller
DTM

Interfererande refektioner på grund av installationer eller skyddsanordningar
Kross

Mätvärdeshopp och varierande materialsUndertryckning av
skikt, t.ex. på grund av påfyllning med lastbil störsignaler via inställningsapp eller
Snabb reaktionshastighet
DTM
Stort avstånd till medium
Interfererande refektioner på grund av installationer eller skyddsanordningar

Upplag

Stor volym

Stående cylindrisk
eller fyrkantig

Mätvärdessprång t.ex. genom högens profil och traverser

-

Stor rasvinkel, varierande materialskikt
Mätning nära fyllnadsström

Givarmontering på rörligt transportband
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Demonstration

Rörinnerdiameter

Tillämpningar som
inte är typsika nivåmätningar, t.e.x.
instrumenttest

Instrumentdemonstration

Objektidentifiering/-övervakning

-

Mätvärdeskontroll med högre mätnoggrannhet vid reflektion utan fast material, som
t.ex. över en mätplatta

Vid tillämpnngar med kommuniserande kälr måste radarsignalens
löptid inuti röret beaktas.

Därför anges i den här menypunkten det respektive kommuniserande
kärlets innerdiameter.
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Behållarhöjd

Med det här valet anpassas givarens arbetsområde till behållarhöjden. Därmed ökas mätsäkerheten betydligt vid de olika mätförhållandena.

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

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):
Vätskor:

100%

2

5m
(196.9")

0,5 m
(19.68")

3

0%

1

Fig. 52: Parameterexempel min-/max inställning - vätskor
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Min nivå = max mätavstånd (avstånd B)
Max nivå = min mätavstånd (avstånd A)
Referensplan

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

66190-SV-220201

1
2
3

8 Starta upp med display- och inställningsmodulen

3
100%

2

35 m
(1378")

1m
(39.37")

Fasta material:

0%

1

Fig. 53: Parameterexempel min-/max inställning - fasta material
1
2
3

Min nivå = max mätavstånd (avstånd B)
Max nivå = min mätavstånd (avstånd A)
Referensplan

Om dessa värden inte är kända kan inställningen även exempelvis
göras med avstånden 10 % och 90 %.

Utgångspunkten för dessa avståndsangivelser är alltid referensplanet, dvs. gängans eller flänsens tätningsyta. Uppgifter om referensplan finns i kapitel " Tekniska data". Utifrån dessa uppgifter beräknas
då den verkliga nivån.
Den aktuella nivån spelar ingen roll vid den här inställningen, minmax inställningen genomförs alltid utan förändring av mediumet.
Därmed kan dessa inställningar utföras redan på förhand, utan att
instrumentet måste vara monterat.
Avstånd A (max-värde)

Gör på följande sätt:

1. Välj med [->] menypunkten avstånd A (max-värde) och bekräfta
med [OK].

66190-SV-220201

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.
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4. Ange det passande distansvärdet i meter passande till procentvärdet för den fulla behållaren.

5. Spara inställningarna med [OK] och hopppa med [ESC] och [->]
till min iställning.
Avstånd B (min-värde)

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.

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

8.4.3 Ytterligare inställningar:

I den här menypunkten väljer du instrumentets temperaturenhet.

För dämpning av processrelaterade mätvärdesvariationer ställer du i
den här menypunkten in en integrationstid från 0 … 999 s.

Strömutgång - utgångsvärde

I den här menypunkten bestämmer du vilket mätvärde som avges via
den respektive strömutgången:
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Dämpning
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Förljande valmöjligheter finns:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procent
Lineariserad procent
Nivå
Avstånd
Skalerat
Mätningens tillförlitlighet
Elektroniktemperatur
Mäthastighet
Matningsspänning

Strömutgång - inställning Här bestämmer du vilka höjder på utgångsvärdet som hör till strömvärdena 4 mA och 20 mA.

OBS:
Den här menypunkten är bara tillgänglig när följande utgångsvärden
har valts för strömutgången:
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•
•
•
•

Mätningens tillförlitlighet
Elektroniktemperatur
Mäthastighet
Matningsspänning

Strömutgång - utgångskurva

I menypunkten " Strömutgång - utgångskurva" väljer du för
0 … 100 % utgångsvärde, om strömutgångens kurva stiger
(4 … 20 mA) eller faller (20 … 4 mA).

Strömutgång - strömområde

I menypunkten " Strömutgång - strömområde" bestämmer du strömutgångens område som 4 … 20 mA eller 3,8 … 20,5 mA.

Strömutgång - beteende
vid störning

I menypunkten " Strömutgång - beteende vid störning" betämmer du
strömutgångnens beteende vid störningar som ≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA
resp. senaste mätvärde.
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Linearisering

En linearisering krävs för alla behållaren där behållarvolymen inte
stiger linjärt med nivån och man vill att volymen ska visas eller matas
ut. Detsamma gäller på motsvarande sätt även för mätkonstrukrioner
för flöde och sambandet mellan flöde och nivå.

För dessa mätsituationer finns motsvarande lineariseringskurvor
sparade. De angere förhållandet mellan procentuell nivå och behållarvolym resp. flöde. Valet är beroende på den valda lineariseringstypen,
vätska resp. fast material.

OBS:
Den valda lineariseringen gäller för mätvärdesvisningen och signalutgången.
Beroende på medium och behållarbotten anges dessutom mellanhöjden, se nästa menypunkt.
LInearisering - mellanhöjd

Mellanhöjden är början på det cylindriska området, t.ex. hos behållare
med koniska bottnar.

Skalering

I menypunkten " Skalering" definierar du skaleringsstorheten och enheten, samt skaleringsformatet. Detta möjliggör t.ex. visningen av
nivåmätvärdet för 0 % och 100 % på displayen som volym i liter.

Display - menyspråk

Under den här menypunkten kan du ställa in önskat språk.

•
•
•
•
•
66
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Följande språk finns:
Tyska
Engelska
Franska
Spanska
Portugisiska
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•
•
•
•
•
•
Display- visning

Italienska
Nederländska
Ryska
Kinesiska
Japanska
Turkiska

Med knappen [->] växlar du mellan tre olika visningslägen:

•
•
•

Mätvärde med stor text
Mätvärde samt motsvarande visning med stapeldiagram
Mätvärde samt andra valbart värde, t.ex. elektroniktemperatur

Med knappen " OK" hoppar du vid den första uppstarten av ett instrument med standardfabriksinställing till urvalsmenyn " Språk".
Display - displayvärde
1, 2

I den här menypunkten bestämmer du vilka mätvärden som visas på
displayen.

Display - belsysning

Display och inställningsmodulen har en bakgrundsbelysning för displayen. I den här menypunkten tänder resp. släcker du belysningen.
Den driftspänning som krävs finns angiven i kapitlet " Tekniska data".

OBS:
Om matningsspännningen för närvarande inte är tillräcklig stängs
belysningen av tillfälligt (bibehållande av instrumentfunktion).
Signalundertryckning

Följande förhållanden orsakar interfererande reflektioner och kan
påverka mätningen:
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•
•
•
•

Höga rörstutsar
Installationer i behållaren som stag
Omrörare
Vidhäftningar eller svetsfogar på behållarväggar

En undertryckning av störsignaler registrerar, markerar och sparar
dessa störsignaler så att de inte längre beaktas vid nivåmätningen.
OBS:
Undertryckning av störsignaler bör göras vid en låg nivå så att alla
eventuella interfererande reflektioner kan registreras.
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Skapa på nytt:
Gör på följande sätt:

1. Välj med [->] menypunkten " Undertryckning av störsignaler" och
bekräfta med [OK].

2. Bekräfta tre gånger med [OK] och ange det verkiga avståndet
från givaren till mediets yta.

3. Alla störsignaler som finns inom detta område registreras nu av
givaren efter bekräftelse med [OK] och sparas.
OBS:
Kontrollera avståndet till materialets yta eftersom en felaktig (för stor)
uppgift om den aktuella nivån sparas som störsignal. Detta leder till
att nivån inte längre kan registreras i detta område.
Om en undertryckning av störsignaler redan har sparats i givaren så
visas när " Undertrycklning av störsignaler" väljs följande menyfönster:

Radera allt:
En redan sparad undertryckning av störsignaler för att raderas komplett. Det är praktiskt om den sparade undertryckningen av störsignaler inte längre passar till behållarens tekniska förhållanden.
Utöka:
En redan sparad undertryckning av störsignaler utökas. Det är praktiskt när en undertryckning av störsignaler har utförts vid en för hög
nivå och därmed inte alla störsignaler kunde registreras. När " Utöka"
väljs visas avståndet till materialets yta för den sparade undertryckningen av störsignaler. Detta värde kan nu ändras och undertryckningen av störsignaler kan utökas till detta område.
Datum/tid

I den här menypunkten ställs givarens interna klocka in till önskad tid.

HART-driftsätt
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I den här menypunkten bestämmer du HART-driftsättet och anger
adressen för Multidrop-drift.
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OBS:
Vid leveransen är instrumentet enligt fabriksinställningen inställt på
ET (Central European Time).
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HART-adress 0:
I menypunkten " Utgångsmodus" visas " Analog strömutgång" och en
4 … 20 mA-signal matas ut.
HART-adress avviker från 0:
I enypunkten " Utgångsmodus" visas " Fast ström (4 mA)" och beroende på den aktuella nivån avges en fast 4 mA-signal. Nivån matas ut
digitalt via HART-signalen.
Vid driftsättet " Fast ström" kan upp till 63 givare drivas på en ledare
med två trådar (Multidrop-drift). Varje givare måste tilldelas en adress
mellan 0 och 63.

Driftsätt

Den här menypunkten innehåller drifttekniska inställningar för givaren.
Driftsätt:
Via driftsättet fastställs nationella inställningar för radarsignalerna.

•
•
•
•

Driftsätt 1: EU, Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Australien, Republiken 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").
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Matningsspänning:
Via matningsspänningen bestämms om givaren är i drift permanent
eller endast vid bestämmda villkor.

Kopiera instrumentinställningar

Följande funktioner finns:
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Hämta från givare:
Spara data från givaren i display- och inställningsmodulen
Skriva i givare:
Spara data från display- och inställningsmodulen i givaren
I detta fall kopieras följande instrumentinställningar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mätpunktens namn
Tillämpning
Enheter
Inställning
Dämpning
Strömutgång
Linearisering
Specialparametrar
Skalering
Visning
PV-inställning
Driftsätt
Diagnosbeteende

De kopierade data sparas varaktigt i ett EEPROM-minne i display- och inställningsmodulen och beibehålls även om spänningen
bortfaller. De kan därifrån skrivas till en eller flera givare eller sparas
för databackup för ett eventuelt elektronikbyte.
OBS:
Innan data sparas i givaren kontrolleras för säkerhets skull om dessa
data passar till givaren. I sambend med detta visas källdatas givartyp
samt målgivaren. Om data inte passar ihop följer ett felmeddelande
resp. funktionen blockeras. Sparandet sker först efter frigivning.
Specialparametrar

Specialparametrar är till för att anpassa givaren till särskilda krav.
Detta är dock sällan nödvändigt.

Ändra bara specialparametrarna efter samråd med våra servicemedarbetare.

Via " Återställning" kan specialparametrarna återställas till fabriskinställningen.
OBS:
Specialparametrarna brskivs i ett separat avsnitt i slutet av kapitlet "
Parameterinställning".
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8.4.4 Åtkomstskydd

Den här menypunkten gör det möjligt för dig att ändra det fabriksinställda Bluetooth-lösenord till ditt personliga Bluetooth-lösenord.
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Bluetooth-lösenord
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OBS:
Du hittar det individuellt, fabriskinställda Bluetooth-lösenordet för
instrumentet på det medföljande informationsbladet " PIN-koder och
koder".
Skydd för parameterinställningen

Den här menypunkten gör det möjligt för dig att skydda givarparametrarna från oönskade eller oavsiktliga ändringar. För att aktivera skyddet måste du ställa in en instrumentkod med 6 tecken och ange den.
OBS:
Hos SIL-instrument har skyddet för parametersinställningen aktiverats
på fabriken. Dessa instrument har en individuellen instrumentkod.
Du hittar den i det medföljande informationsbladet " PIN-koder och
koder".

När skyddet är aktiverat kan de enskilda menypunkterna väljas och
visas. Det är dock inte längre möjligt att ändra parametrarna.

Frigivningen av givarinställningen är dessutom möjig i alla menypunkter genom att instrumenkoden anges.
OBS:
Vid skyddad parameterinställning är inställningen via inställningsappen och PACTware/DTM och andra system också spärrad.
Instrumentkod

Den här menypunkten gör det möjligt för dig att ändra instrumentkoden. Den visas bara om skyddet för parameterinställningen har
aktiverats innan.

OBS:
Den ändrade instrumentkoden är även verksam för inställningen via
inställningsapp, PACTware/DTM och andra system.
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Återställa lösenord

Den här menypunkten gör det möjligt för dig att återställa instrumentkoden och Bluetooth-lösenirdet till fabriskinställningarna.
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Återställning

8.4.5 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.
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 parameterändringsminnet bibehålls.
Återställning - starta om:
Används för att starta om instrumentet utan att stänga av matningsspännningen.
OBS:
Under den tid som återställningen utförs ändrar instrumentet sitt
beteende i förhållande till den normala mätdriften. Observera därför
efterkopplade system:

•
•
Diagnosstatus

8.4.6 Diagnos

I den här menypunkten visas följande:

•
•
•
•
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Diagnosstatus (instrumenttillstånd OK resp. felmeddelanden)
Ändringsräknare (antal parameterändringar)
Aktuell checksumma CRC (provsumma för de inställda parametrarnas rimlighet) med datum för den senaste ändringen
Checksumma (CRC) för den senaste SIL-spärren med datum

" Ekokurva" visar ekots signalstyrka över mätområdet i dB. Detta
möjliggör en bedömning av mätningens kvalitet.
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Ekokurva

Strömutgången avger den inställda störsignalen
Asset-Management-funktionen avger meddelandet " Maintenance"
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Den valda kurvan aktualiseras fortlöpande. Med knappen [OK] öppnas en undermeny med zoomfunktioner:

•
•
•

"X-Zoom": luppfunktion förmätavståndet
"Y-Zoom": 1-, 2-, 5- och 10-gångers förstoring av signalen i " dB"
"Unzoom": återställning av visningen till det nominella mätområdet
med enkel förstorning

Mätvärde/släpande visare Följande, av givarens sparade min-/max värden visas i menypunkten
" Mätvärden/släpvisare":

•
•
•
•
•

Avstånd
Mätningens tillförlitlighet
Mäthastighet
Elektroniktemperatur
Matningsspänning

Knappen [OK] öppnar en återställningsfunktion i respektive släpvisarfönster:
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Med knappen [OK] i återställs släpvisarna till de aktuella mätvärdena.
Diagnosbeteende

I den här menypunkten bestämmer du vad signalutgången matar ut
vid en ekoförlust. För detta väljs tiden efter en ekoförlust fram till ett
störmeddelande.

Givarinformation

I den här menyn kan du läsa av följande information om instrumentet:

Givaregenskaper

Menypunkten " Givaregenskaper" visar sensoregenskaper som godkännande, processanslutning, tätning, mätområde etc.

•
•
•
•
•

Instrumentnamn
Beställnings- och serienummer
Hårdvaru- och programvaruversion
Device Revision
Kalibreringsdatum på fabriken

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

73

8 Starta upp med display- och inställningsmodulen

Simulering

I den här menypunkten simulerar du mätvärden via strömutgången.
På så sätt kan signalvägen, t.ex. via efterkopplade visningsenheter
eller regleringsstystements ingångskort.

Välj den önskade simuleringsstorheten och ställ in det önskade
talvärdet.
Obs! Obs!
VId pågående simulering matas det simulerade värdet ut som
4 … 20 mA-strömvärde och digital HART-signal. Statusmeddelandet
inom ramen för Asset-Management-funktionen är " Maintenance".
OBS:
Givaren avslutar automatiskt simuleringen efter 60 minuter.
För att på förhand manuellt avaktivera simuleringen, tryck på
[ESC]-knappen och bekräfta meddelandet med [OK]-knappen.

Instrumentminne

Menypunkten instrumentfunktioner innehåller följande funktioner:

Uppstartens ekokurva:
Funktionen " Uppstartens ekokurva" gör det möjligt att spara ekokurvan vid tiden för uppstarten. Kurvan bör sparas vid en så låg nivå som
möjligt.
OBS:
Detta är generellt att rekommendera för användning av Asset-Management-funktionerna är det till och med tvingande.

Med inställningsprogramvaran PACTware och en PC kan den sparade
ekokurvan visas högupplöst och användas för att upptäcka signalförändringar under drifttiden. Dessutom kan ekokurvan från uppstarten
74
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Minne för ekokurva:
Funktionen " Minne för ekokurva" gör det möjligt att spara upp till tio
valfria ekokurvor, för att t.ex. registrera givarens mätbeteende vid
bestämda drifttillstånd.
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även visas i ekokurvans fönster och jämföras med den aktuella
ekokurvan.
SP01 - aktivera begränsning av mätområdets
början

8.4.7 Specialparametrar

Här aktiveras en begränsning av mätområdets början. Inställningen
av det respektive avståndsvärdet görs med specialparametern SP02.

Mätvärdeshopp till en störsingal i närområdet som ändras kan på så
sätt förhindras. Aktiveringen innebär dock även att vid en eventuell
överfyllning över mätområdes början, accepteras nivåekot inte längre
och eventuellt följer ett mätvärdeshopp till ett flerfaldigt eko.

SP02 - manuell begränsning av mätområdets
början

Här sker en individuell begränsning av mätområdets början oberoende av 100 %-inställningen. Det angivna värdet måste alltid vara mindre än avståndet från givarens referenspunkt till den maximala nivån.

SP03 - ekoidentifiering
nedanför 0 %-inställningen

Detta är ett extra avståndsvärde som adderas till specialparametern
SP24 för att vid otillräckliga reflektioner vid behållarbotten på ett
tillförlitligt sätt kunna identifiera nollpunkten.

Ekoidentifieringen under 0 %-inställningen ska stöda en säker detektering av ett eko med en komplett tom behållar, t.ex. om behållarhöjden inte har angetts exakt.
SP04 - korrektur av utbredningshastigheten

Den här parametern fungerar som korrekturfaktur för korrektur av
utbredningshastigheten, t.ex. vid gångtidsfel i kommuniserande kärl
eller vid en högre dielektricitetskonstant för atmosfären i behållaren.

SP05/06 - faktor för
brusmedeltal stigande/
fallande

Med brusmedeltal menas ett bildande av ett glidande medelvärde
över tid för alla signaler som givaren tar emot. Den inställda faktorn
bestämmer som exponenten till basen 2 antalet genomsnittliga ekokurvor (exempel: faktor 2 motsvarar medeltalet för 2² [= 4] ekokurvor).
Ekon som uppträder sporadiskt, t.ex. på grund av omrörarvingar eller
nivåekon med varierande amplituder kan påverkas av dessa faktorer.
En högre faktor för brusmedeltal kan leda till en förlängning av reaktionstiden resp. mätvärdesuppdateringen.

SP07 - avaktivera
filterfunktion "Plana ut
råvärdeskurva"

Den här parametern är i fabriksinställningen alltid aktiverad och fungerar som digitalt filter över råvärdeskurvan beroende på den valda
tillämpningen.
Den leder som regel till att mätsäkerheten förbättras. Det är därför
bara menungsfullt att stänga av den i mycket särskilda fall som bör
diskuteras.
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SP08 - offset detekteringskurva för ekoanalys

Bara ekon som överskrider detektionskurvan detekteras och behandlas som ekon. Den här parametern reducerar ekoidentifieringens
känslighet och sygnalanalsy genom ökning av dB-värdet.
Detta påverkar i samma mån nivåekot. Därför utförs användning
endast med mycket varierande störsignaler och samtidiga bra reflektionsegenskaper hos mediet.
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SP09 - minsta mätsäkerhet för val av nivåeko

Den här parametern definierar den minsta nödvändiga signalstyrkan
hos en reflektionssignal för signalidentifiering och utmatning som
nivåsignal.
Genom att ange en minsta mätsäkerhet som dB-värde accepteras
störsignaler under detta värde inte som nivåeko.

SP10 - extra säkerhet för
sparande av störsignal

Amplituden hos undertryckningen av störsignaler ökas med det
angivna dB-värdet. Detta förhindrr att en sådan störsignal accepteras
som nivåeko.
En ökning är praktisk med kraftigt varierande störsignaler eller
störsignaler med ökande aplitud. Det avråds från att reducera fabriskinställningens värde.

SP12 - aktivara funktion
"Sammanfatta ekon"

Den här parametern används för att aktivera och välja funktionen att
sammanfatta två ekosignaler som ligger tätt bredvid varandra.

SP13 - amplituddifferens
med funktionen "Sammanfatta ekon"

Värdet som anges här bestämmer hur stor amplituddifferensen mellan två intilliggande ekon maximalt får vara för att de ska sammanfattas.

SP14 - ekoavstånd för
funktion "Sammanfatta
ekon"

Värdet som anges här bestämmer hur stort avståndet mellan det första ekots ändpunkt och det andra ekots startpunkt maximalt får vara
för att de ska sammanfattas.

SP15 - aktivera funktion
"Första stort eko"

När den här parametern aktiveras väljs det största ekot med tillräckligt
stor amplitud, vilket inte har sparats som störeko, som produkteko.

SP16 - minsta amplitud
"Första stora eko"

Värdet som anges här bestämmer den maximala differensen mellan
den största reflektionssignalen och mediets reflektionssignal så att
denna bedöms som första stort eko och därmed som produkteko.

SP17 - brett fokuseringsområde

Den här parametern betämmer mätfönstrets bredd runt det aktuellt
uppmätta nivåekot, i vilket snabba avståndsändringar hos reflektionerna är möjliga.

Detta hjälper till att undertrycka mätvärdeshopp som kan uppstå vid
tillämpningar med fasta material på grund av en materialkona resp.
tömningstratt vid påfyllning resp. tömning.

Det är praktisk med mycket stora flerfaldiga reflektioner t.ex på grund
av ett runt behållartak.

Därmed accepteras mycket snabba nivåändringar, t.ex. på grund
överhängande materialhögar som faller ner eller svallvågsliknande
påfyllning/tömning i ett begränsat område.

Värdet som anges här bestämmer den nödvändiga mätsäkerheten
(differns mellan ekoamplitud och detekteringskurva) för ekon utanför
mätvärdesfönstret.
Detta är praktisk för att behålla mätvärdes även vid en sporadisk
förlust av nivåsignalen, t.ex. på grund av skumbildning.

SP19 - tid för att öppna
fokuseringsområdet
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det. Detta kan hända t.ex. vid en nivåändring utan en utvärderingsbar
reflektionssignal, eller vid ett eko utanför fokuseringsområdet med
större sannlolikhet för ett användbart eko.
Till följd av detta bedöms när detta eko nås med högre sannolikhet
för användbart eko vara ett användbart eko och matas ut som aktuell
nivå.
SP22 - mätvärdesoffset

Mätvärdesoffset möjliggör en anpassning av det givarreferensplan
som har ställts in på fabriken till i efterhand monterade monteringsanordningar som adapterflänsar, gängadaptrar osv.
Ett offset fel som kan orsakas av detta kompenseras med den här
inmatningen.

SP24 - faktor för extra
säkerhet vid mätområdets slut

Den här faktorn är en procentuell extra säkerhet relaterad till mätområdets slut nedanför 0 %-inställningen.

SP HART - HART-signal

Den här parametern används för att aktivera/avaktivera HART-signalen i utgången.

SP SIL - Safety Integrity Level-funktion

Den här parametern används för att aktivera/avaktivera Safety Integrity Level-funktionen.

På papper

8.5

Säkra parameterinställningsdata

Det rekommenderas att du noterar de inställda data, t.ex. i den här
bruksanvisningen och sedan arkiverar den. De finns då tillgängliga för
upprepad användning resp. för serviceändamål.
Om instrumentet har en display- och inställningsmeny kan data för
parameterinställningen sparas i den. Tillvägagånssättet beskrivs i
menypunkten " Kopiera instrumentinställningar".
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I display- och inställningsmodulen

Den anges för att på ett tillförlitligt sätt kunna identifiera nollpunkten
om reflektionerna vid behållarbotten är otillräckliga.
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9
Systemförutsättningar

Starta upp med smartmobil/surfplatta

9.1

Förberedelser

Se till att din smartphone/paddda uppfyller följande systemförutsättningar:

•
•
•

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", " Google 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
Off

Fig. 54: Aktivera Bluetooth

1 Brytare
On =
Bluetooth aktiv
Off =
Bluetooth inte aktiv

Upprätta förbindelse

9.2

Skapa förbindelse

Starta inställningsappen och välj funktionen " uppstart". Din smartphone/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.

Ange Bluetooth-lösenord

Ange för verifieringen i nästa menyfönster Bluetooth-åtkomstkoden
med 6 tecken. Du hittar koden informationsbladet " PIN-koder och
koder" i instrumentförpackningen.
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Verifiera
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Fig. 55: 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.
Förbindelse upprättad

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. Meddelandet försvinner när förbindelsen återställs.
Ändra instrumentkod

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".

Ange parameter

9.3

Parameterinställning

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

•
•

Navigationsområde
Visning av menypunkt
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Den valda menypunkten är markerad med en färg.
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Fig. 56: 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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10 Starta upp med PC/notebook
Systemförutsättningar

10.1 Förberedelser (Bluetooth)

Se till att din PC/notebook uppfyller följande systemförutsättningar:

•
•
•

Operativsystem Windows 10
DTM Collection 10/2020 eller nyare
Bluetooth 4.0 LE eller nyare

Se till att display- och inställningsmodulens Bluetooth-funktion är
aktiverad. För et måste brytaren på undersidan stå på " On".
Fabiksinställningen är " On".

1
On
Off

Fig. 57: Aktivera Bluetooth

1 Brytare
On =
Bluetooth aktiv
Off =
Bluetooth inte aktiv

Aktivera Bluetooth-förbindelse

Aktivera Bluetooth-förbindelsen via projektassistenten.
OBS:
Ändre system har inte alltid ett integrerat Bluetooth LE. I dessa fall
krväs en Bluetooth-USB-adapter. Aktivera Bluetooth-USB-adaptern
via projektassisten.
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Efter att den integrerade Bluetooth resp. Bluetooth-USB-adaptern
har aktiveras söks instrument med Bluetooth och läggs upp i ett
projektträd.

10.2 Upprätta förbindelse (Bluetooth)

Upprätta förbindelse

Välj i projektträdet det önskade instrumentet för parameterinställning
via Internet.

Verifiera

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

Ange Bluetooth-lösenord

I nästa menyfönster anger du för verifiering Bluetooth-lösenordet med
6 tecken:
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Fig. 58: Inmatning Bluetooth-lösenord

Du hittar koden på instrumenthusets utsida, samt på informationsbladet " "PIN-koder och koder" i instrumentets förpackning.
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 PC/notebook.
Förbindelse upprättad

Efter upprättad förbindelse visas instrument-DTM.

Ändra instrumentkod

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.

Om förbindelsen avbryts, t.ex. på grund av för stort avstånd mellan
instrument och inställningsverktyget, visas det på inställningsverktyget. Meddelandet försvinner när förbindelsen återställs.

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".

66190-SV-220201
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Via gränssnittsadapter
direkt vid givaren

10.3 Anslut PC (VEGACONNECT)

2

1

3
Fig. 59: Anslutning av PC via gärnssnittsadapter direkt vid givaren.
1
2
3

USB-kabel till PC
Gränssnittsadapter VEGACONNECT
Givare

Via gränssnittsadapter
och HART

4

1

2
3

Fig. 60: Anslutning av PC till signalledningen via HART
1
2
3
4
5

Givare
HART-motstånd 250 Ω (tillval beroende på utvärdering)
Anslutningskabel med 2 mm-kontaktstift och plintar
Utvärderingssystem/PLC/matningsspänning
Gränssnittsadapter, t.ex. VEGACONNECT 4
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OBS:
Hos matningsanordningen mar integrerat HART-motstånd (inre
motstånd ca 250 Ω) behövs inget extra externt motstånd. Detta gäller
t.ex. för VEGA-instrumenten VEGATRENN 149A, VEGAMET 381 och
VEGAMET 391. Alla vanliga Ex-matningsfrånskiljare på marknaden
är för det mesta utrustade med ett tillräckligt stort strömbegränsningsmotstånd. I dessa fall kan gränssnittsomvandlaren anslutas parallellt
till 4 … 20 mA-ledningen (visas streckat i bilden ovan).

Förutsättningar

10.4 Parameterinställning

För parameterinställning av instrumetet via en Windows-PC krävs
konfigruationsprogrammet PACTware och en passande drivrutin
(DTM) för instrumentet enligt FDT-standard. Respektive aktuella
PACTware-version, liksom alla tillgängliga DTM är sammanfattade
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i en DTM Collection. Vidare kan dessa DTM även införlivas i andra
ramapplikationer enligt FDT-standard.
OBS:
För att säkerställa att alla instrumentfunktioner stöds bör du alltid
använda den nyaste DTM Collection. Dessutom ingår inte alla beskrivna funktioner i äldre versioner av den in fasta programvaran. Den
senaste instrumentprogravaran kan du ladda ner från vår hemsida. En
beskrivning av hur uppdateringen görs finns även den på Internet.
Den vidare uppstarten beskrivs i bruksanvisningen " DTM Collection/
PACTware", som medföljer varje DTM Collection och som även kan
laddas ner via Internet. Ytterligare beskrivningar ingår i online hjälpen
från PACTware och för DTM.

Fig. 61: Exempel på en DTM-visning

Standard-/fullversion

Alla instrument-DTM finns som kostnadsfri standardversion och som
kostnadspliktig fullversion. I standardversionen ingår alla funktioner
för en komplett driftsättning. En assistent för enkel projektuppbyggnad
förenklar hanteringen betydligt. I standardversionen ingår även spara/
skriva ut projektet samt en import/export funktion.
I fullversionen ingår dessutom en utvidgad utskriftsfunktion för fullständig projektdokumentation liksom möjligheten att spara mätvärdes- och ekokurvor. Dessutom finns ett tankkalkyleringsprogram och
en Multiviewer för visning och analys av de sparade mätvärdes- och
ekokurvorna.
Standardversionen kan laddas ner från www.vega.com/downloads
och " Software". Fullversionen får du på CD från din återförsäljare.

Det rekommenderas att parametreringsinställlningsdata dokumenteras resp. sparas via PACTware. Dessa data finns då tillgängliga för
upprepad användning resp. för serviceändamål.
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10.5 Säkra parameterinställningsdata

11 Menyöversikt

11 Menyöversikt
11.1 Display- och inställningsmodul
Inställning spärra/frige
Menypunkt

Parameter

Inställning spärra/
frige

Urval

Fabriksinställning

Spärra, frige

Frige

Urval

Fabriksinställning

Uppstart
Menypunkt

Parameter

Mätpunktens namn

Givare

Avståndsenhet

Avståndsenhet

mm, m, in, ft

m

Mediumtyp

Mediumtyp

Vätska

Vätska 7)

Fast material

Fast material 8)

Tillämpning

Tillämpning - vätska

Lagertank, omrörarbehållare, doseringsbe- Lagertank 9)
hållare, kommuniserande kärl, behållare/
uppsamlingsbassäng, plasttank (mätning
genom tanktak), mobil plasttank (IBC), nivåmärtning i vattendrag, flödesmätning ränna/
övrfall, pumpstation/pumpschakt, bräddningsbassänger, demonstration

Tillämpning - fast
material

Silo, bunker, kross, upplag, demonstration

Rörinnerdiameter

Rörinnerdiameter

Silo 10)
-

Behållarhöjd

Rekommenderat
mätområde, se kapitel " Teknska data"

Avstånd A (max-vär- Max-värde
de)

Max-inställning
100 % motsvarar
0.000 m

Avstånd B (min-värde)

Min-inställning 0 %
motsvarar 120.000 m

Min-värde

Ytterligare inställningar:
Menypunkt

Parameter

Temperaturenhet

66190-SV-220201

Dämpning

Integrationstid

7)
8)
9)
10)

Urval

Fabriksinställning

°C, °F, K

°C

0 … 999 s

1s

Hornantenn i plast, gänga med integrerat antennsystem, fläns med plastplättering
Fläns med linsantenn
Hornantenn i plast, gänga med integrerat antennsystem, fläns med plastplättering
Fläns med linsantenn
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Menypunkt

Parameter

Urval

Strömutgång

Utgångsvärde

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

Fabriksinställning

Startvärde karaktäristik

Startvärde - karaktäristik (4 mA)

4 mA motsvarar

Slutvärde karaktäristik

Slutvärde - karaktäristik (20 mA)

20 mA motsvarar

Utgångens karakteristiska kurva

0 … 100 % motsvarar 4 … 20 mA

0 … 100 % motsvarar 4 … 20 mA

Strömområde

4 … 20 mA

0 … 100 % motvarar 20 … 4 mA

4 … 20 mA

3,8 … 20,5 mA

Linearisering

Beteende vid störningar

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

≤ 3,6 mA

Lineariseringstyp vätska

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

Linjär

Lineariseringstyp fast material

Linjär, konisk botten, pyramidbotten, lutande botten

Linjär

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

Utan dimension

Skaleringsenhet (enhetsval beroende på
skaleringsstorlik, användardefinierat)

-

Skaleringsformat

#, #.#, #.##, #.###, #.####

#

Skalering

Skalering

100 % motsvarar

Menyspråk

tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, nederländska, ryska,
kinesiska, japanska, turkiska, polska

Specifik för ordern

Visning

Ett mätvärde, märvärde och stapeldiagram, Ett mätvärde
två mätvärden

Visningsvärden 1, 2

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

Belysning

På, av

Mellanhöjd "h"
Skalering

Visning

Skaleringsstorhet

0 % motsvarar

På
-

Datum/tid

Datum

Aktuellt datum

Format: 24 h, 12 h

24 h

Tid

Aktuell tid

HART-adress

0 … 63

0

Utgångsmodus

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

Analog strömutgång
med HART

HART-driftsätt
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Signalundertryckning Signalundertryckning Skapa på nytt, utöka, radera allt

11 Menyöversikt
Menypunkt

Parameter

Urval

Fabriksinställning

Driftsätt

Driftsätt

Driftsätt 1: EU, Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Australien, Republiken 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 1

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

Permanent matningsspänning
Icke permanent matningsspänning

Kopiera instrumentinställningar
Specialparametrar

Läs från givare, spara i givare

Permanent matningsspänning
-

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

Åtkomstskydd
Menypunkt

Parameter

Urval

Fabriksinställning

Åtkomstskydd

Bluetooth-lösenord

Bluetooth-lösenord

Skydd för parameterinställningen

Skydd för parameterinställningen

Instrumentkod

Instrumentkod

Återställa lösenord

Återställa instrumentkod och Bluetooth-lösenord till fabriksinställningar

Menypunkt

Parameter

Urval

Fabriksinställning

Återställning

Återställning

Återställning till fabriksinställningar, starta om

-

Menypunkt

Parameter

Urval/visning

Fabriksinställning

Diagnosstatus

Diagnosstatus

Diagnosstatus

-

Ändringsräknare

-

Checksumma (CRC) aktuell

Datum parameterinställning

Checksumma (CRC) senaste SIL-spärr

Datum senaste SILspärr

Ekokurva

Visning av ekokurva

Återställning
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Diagnos

Ekokurva
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Menypunkt

Parameter

Urval/visning

Fabriksinställning

Mätvärde/släpande
visare

Avstånd

Aktuellt värde, min. avstånd, max avstånd

Aktuellt värde

Mätningens tillförlitlighet

Aktuellt värde, min mätsäkerhet, max mätsäkerhet

Aktuellt värde

Mäthastighet

Aktuellt värde, min mäthastighet, max mäthastighet

Aktuellt värde

Diagnosbeteende

Elektroniktemperatur Aktuellt värde, min elektroniktemperatur,
max elektroniktemperatur

Aktuellt värde

Driftspänning

Aktuellt värde, min matningsspänning, max
matningsspänning

Aktuellt värde

Beteende vid ekoförlust

Senaste mätvärde, underhållsmeddelande, Senaste mätvärde
störningsmeddelade

Beteende vid ekoförlust

Underhållsmeddelande, störningsmeddelande

Senaste mätvärde

Tid till störningsmed- Tid till störningsmeddelande
delande
Givarinformation

Instrumentnamn, serienummer, hård-/
programvaruversion, Device Revision, fabrikskalibreringsdatum

Givaregenskaper

Konfigurationsegenskaper

Simulering

Mätvärde

Procent, lineariserad procent, nivå, avstånd, Procent
skalerat, mätsäkerhet, elektroniktemperatur,
mäthastighet, driftspänning, strömutgång,
strömutgång 2

Instrumentminne

Uppstartens ekokurva

Spara uppstartens ekokurva

Minne för ekokurva

Minne för ekokurva

-

11.2 VEGA Tools-app och PACTware/DTM
Inställning spärra/frige
Menypunkt

Parameter

Inställning spärra/
frige

Urval

Fabriksinställning

Spärra, frige

Frige

Urval

Fabriksinställning

Uppstart
Menypunkt

Parameter

Mätpunktens namn

Givare
Avståndsenhet

mm, m, in, ft

m

Mediumtyp

Mediumtyp

Vätska

Vätska 11)

Fast material

Fast material 12)

11)
12)
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Avståndsenhet

11 Menyöversikt
Menypunkt

Parameter

Urval

Tillämpning

Tillämpning - vätska

Lagertank, omrörarbehållare, doseringsbe- Lagertank 13)
hållare, kommuniserande kärl, behållare/
uppsamlingsbassäng, plasttank (mätning
genom tanktak), mobil plasttank (IBC), nivåmärtning i vattendrag, flödesmätning ränna/
övrfall, pumpstation/pumpschakt, bräddningsbassänger, demonstration

Tillämpning - fast
material

Silo, bunker, kross, upplag, demonstration

Rörinnerdiameter

Rörinnerdiameter

Fabriksinställning

Silo 14)
-

Behållarhöjd

Rekommenderat
mätområde, se kapitel " Teknska data"

Avstånd A (max-vär- Max-värde
de)

Max-inställning
100 % motsvarar
0.000 m

Avstånd B (min-värde)

Min-inställning 0 %
motsvarar 120.000 m

Min-värde

Ytterligare inställningar:
Menypunkt

Parameter

Urval

Fabriksinställning

Dämpning

Integrationstid

0 … 999 s

1s

Strömutgång

Utgångsvärde

Procent, lineariserad procent, nivå, avstånd, Procent
skalerat, mätsäkerhet, elektroniktemperatur,
mäthastighet, driftspänning

Startvärde - karaktäristik

Startvärde - karaktäristik (4 mA)

4 mA motsvarar

Slutvärde - karaktäristik

Slutvärde - karaktäristik (20 mA)

20 mA motsvarar

Utgångens karakteristiska kurva

0 … 100 % motsvarar 4 … 20 mA

0 … 100 % motsvarar 4 … 20 mA

Strömområde

4 … 20 mA

0 … 100 % motvarar 20 … 4 mA

4 … 20 mA

66190-SV-220201

3,8 … 20,5 mA
Beteende vid störningar

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

≤ 3,6 mA

Beteende vid störningar

≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA

≤ 3,6 mA

13)
14)

Hornantenn i plast, gänga med integrerat antennsystem, fläns med plastplättering
Fläns med linsantenn
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Menypunkt

Parameter

Urval

Fabriksinställning

Linearisering

Lineariseringstyp vätska

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

Linjär

Lineariseringstyp fast material

Linjär, konisk botten, pyramidbotten, lutande botten

Linjär

Mellanhöjd "h"
Skalering

-

Skaleringsstorhet

Utan dimension, massa, volym, höjd, tryck,
flöde, övrigt

Skaleringsenhet

Val av enhet beroende på skaleringsstorhet, användardefinierad

Enhetes beteckning

Visning

Utan dimension

-

Skaleringsformat

#, #.#, #.##, #.###, #.####

#

Skalering

100 % motsvarar

100 L

Menyspråk (PLICSCOM)

tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, nederländska, ryska,
kinesiska, japanska, turkiska, polska

Specifik för ordern

Visning

Ett mätvärde, märvärde och stapeldiagram, Ett mätvärde
två mätvärden

Visningsvärden 1, 2

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

Belysning

På, av

0 % motsvarar

0L

På

Signalundertryckning Signalundertryckning Skapa på nytt, utöka, radera allt

-

Datum/tid

Datum

Aktuellt datum

Format: 24 h, 12 h

24 h

Tid

Aktuell tid

Primary Value (PV)

Procent, lineariserad procent, nivå,
avstånd, skalerat,
mätsäkerhet, elektroniktemperatur,
mäthastighet, driftspänning

HART-variabler

Datum/tid

HART-variabler

Secondary Value (SV)
Tertiary Value (TV)
Quarternary Value (QV)
Driftsätt

Driftsätt

Driftsätt 1

Driftsätt 2: Brasilien, Japan, Sydkorea,
Taiwan, Thailand
Driftsätt 3: Indien, Malaysia, Sydafrika
Driftsätt 4: Ryssland
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Driftsätt 1: EU, Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Australien, Republiken 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

11 Menyöversikt
Menypunkt

Parameter

Specialparametrar

Se separat menyöversikt i slutet på kapitlet " Menyöversikt"

Urval

Fabriksinställning

Åtkomstskydd
Menypunkt

Parameter

Urval

Åtkomstskydd

Bluetooth-lösenord

Bluetooth-lösenord

Fabriksinställning

Skydd för parameterinställningen

Skydd för parameterinställningen

Instrumentkod

Instrumentkod

Menypunkt

Parameter

Urval

Fabriksinställning

Återställning

Återställning

Återställning till fabriksinställningar, starta om

-

Menypunkt

Parameter

Urval/visning

Fabriksinställning

Diagnosstatus

Diagnosstatus

Diagnosstatus

-

Ändringsräknare

-

Checksumma (CRC) aktuell

Datum parameterinställning

Checksumma (CRC) senaste SIL-spärr

Datum senaste SILspärr

Ekokurva

Visning av ekokurva

Avstånd

Aktuellt värde, min. avstånd, max avstånd

Aktuellt värde

Mätningens tillförlitlighet

Aktuellt värde, min mätsäkerhet, max mätsäkerhet

Aktuellt värde

Mäthastighet

Aktuellt värde, min mäthastighet, max mäthastighet

Aktuellt värde

Återställning

Diagnos

Ekokurva
Mätvärde/släpande
visare

66190-SV-220201

Diagnosbeteende

Elektroniktemperatur Aktuellt värde, min elektroniktemperatur,
max elektroniktemperatur

Aktuellt värde

Driftspänning

Aktuellt värde, min matningsspänning, max
matningsspänning

Aktuellt värde

Beteende vid ekoförlust

Senaste mätvärde, underhållsmeddelande, Senaste mätvärde
störningsmeddelade

Beteende vid ekoförlust

Underhållsmeddelande, störningsmeddelande

Senaste mätvärde

Tid till störningsmed- Tid till störningsmeddelande
delande
Givarinformation
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Instrumentnamn, serienummer, hård-/
programvaruversion, Device Revision, fabrikskalibreringsdatum

-
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Menypunkt

Parameter

Urval/visning

Fabriksinställning

Givaregenskaper

Konfigurationsegenskaper

Simulering

Mätvärde

Procent, lineariserad procent, nivå, avstånd, Procent
skalerat, mätsäkerhet, elektroniktemperatur,
mäthastighet, driftspänning, strömutgång,
strömutgång 2

Instrumentminne

Uppstartens ekokurva

Spara uppstartens ekokurva

Minne för ekokurva

Minne för ekokurva

-

11.3 Specialparametrar
Parameter

Visning

Urval

SP1, SP2

Fabriksinställning

Aktivera begränsning av mätområdets
början
Manuell begränsning av mätområdets
början

100 %

SP3

Ekoidentifiering nedanför 0 %-inställningen

0%
+ ...m
SP4

Korrektur av utbredningshastigheten
∆v

SP5, SP6

Faktor för brusmedeltal stigande
...

SP7

ø

Faktor för brusmedeltal fallande
Avaktivera filterfunktion " Plana ut råvärdeskurva"

active

SP8

Offset detekteringskurva för ekoanalys

>x dB
SP9

Minsta mätsäkerhet för val av nivåeko

+dB
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SP10

11 Menyöversikt
Parameter

Visning

Urval

SP12

Avaktivera funktion " Sammanfatta
ekon"

dB

SP13

Amplituddifferens med funktionen "
Sammanfatta ekon"

SP14

Ekoavstånd för funktion " Sammanfatta ekon"

SP15
SP16

Fabriksinställning

Aktivera funktion mätning av " första
stort eko"

dB
1

2

Minsta amplitud funktion " Första stort
eko"

SP17

Bredd fokuseringsområde
d

SP18

dB
SP19

Minsta mätsäkerhet utaför fokuseringsområdet

Tid för att öppna fokuseringsområdet
t

SP22

SP24

Mätvärdesoffset

0%
+%

Faktor för extra säkerhet vid mätområdets slut

Aktivera/avaktivera HART-signal

SP SIL

Aktivera/avaktivera Safety Integrity Level-funktion
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12 Starta upp med andra system
12.1 DD-inställningsprogram

För instrumentet finns instrumentpeskrivningar som Enhanced Device
Description (EDD) för DD-inställningsprogram som t.ex. AMS™ och
PDM tillgängliga.
Filerna kan laddas ner på www.vega.com/downloads och " Programvara".

12.2 Field Communicator 375, 475

För instrumentet finns instrumentbeskrivningar tillgängliga som EDD
för parameterinställning med Field Communicator 375 resp. 475.
För integration av EDD i Field Communicator 375 resp. 475 behövs
programvaran "Easy Upgrade Utility" som kan fås från tillverkaren.
Denna programvara aktualiseras via internet och nya EDD övertas
efter godkännande av tillverkaren automatisk i denna programvaras
instrumentkatalog. De kan sedan överföras till en Field Communicator.

I HART-kommunikationen stöds Universal Commands och en del av
Common Practice Commands.

66190-SV-220201
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13 Diagnos, förebyggande underhåll och
service
13.1 Service

Underhåll

Vid avsed användning krävs vid normaldrift inget särskilt underhåll.

Förebyggande åtgärder mot vidhäftningar

Information:
Vid vissa tillämpningar kan vidhäftande fyllnadsgods på antennsystemet påverka mätresultatet.

Rengöring

Rengöringen bidrar till att typskylten och markeringar på instrumentet
är synliga.

Vidta därför beroende på givare och tillämpnng åtgärder för att
undvika en kraftig nedsmutsning av antennsystemet. Eventuellt måste
antennsystemet göras rent med bestämda intervaller.

OBS:
Olämpliga rengöringsmedel och -metoder kan skada instrumentet.
Tänk på följande för att undvika detta:

•
•

Använd endast rengöringsmedel som inte angriper kåpan, typskylten eller tätningar.
Använd endast rengöringsmetoder som passar till instrumentets
skyddsklass.

13.2 Mätvärdes- och händelseminne

Instrumentet har flera minnen som kan användas för diagnosändamål. Data bibehålls även om spänningen bortfaller.
Mätvärdesminne

Upp till 100 000 mätvärden kan sparas i ett ringminne i givaren. Varje
post innehåller datum/tid samt det respektive mätvärdet. Värden som
kan sparas är t.ex. :

•
•
•
•
•
•
•
•

Avstånd
Nivå
Procentvärde
Lin.-procent
Skalerat
Strömvärde
Mätningens tillförlitlighet
Elektroniktemperatur
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Mätvärdesminnet är aktivt vid fabriksinställning och sparar var 3:e
minut distans, mätningens tillförlitlighet och elektroniktemperatur.

De önskade värdena och registreringsvillkoren bestäms via en PC
med PACTware/DTM resp. styrsystemet med EDD. På detta sätt läses
data av resp. återställs.
Händelseminne

Upp till 500 händelser sparas med tidstämpel automatiskt i givaren
och kan inte raderas. Varje post innehåller datum/tid, händelsetyp,
händelsebeskrivning och värde. Händelsetyper är t.ex.:

•

Ändring av en parameter
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•
•
•

Till- och frånkopplingspunkter
Statusmeddelanden (enligt NE 107)
Felmeddelanden (enligt NE 107)

Via en PC med PACTware/DTM resp. styrsystemet med EDD läses
data av.
Minne för ekokurva

Ekokurvorna sparas med datum och tid och de tillhörande ekodata.
Minnet är uppdelat i två områden:

Uppstartens ekokurva: Den fungerar som referensekokurva för
mätvillkoren vid uppstarten. På så sätt kan ändringar av mätförhållandena vid drift eller pålagringar på givaren upptäckas. Uppstartens
ekokurva sparas via:

•
•
•

PC med PACTware/DTM
Styrsystem med EDD
Display- och inställningsmodul

•
•

PC med PACTware/DTM
Styrsystem med EDD

Ytterligare ekokurvor: I det här minnesområdet kan upp till 10
ekokurvor sparas i ett ringminne i givaren. De ytterligare ekokurvorna
sparas via:

13.3 Asset-Management-funktion

Instrumentet har en självövervakning och diagnos enligt NE 107 och
VDI/VDE 2650. Till de statusmeddelanden som anges i tabellen nedan visas detaljerade felmeddelanden under menypunkten " Diagnos"
via respektive inställningsverktyg.
Statusmeddelanden

Statusmeddelandena är indelade i följande kategorier:

•
•
•
•

Bortfall
Funktionskontroll
Utanför specifikationen
Underhållsbehov

och förtydligas med piktogram:

1

2

3

4

Fig. 62: Piktogram för statusmeddelanden

Bortfall (Failure) - röd
Utanför specifikationen (Out of specification) - gul
Funktionskontroll (Function check) - orange
Underhållsbehov (Maintenance) - blå

Bortfall (Failure): På grund av en upptäckt funktionsstörning i instrumentet avger instrumentet ett störningsmeddelande.
Detta statusmeddelande är alltid aktivt. Användaren kan inte avaktivera det.
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Funktionskontroll (Function check): Arbeten utförs på instrumentet, mätvärdet är tillfälligt ogiltigt (t.ex. under simulering).
Detta statusmeddelande är som standard inaktivt.

Utanför specifikationen (Out of specification): Mätvärdet är
osäkert eftersom instrumentspecifikationen har överskridits (t.ex.
elektroniktemperatur).
Detta statusmeddelande är som standard inaktivt.

Underhållsbehov (Maintenance): Instrumentfunktionen är begränsad av extrern påverkan. Mätningen påverkas, mätvärdet är fortfarande giltigt. Planera underhåll för instrumentet eftersom ett bortfall inom
överskådlig tid är att vänta (t.ex. på grund av vidhäftande material).
Detta statusmeddelande är som standard inaktivt.

Failure
Kod

Orsak

Avhjälpning

DevSpec

F013

Givaren upptäcker inget eko vid
drift

Kontrollera montering och/eller
parameterinställning, korrigera
vid behov

Byte 5, Bit 0 av Byte 0 … 5

Instälning inte inom specifikaInställningsområde tionen
för litet

Ändra inställningen passande till
gränsvärdena (differens mellan
min och max . ≥ 10 mm)

Byte 5, Bit 1 av Byte 0 … 5

F025

Värden stiger inte konstant, t.ex.
ologiska värdepar

Kontrollera lineariseringstabell
Radera/skapa ny tabell

Byte 5, Bit 2 av Byte 0 … 5

F036

Misslyckad eller avbruten uppdatering av programvara

Upprepa uppdatering av programvara

Byte 5, Bit 3 av Byte 0 … 5

Textmeddelande
Inget mätvärde
finns

Antennsystem smutsigt eller defekt

F017

Fel i lineariseringstabellen
Ingen fungerande
programvara

State in CMD 48

Gör rent processkomponentgrupp
resp. antenn eller byt ut

Kontrollera elektronikutförande
Byt ut elektroniken

Skicka in instrumentet för reparation
F040

Defekt hårdvara

Byt ut elektroniken

Byte 5, Bit 4 av Byte 0 … 5

F080

Allmänt programvarufel

Koppla kort bort driftspänningen

Byte 5, Bit 5 av Byte 0 … 5

F105

Beräkna mätvärde

Instrumentet är fortfarande i inkopplingsfasen, mätvärdet kunde
ännu inte bestämmas

Vänta tills inkopplingsfasen är
slutförd

Byte 5, Bit 6 av Byte 0 … 5

F113

EMC-störningar

Åtgärda EMC-inverkan

Byte 4, Bit 4 av Byte 0 … 5

Fel i elektroniken

66190-SV-220201

Allmänt programvarufel

Kommunikationsfel
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Skicka in instrumentet för reparation

Dröjer beroende på utförande och
parameterinställning upp till ca 3
minuter.
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Kod

Avhjälpning

DevSpec

Elektronikens temperatur ligger
Otillåten elektronik- inte inom det specificerade området.
temperatur

Kontrollera omgivningstemperaturen

Byte 5, Bit 7 av Byte 0 … 5

F260

Textmeddelande

Orsak

F125

Isolera elektronik

State in CMD 48

Använd instrument med högre
temperaturområde

Fel i kalibreringen

Fel i kalibreringen som utförts på
fabriken

Byt ut elektroniken

Fel i EEPROM

Skicka in instrumentet för reparation

Byte 4, Bit 0 av Byte 0 … 5

F261

Fel vid uppstarten

Upprepa uppstart

Byte 4, Bit 1 av Byte 0 … 5

Kontrollera montering och/eller
parameterinställning, korrigera
vid behov

Byte 4, Bit 2 av Byte 0 … 5

Kontrollera driftspänning
Utför återställning

Byte 4, Bit 3 av Byte 0 … 5

Fel i instrumentinställningen
F264

Monterings-/uppstartfel
F265

Signalundertryckning felaktig
Fel vid utförande av en reset

Inställningen ligger inte inom behållarhöjden/mätområdet
Instrumentets maximala mätområde räcker inte till

Utför återställning

Använd ett instrument med större
mätområde

Mätfunktion störd

Givaren utför inte längre någon
mätning

F267

Givaren kan inte starta

Byt ut elektroniken

-

Kod

Orsak

Avhjälpning

DevSpec

C700

En simulering är aktiv

Avsluta simulering

Ingen körbar givarprogramvara

Driftspänning för låg

Koppla kort bort driftspänningen
Skicka in instrumentet för reparation

Function check
Textmeddelande
Simulering aktiv

State in CMD 48

”Simulation Active” i
Avvakta automatisk avslutning ef- ”Standardized Status 0”
ter 60 minuter

Out of specification
Kod

Avhjälpning

DevSpec

Utvärderingselektronikens temOtillåten elektronik- peratur ligger inte inom det
specificerade området.
temperatur

Kontrollera omgivningstemperaturen

Byte 23, bit 0 av byte 14 … 24

S601

Reducera nivån

Textmeddelande

Orsak

S600

Nivåeko försvunnet i närområdet

Använd instrument med högre
temperaturområde
100 %-inställning: öka värdet

Byte 23, bit 1 av byte 14 … 24

Kontrollera monteringsstutsar

Undanröj ev. störsignaler i närområdet
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Överfyllning

Isolera elektronik

State in CMD 48

13 Diagnos, förebyggande underhåll och service
Kod

Orsak

Avhjälpning

S603

Driftspänningen ligger under det
specificerade området

Kontrollera elanslutningen

Orsak

Avhjälpning

DevSpec

Vid återställning till fabrikstillstånFel vid återställning det kunde data inte återställas
till fabriksinställning

Upprepa återställningen

Byte 24, Bit 0 av
Byte 14 … 24

M501

Hårdvarufel EEPROM

Byt ut elektroniken

Byte 24, Bit 1 av
Byte 14 … 24

M504

Defekt hårdvara

Kontrollera anslutningar

Byte 24, Bit 4 av
Byte 14 … 24

Textmeddelande
Otillåten driftspänning

DevSpec

State in CMD 48

Öka driftspänningen vid behov

Maintenance
Kod

Textmeddelande
M500

Fel i den icke
aktiverade lineariseringstabellen
Fel vid ett instrumentgränssnitt
M505

Inget eko finns

Hämta XML-fil med givarrdata till
givaren
Skicka in instrumentet för reparation

Byt ut elektroniken

State in CMD 48

Skicka in instrumentet för reparation
Givaren upptäcker inget eko vid
drift
Antenn smutsig eller defekt

Rengör antenn

Byte 24, Bit 5 av
Använd en bättre lämpad antenn/ Byte 14 … 24
givare
Åtgärda ev. existerande störningsekon
Optimera givarposition och inriktning

M506

Fel vid uppstarten

Kontrollera montering och/eller
parameterinställning, korrigera
vid behov

Byte 24, Bit 6 av
Byte 14 … 24

M507

Fel vid uppstarten

Utför återställning och upprepa
uppstart

Byte 24, Bit 7 av
Byte 14 … 24

Monterings-/uppstartfel
Fel i instrumentinställningen

Fel vid utförande av en reset

Signalundertryckning felaktig

Beteende vid störningar
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Störningsavhjälpning

13.4 Avhjälpa störningar

Den som driver anläggningen är ansvarig för att lämpliga åtgärder
vidtas för att åtgärda störningar som uppträder.
De första åtgärderna är:

•
•
•

Utvärdering av felmeddelanden
Kontroll av utgångssignalen
Behandling av mätfel

Ytterligare omfattande diagnosmöjligheter erbjuder en en smartphone/padda med inställningsappen resp. en PC/notebook med programvaran PACTware och passande DTM. I många fall kan orsaken till
störningen på så sätt fastställas och störningar kan sedan åtgärdas.
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4 … 20 mA-signal

Anslut enligt anslutningsschemat en multimeter med lämpligt mätområde.Tabellen nedan beskriver möjliga fel i strömsignalen och är till
hjälp för att åtgärda dem:

Fel

Orsak

Avhjälpning

4 … 20 mA-signal ej stabil

Mätstorheten varierar

Ställ in dämpning

4 … 20 mA-signal saknas

Elektrisk anslutning felaktig

Kontrollera anslutningen, korrigera vid
behov

Matningsspänning saknas

Kontrollera om ledningar är avbrutna,
reparera vid behov

Driftspänning för låg, skenbart motstånd för högt

Kontrollera, anpassa vid behov

Strömsignal större än 22 mA, Givarelektronik defekt
mindre än 3,6 mA

Behandling av mätfel

Byt ut instrumentet resp. skicka in det till
reparation beroende på instrumentutförande

Tabellen nedan visasr typiska exempel på tillämpningsrelaterade
mätfel vid vätskor. Det görs skillnad på mätfel vid:

•
•
•

Konstant nivå
Påfyllning
Tömning

Level

Bilderna i kolumnen " Felbild" visar vardera den verkliga nivån med
streckad linje och den av givaren angivna nivån som heldragen linje.

1
2
0

time

Fig. 63: Visning av felbilder
1
2

Verklig nivå
Nivå som visas av givaren

OBS:
Vid konstant signalerad nivå kan orsaken även vara att störningsinställningen för strömutgången är satt till" Håll värde".
Vid en för låg nivå kan orsaken även vara ett för högt ledningsmotstånd.
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Mätfel vid konstant nivå
Orsak

Avhjälpning

Mätvärdet visar en
för låg resp. en för
hög nivå

Min/max inställning ej korrekt

Anpassa min/max inställning

Lineariseringskurva felaktig

Anpassa lineariseringskurva

Level

Felbeskrivning

0

Montering i bypass- eller kommuniserande Kontrollera parameter tilämpning avseende
kärl, därigenom gångtidsfel (litet mätfel nära behållarform, anpassa vid behov (bypass,
100 %/stort fel nära 0 %)
kommuniserande kärl, diameter)

time

Level

Mätvärdet hoppar i
Flerfaldigt eko (behållartak, materialyta)
riktning mot 0 % (en- med amplitud större än nivåeko.
dast vätskor)

0

Kontrollera parameter tillämpning, särskilt
behållartak, materialtyp, välvd tankbotten,
hög dielektricitetskonstant, anpassa vid behov.

time

Level

Mätvärdet hoppar i
riktning mot 100 %

0

time

Processrelaterat sjunker nivåekots amplitud Utför signalundertryckning
Signalundertryckning har inte utförts

En störsignals amplitud eller ort har förändrats (t.ex. kondensat, produktavlagringar),
signalundertryckningen stämmer inte längre.

Bestäm orsaken till de förändrade störsignalerna, utför signalundertruckning med
t.ex. kondensat

Mätfel vid påfyllning
Felbeskrivning

Orsak

Mätvärdet blir ståen- Störsignaler i närområdet för stora resp. nide vid påfyllningen
våeko för litet
Level

Kraftig skum- eller trombbildning
Max inställning ej korrekt

0

time

Avhjälpning
Åtgärda störsignaler i närområdet

Kontrollera mätsituationen: antennen måste
sticka ut ur stutsen, installationer
Åtgärda nedsmutsning på antennen

Vid störningar på grund av installationer i
närområdet: ändra polarisationsriktning
Skapa signalundertryckning på nytt
Anpassa max inställning

Tankbotteneko större än nivåek, t.ex. med
produkter med εr < 2,5 oljebaserade, lösningsmedel

Kontrollera parameter medium, behållarhöjd
och bottenform, anpassa vid behov

Mätvärdet står
Turbulenser på materialytan, snabb påfylltillfälligt stilla vid på- ning
fyllningn och hoppar
sedan till den korrekta nivån

Kontrollera resp. ändra parameter, t.ex. i doseringsbehållare, reaktor

Level

Mätvärdet blir vid
påfyllning stående i
bottenområdet

time

Level
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0

time
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Felbeskrivning

Orsak

Level

Mätvärdet hoppar vid Amplituden hos ett flerfaldigt eko (behållarpåfyllning i riktning
lock - materialyta) är större än nivåekot.
mot 0 %

0

time

Kontrollera parameter tillämpning, särskilt
behållartak, materialtyp, välvd tankbotten,
hög dielektricitetskonstant, anpassa vid behov.

Nivåekot kan vid ett störsignalställe inte
särskiljas från störsignal (hoppar till flerfaldigt eko).

Vid störningar på grund av installationer i
närområdet: ändra polarisationsriktning

Tvärreflektion vid en utloppskona, amplituden hos tvärreflektionens eko är större än
nivåekot

Rikta in givaren mot den motliggande
trattvägen, undvikr korsning med fyllnadsströmmen.

Level

Mätvärdet varierar
Diverse ekon från en ojämn materialyta,
med 10 … 20 % (en- t.ex. vid släntkon
dast fasta material)

0

Avhjälpning

Välj en lämpligare monteringsposition

Kontrollera parametera medietyp, anpassa vid behov

Optimera installationsplats och givarinriktning

Reflektioner från materialytan över behållar- Välj en bättre installationsplats, optimera giväggen (avlänkning)
varinriktningen t.ex. med riktningsenhet

time

Utför signalundertryckning

Level

Mätvärdet hoppar vid På grund av kraftig turbulens och skumpåfyllning i riktning
bildning vid påfyllning sjunker nivåekots
mot 100 %
amplitud. Mätvärdet hoppar till störsignal.

0

time

Level

Mätvärdet hoppar vid Varierande kondensat eller smuts på anpåfyllning sporadiskt tennen.
mot 100 %

0

Utför signalundertryckning eller signalundertryckning med kondensat/smuts i
närområdet genom redigering.
Med fasta material ska radarsensor med
purge anslutning för luft används.

time

Nivåeko detekteras inte längre i närområdet Kontrollera mätpunkt: Antennen ska sticka
på grund av skumbildning eller störningssig- ut ur den gängade stutsen, resp. eventuella
naler i närområdet.
störningsekon på rund av flänsstutsar.
Åtgärda nedsmutsning på antennen

Level

Mätvärdet hoppar til
≥ 100 % resp. 0 m
avstånd

Använd givare med bättre lämpad antenn
0

time

Mätfel vid tömning
Orsak

Avhjälpning

Mätvärdet blir vid
tömning stående i
närområdet

Störsignal större än nivåeko

Åtgärda störningssignal i närområdet. Kontrollera: Antennen måste sticka ut ur stutsen.

102

Åtgärda nedsmutsning på antennen

Vid störningar på grund av installationer i
närområdet: ändra polarisationsriktning

Level
0

Nivåeko för litet

time

Efter att störsignalerna har åtgärdats måste
signalundertryckningen raderas. Utför en ny
signalundertryckning.
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Felbeskrivning

Orsak

Avhjälpning
Kontrollera parameter mediumtyp, behållarhöjd och bottenform, anpassa vid behov

Level

Mätvärdet hoppar
Tankbotteneko större än nivåek, t.ex. med
vid tömning i riktning produkter med εr < 2,5 oljebaserade, lösmot 0 %
ningsmedel

0

time

Level

Mätvärdet hoppar vid Varierande kondensat eller smuts på antömning sporadiskt i tennen
riktning mot 100 %

0

Använd för fast material radarsensor med
purge anslutning för luft.

time

Level

Mätvärdet varierar
Diverse ekon från en ojämn materialyta,
med 10 … 20 % (en- t.ex. vid utsugstratt
dast fasta material)
Reflektioner från materialytan över behållarväggen (avlänkning)
0

Utför signalundertryckningeller öka signalundertryckning i närområdet genom
redigering.

Kontrollera parametera medietyp, anpassa vid behov.

Optimera installationsplats och givarinriktning.

time

Efter störningsåtgärder

Beroende av störningsorsak och vidtagna åtgärder ska ev. stegen
som beskrivs i kapitlet" Uppstart" utföras på nytt, resp. kontrolleras
avseende rimlighet och fullständighet.

Service hotline 24 timmar Om dessa åtgärder inte leder till önskat resultat, ring i brådskande fall
om dygnet
till VEGA Service hotline på telefon +49 1805 858550.
Denna hotline är tillgänglig även utanför de normala affärstiderna, 7
dagar i veckan, dygnet runt.
Eftersom vi erbjuder denna service över hela världen, sker supporten på engelska. Denna service är kostnadsfri, endast den normala
telefonavgiften beräknas.

13.5 Byt ut elektronikmodul

Vid en defekt kan elektronikmodulen bytas ut av användaren.

Hos Ex-tillämpnngar får endast ett instrument och en elektronikmodul
med motsvarande Ex-godkännande användas.
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Om det inte finne en elektronikmodul tillgänlig på plats kan den beställas via ansvarig återförsäljare. Elektronikmodulerna är avstämnda
mot den respektive givaren och är dessutom olika vad gäller signalutgång resp. matningsspänning.
Den nya elektronikmodulen måste fyllas med givarens fabriksinställningar. Detta kan göras på olika sätt:

•
•

På fabriken
Av användaren på plats
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I båda fallen krävs givarens serienummer. Serienumret hittar du på
instrumentets typskylt, inuti huset samt på instrumentets följesedel.

Innan inställning på plats måste först orderuppgifterna laddas ner från
Internet (se brilsanvisning " Elektronikmodul").
Obs! Obs!
Alla tillämpningsspecifika inställningar måste anges på nytt. Därför
måste du efter ett elektroniken bytts ut utföra en ny uppstart.

Om du vid den första uppstarten av givaren har sparat data för parameterinställningen kan du föra över dem till den nya elektrronikmodulen. I så fall behöver ingen ny uppstart utföras.

13.6 Uppdatering av programvara

En uppdatering av instrumentets programvara kan göras på följande
sätt:

•
•

Gränssnittsadapter VEGACONNECT
Bluetooth

•
•
•
•

Instrument
Matningsspänning
Gränssnittsadapter VEGACONNECT
Display- och inställningsmodul PLICSCOM med Bluetooth-funktion
PC med PACTware/DTM och Bluetooth-USB-adapter
Aktuell programvara för instrumentet som fil

För detta behövs beoende på väg följande komponenter:

•
•

Den aktuella programvaran för instrumentet samt detaljerad
information om tillvägagångssättet finns på nedladdningssidan på
www.vega.com.
Informationen om installation ingår i nedladdningsfilen.

Obs! Obs!
Instrument med godkännanden kan vara bundna till bestämda programversioner. Kontrollera därför att godkännandet förblir verksamt
om en uppdatering av programvaran görs.

Detaljerad information finns på nedladdningssidan på www.vega.com.

13.7 Tillvägagångssätt vid reparation

En instrumentretursedel samt detaljerad information om tillvägagångssättet finns på nedladdningssidan på vår hemsida. Genom
att följa dessa instruktioner hjälper du oss så att vi kan genomföra
reparationen snabbt och utan kompletterande frågor.
Gör på följande sätt om en reparation är nödvändig:

•
104

Skriv ut ett formulär per instrument och fyll i det.
Gör rent instrumentet och förpacka det okrossbart.
Fäst det ifyllda formuläret och eventuellt ett säkerhetsdatablad
utvändigt på förpackningen.
Fråga din återförsäljare om den korrekta adressen för returförsändelsen. Du hittar dessa på vår hemsida.
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14 Demontering

14 Demontering
14.1 Demonteringssteg

Varning:
Beakta innan demontering farliga processförhållanden som t.ex.tryck
i behållaren eller rörledningen, höga temperaturer, aggressiva eller
giftiga medier etc.
Observera kapitel " Montera" och " Ansluta till matningsspänningen"
och utför de steg som beskrivs där följdriktigt i omvänd ordning.

14.2 Avfallshantering

Instrumentet består av material som kan återanvinnas av därför specialiserade återvinningsföretag. Vi har därför utformat elektroniken så
att den är lätt att ta isär och använder återvinningsbara material.
WEEE-direktiv:
Instrumentet omfattas inte av EU-WEEE-direktivets giltighetsområde.
Enligt artikel 2 i detta direktiv är el- och elektronikutrusning undantagna från detta, om de är en del av en annan apparat, vilken inte
omfattas av direktivets giltighetsområde. Detta är bl.a. stationära
industrianläggningar.
Lämna instrumenet direkt till ett specialiserat återvinningsföretag och
lämna det inte till kommunala insamlingsställen.
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Om du inte har möjlighet att avfallshantera det gamla instrumentet på
korrket sätt, prata med oss om återtagande och avfallshantering.
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15 Certifikat och godkännanden
15.1 Radiotekniska godkännanden
Radar:
Instrumentet har testats och godkänts enligt den aktuella utgåvan av
nationella normer resp. standarder.

Godkännandena samt bestämmelser för användningen hittar du i det
medföljande dokumentet " Radiotekniska godkännanden" resp. på
vår hemsida.

15.2 Godkännanden för Ex-områden

För instrumentet resp. instrumentserien finns godkända versioner för
användning i explosionsfarliga områden, eller är under förberedelse.
De respektive dokumenten hittar du på vår hemsida.

15.3 Godkännanden som överfyllnadsskydd

För instrumentet resp. instrumentserien finns godkända versioner för
användning som del av ett överfyllnadsskydd, eller är under förberedelse.
De respektive godkännandena hittar du på vår hemsida.

15.4 Godkännanden för livsmedels- och
läkemedelsindustrin

För instrumentet, resp. instrumentserien finns godkända versioner för
användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, eller är under
förberedelse.
De respektive intygen hittar du på vår hemsida.

15.5 EU-överenstämmelse

Instrumentet uppfyller de lagstadgade kraven i de tillämpliga EU-direktiven. Med CE-märkningen bekräftar vi att instrumentet överensstämmer med dessa direktiv.
EU-försäkran om överenstämmelse hittar du på vår hemsida.

15.6 NAMUR-rekommendationer

NAMUR är interesseorganisationen Automatiseringsteknik inom processindustrin i Tyskland. De utgivna NAMUR-rekommendationerna
gäller som standarder inom fältinstrumentering.
Instrumentet uppfyller kraven i följande NAMUR-rekommendationer:

•

NE 21 – Elektromagnetisk kompatibilitet hos utrustning
NE 43 – Signalnivå för bortfallsinformation för trycktransmitter
NE 53 – kompatibilitet hos fältinstrument och display-/manöverkompinenter
NE 107 – självövervakning och diagnos av fältinstrument

För mer information, se www.namur.de.
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15 Certifikat och godkännanden

15.7 IT-säkerhet

Instrumentet finns som version med IT-säkerhet enligt IEC 62443-4-2
eller är under förberedelse. För att instrumentets stegvisa säkerhetsstrategi ska fungera ska kraven som finns i VEGA " Security Guidelines" samt i " Component Requirements" observeras.
De motsvarande VEGA " Security Guidelines" samt certifieringen hittar du på vår hemsida, " Component Requirements" via " myVEGA ".

15.8 Safety Integrity Level (SIL)

Instrumentet finns i version med SIL-kvalifikation enligt IEC 61508
eller är under förberedelse.
Det respektive godkännandet hittar du på vår hemsida.

15.9 Miljöhanteringssystem
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En av de viktigaste uppgifterna är att skydda naturliga levnadsförutsättningar. Vi har därför infört ett miljöhanteringssystem med målet att
kontinuerligt förbättra företagets miljöskydd. Miljöhanteringssystemet
är certifierat enligt DIN EN ISO 14001. Hjälp oss att uppfylla dessa
krav och följ miljöanvisningarna i kapitlen " Förpackning, transport och
lagring", " Avfallshantering" i den här bruksanvisningen.
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16 Bilaga
16.1 Teknisk data

Information om godkända instrument
För godkända instrument (t.ex. med Ex-godkännande) gäller de tekniska data som anges i de respektive 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.
Material och vikter
Material, berörs av medium
Hornantenn i plast
ƲƲ Adapterfläns

PP-GF30 svart

ƲƲ Fokuseringslins

PP

ƲƲ Tätning adapterfläns
Gänga med integrerat antennsystem

FKM (COG VI500), EPDM (COG AP310)

ƲƲ Processanslutning

316L

ƲƲ Tätning antennsystem

FKM

ƲƲ Antenn

ƲƲ Processtätning

Fläns med plastplättering

PVDF
Klingersil C-4400

ƲƲ Belag fläns, antennkapsling

PTFE

ƲƲ Hygienisk antennkapsling

PEEK

ƲƲ Extra processtätning vid vissa hygieniska anslutningar

FKM (SHS FPM 70C3 GLT), EPDM (A+P 70.10-02),
Kalrez 6230

Hygienanslutning

ƲƲ Råhet på antennkapslingens yta

Fläns med linsantenn

Ra < 0,8 µm

ƲƲ Processanslutning

316L

ƲƲ Tätning antennsystem

FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375,
G75B), EPDM (A+P 70.10-02)

ƲƲ Antenn

Purge anslutning för luft

PEEK

ƲƲ Spolring

PP-GFK

ƲƲ Backventil

316Ti

ƲƲ O-ringstätning purge anslutning för luft FKM (SHS FPM 70C3 GLT), EPDM (COG AP310)
ƲƲ Tätning backventil

Material, berörs inte av medium

FKM (SHS FPM 70C3 GLT), EPDM (COG AP310)
66190-SV-220201

Monteringsdelar

ƲƲ Antennkona, hornantenn i plast, kom- PBT-GF 30
pressionsfläns
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ƲƲ Monteringsbygel, fästskruvar monteringsbygel

316L

ƲƲ Fästskruvar adapterfläns

304

ƲƲ Plasthus

Plast PBT (polyester)

ƲƲ Hus i rostfritt stål

316L

Hus

ƲƲ Pressgjutet aluminumhus

ƲƲ Kabelförskruvning, förslutningsplugg
kabelförskruvning

Aluminium-tryckgjutning AlSi10Mg, pulverbeläggning
(bas: polyester)
PA, rostfritt stål, mässing

ƲƲ Tätning kabelförskruvning

NBR

ƲƲ Jordningsanslutning

316L

ƲƲ Siktruta huslock
Vikter

Polykarbonat (UL746-C listad), glas 15)

ƲƲ Instrument (beroende på hus, prroces- ca 2 … 17,2 kg (4.409 … 37.92 lbs)
sanslutning och antenn)

Åtdragningsmoment
Max åtdragningsmoment, hornantenn i plast
ƲƲ Monteringsskruvar monteringsbygel
på givarhus

4 Nm (2.950 lbf ft)

ƲƲ Klämskruvar adapterfläns-antenn

2,5 Nm (1.844 lbf ft)

ƲƲ Flänsskruvar kompressionsfläns
DN 80

5 Nm (3.689 lbf ft)

ƲƲ Flänsskruvar adapterfläns DN 100

7 Nm (5.163 lbf ft)

Max åtdragningsmoment, gänga med integrerat antennsystem
ƲƲ G¾

ƲƲ G1½

30 Nm (22.13 lbf ft)

200 Nm (147.5 lbf ft)

ƲƲ G1½ (insats med PTFE-gängadapter) 5 Nm (3.688 lbf ft)

Åtdragningsmoment, fläns med plastplättering
ƲƲ Nödvändigt åtdragningsmoment för
flänsskruvar på normerade flänsar

60 Nm (44.25 lbf ft)

ƲƲ Rekommenderat åtdragningsmomemnt för efterdragning av flänsskruvar på normerade flänsar

60 … 100 Nm (44.25 … 73.76 lbf ft)

ƲƲ Flänsskruvar, DRD-anslutning

20 Nm (14.75 lbf ft)

ƲƲ Klämmskruvar för riktningsenhet

8 Nm (5.9 lbf ft)

ƲƲ Plasthus

10 Nm (7.376 lbf ft)

Max åtdragningsmoment, hygienanslutningar
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Max åtdragningsmoment, version fläns med linsantenn

Max. åtdragningsmoment för NPT-kabelförskruvningar och Conduit-rör
ƲƲ Hus i aluminium/rostfritt stål
15)

50 Nm (36.88 lbf ft)

Glas hos hus i aluminium och rostfritt stål
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Sensorsignal
Mätstorhet

Uppmätt värde är avståndet mellan givarens antennände
och materialytan. Referensplanet för mätningen och det
användningsbara mätområdet är beroende av antennsystemet.

1

1

3

3

2

1

2

2

Fig. 64: Uppgifter om ingångsstorhet
1
2
3

Referensplan (beroende på antennsystem)
Uppmätt värde, max mätområde
Användbart mätområde (beroende på antennversion)

Max mätområde

120 m (393.7 ft)

Rekommenderat mätområde, beroende på antennversion och -storlek 16)17)
Antennversion

Storhet

Rekommenderat mätområde till

Gänga med integrerat antennsystem G¾, ¾ NPT

Hornantenn i plast

10 m (32.81 ft)

G1, 1 NPT

20 m (65.62 ft)

G1½, 1½ NPT

30 m (98.42 ft)

DN 80

120 m (393.7 ft)

Fläns med plastplättering, hygienan- ≥ DN 25
slutningar
≥ DN 50, 2"
Fläns med linsantenn

Blockeringsavstånd 18)
ƲƲ Driftsätt 1, 2, 4
ƲƲ Driftsätt 3

Uppstartsfas
Uppstartstid t (UB ≥ 24 V DC)

16)
17)
18)
19)

30 m (98.42 ft)

≥ DN 80, 3"

120 m (393.7 ft)

≥ DN 50, 2"

30 m (98.42 ft)

≥ DN 80, 3"

120 m (393.7 ft)

0 mm (0 in)

≥ 250 mm (9.843 in)
≤ 15 s 19)

≤ 3,6 mA

Vid bra reflektionsförhållanden är även större mätområden möjliga.
De angivna värdena motsvarar fabriksinställningen vid leveransen
Beroende på användningsförhållandena
Referensförhållanen: UB= 24 V DC, omgivningstemperatur 20 °C (68 °F)
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Startström för uppstarttid

20 m (65.62 ft)

16 Bilaga

Utgångsstorhet
Utgångssignal

4 … 20 mA/HART

Signalupplösning

0,3 µA

Utgångssignalens område
Mätupplösning digital

Bortfallssignal strömutgång (kan ställas
in)

3,8 … 20,5 mA/HART (fabriksinställning)
1 mm (0.039 in)

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

Max utgångsström

22 mA

Skenbart motstånd

Se skenbart motstånd under matningsspänning

Startström

Dömpning (63 % av ingångsstorheten)
kan ställas in

HART-utgångsvärden enligt HART 7.0 20)

≤ 3,6 mA; ≤ 10 mA under 5 ms efter påslagning
0 … 999 s

ƲƲ PV (Primary Value)

Lin.-procent

ƲƲ TV (Third Value)

Mätningens tillförlitlighet

ƲƲ SV (Secondary Value)
ƲƲ QV (Fourth Value)

Uppfylld HART-specifikation

Mer information om Manufacturer ID,
Instrument ID, instrumentrevision

Avstånd

Elektroniktemperatur
7.6

Se webbsida för FieldComm Group

Avvikelse (enligt DIN EN 60770-1)
Processreferensförhållanden enligt DIN EN 61298-1
ƲƲ Temperatur

+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)

ƲƲ Lufttryck

860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)

ƲƲ Relativ luftfuktighet
Referensförhållanden montering 21)
ƲƲ Minimiavstånd till installationer

> 200 mm (7.874 in)

ƲƲ Interfererande reflektioner

Största störsignal 20 dB mindre än nyttjandesignall

ƲƲ Reflektor

Avvikelser hos vätskor
Ej repeterbarhet 22)

Avvikelser hos fast material

66190-SV-220201

45 … 75 %

20)
21)
22)

Plan plattreflektor

≤ 1 mm (mätavstånd > 0,25 m/0.8202 ft)
≤ 1 mm

Värdena varierar kraftig beroende på tillämpning. Bindande uppgifter är därför inte möjliga.

Standardvärde kan ställas in på valfritt sätt.
Vid avvikelser från referensvillkor kan monteringsrelaterad offset uppgå till ± 4 mm. Denna Offset kan kompenseras med inställningen.
Ingår redan i avvikelsen
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10 mm (0.3937 in)

1 mm (0.039 in)
- 1 mm (- 0.039 in)0
0,25 m (0.8202 ft)
- 10 mm (- 0.3937 in)

1 2

3

Fig. 65: Mätavvikelse under referensförhållandens (exempel gänga med integrerat antennsystem, gäller på motsvarnde sätt för alla verioner utan fläns med linsantenn)
1
2
3

Referensplan
Antennens underkant
Rekommenderat mätområde

30 mm (1.181 in)

5 mm (0.197 in)
0
- 5 mm (- 0.197 in)

1,0 m (3.281 ft)

3

- 30 mm (- 1.181 in)

1

2

Fig. 66: Mätavvikelse under referensförhållanden (fläns med linsantenn)
1
2
3

Referensplan
Rekommenderat minsta avstånd, se uppgifter nedan
Mätområdets slut

Rekommenderat minsta avstånd för typiska tillämpningar med fasta material 23)
ƲƲ Hornantenn i plast, fläns med linsantenn
ƲƲ Gänga med integrerat antennsystem

Blockeringsavstånd

250 mm (9.843 in)
500 mm (19.69 in)
150 mm (5.906 in)

23)
24)

66190-SV-220201

Yttre förhållandens påverkan mätnoggrannheten 24)
Uppgifterna gäller för det digitala mätvärdet

Beroende på mätmediumets reflektionsegenskaper
Beräkning av temperaturdriften enligt gränsvärdesmetoden
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Temperaturdrift - digitalutgång

ƲƲ Extra mätavvikelse på grund av elektromagnetiskt inträngande

< 3 mm/10 K, max. 10 mm
Ingen

Uppgifterna gäller även för strömutgångeng
Temperaturdrift - strömutgång

< 0,03 %/10 K bzw. max. 0,3 % relaterat till
16,7 mA-spridningen

Avvikelse vid strömutgången på grund av < 15 µA
digial-analog omvandling

Extra mätavvikelse på grund av elektromagnetiskt inträngande
ƲƲ Enligt NAMUR NE 21

< 80 µA

ƲƲ Enligt IACS E10 (skeppsbyggnation)

< 80 µA

ƲƲ Enligt EN 61326-3-1

< 80 µA

Mätkaraktäristiska och effektdata
Mätfrekvens

W-band (80 GHz-teknologi)

Svarstid 26)

≤3s

Mätcykel 25)

Spridningsvinkel

27)

ca 200 ms

Version

Storhet

Spridningsvinkel

Gänga med integrerat antennsystem

G¾, ¾ NPT

14°

G1, 1 NPT

10°

G1½, 1½ NPT (+250 °C)

10°

G1½, 1½ NPT (+150 °C)

7°

Hornantenn i plast

DN 80

3°

Fläns med plastplättering, hygienanslutningar

≥ DN 25

10°

≥ DN 50, 2"

6°

≥ DN 80, 3"

3°

Fläns med linsantenn

3°

Utstrålad HF-effekt (beroende av parameterinställning) 28)
ƲƲ Medelhög spektral effekttäthet hos
den utstrålade signalen

-3 dBm/MHz EIRP

ƲƲ Max. effekttäthet på 1 m avstånd

< 3 µW/cm²

66190-SV-220201

ƲƲ Maximal spektral effekttäthet hos den +34 dBm/50 MHz EIRP
utstrålade signalen

25)
26)
27)
28)

Vid driftspänning UB ≥ 24 V DC
Tidsperiod efter språngartad ändring av mätavståndet från 1 m till 5 m, tills utgångssignalen för första gången
har antagit 90 % av sitt jämnviktsvärde (IEC 61298-2). Gäller vid driftspänning UB ≥ 24 V DC
Utanför den angivna stålningsvinkeln har radarsignalens energi en nivå som är sänk med omkring 0 % (-3 dB).
EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power
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Omgivningsförhållanden
Omgivnings-, förvarings- och transportemperatur

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Processförhållanden - termiskt
För processförhållanden ska dessutom uppgifterna på typskylten beaktas. Det värdemässigt lägsta
värdet gäller.
Processtemperatur
Version

Antennmaterial

Hornantenn i plast

PP

Gänga med integrerat antennsystem

PEEK

Processtätning

Processtemperatur (uppmätt vid processanslutningen)
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

FKM (SHS FPM
70C3 GLT)

-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)

FFKM (Kalrez 6230)

-15 … +150 °C (5 … +302 °F)

-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
-15 … +250 °C (5 … +482 °F)

FFKM (Kalrez 6375)

-20 … +150 °C (-4 … +302 °F)
-20 … +200 °C (-4 … +392 °F)

FFKM (Perlast G74S, -15 … +150 °C (5 … +302 °F)
G75B)
-15 … +250 °C (5 … +482 °F)

Fläns med plastplättering

PTFE, PTFE (8 mm)

EPDM (A+P 70.1002)

-55 … +150 °C (-67 … +302 °F)

PTFE

-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
-196 … +200 °C (-320.8 … +392 °F)

PFA (8 mm)

PFA

-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)

PEEK

PTFE (vid klämanslutning)

-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)

FKM (SHS FPM
70C3 GLT)

-20 … +150 °C (-4 … +302 °F)

EPDM (A+P 70.1002)

-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)

FFKM (Kalrez 6230)

-15 … +150 °C (5 … +302 °F)

FKM (SHS FPM
70C3 GLT)

-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)

FFKM (Kalrez 6375)

-20 … +150 °C (-4 … +302 °F)

-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
Hygienanslutningar

Fläns med linsantenn

PEEK

-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)

-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
-20 … +200 °C (-4 … +392 °F)
-15 … +150 °C (5 … +302 °F)

EPDM (A+P 70.1002)

-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)

-15 … +250 °C (5 … +482 °F)
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FFKM (Perlast
G75B)

16 Bilaga

SIP-processtemperatur (SIP = Sterilization in place)

Gäller för ånglämplig instrumentkonfiguration, dvs. fläns med plastplättering eller hygienanslutning.
Ångpådrag upp till 2 h

+150 °C (+302 °F)

Reducering omgivningstemperatur - hornantenn i plast
1
80 °C
(176 °F)

2

0 °C
(32 °F)

-40 °C
(-104 °F)

80 °C
(176 °F)

-40 °C
(-104 °F)

Fig. 67: Reducering omgivningstemperatur, hornantenn i plast
1
2

Omgivningstemperatur
Processtemperatur

Reducering omgivningstemperatur - gänga med integrerat antennsystem

A
80°C / 176°F

1
2
3
4

58°C / 136,4°F
46°C / 114,8°F
40°C / 104°F
29°C / 84,2°F

0°C / 32°F
50°C
122°F

-40°C
-40°F

80°C
176°F

100°C
212°F

130°C
266°F

150°C
302°F

B

-40°C / -40°F
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Fig. 68: Reducering omgivningstemperatur, gänga med integrerat antennsystem upp till +150 °C (+302 °F)
A
B
1
2
3
4

Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål (fingjutning)
Plasthus
Hus i rostfritt stål (elektropolerat)
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A
80°C / 176°F

1
2
3
4

67°C / 152,6°F
59°C / 138,2°F
53°C / 127,4°F
49°C / 120,2°F

0°C / 32°F
-40°C
-40°F

50°C
122°F

80°C
176°F

100°C
212°F

150°C
302°F

200°C
392°F

B

-40°C / -40°F

Fig. 69: Reducering omgivningstemperatur, gänga med integrerat antennsystem upp till +200 °C (+392 °F)
A
B
1
2
3
4

Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål (fingjutning)
Plasthus
Hus i rostfritt stål (elektropolerat)

A
80°C / 176°F

1
2
3
4

58°C / 136,4°F
48°C / 118,4°F
40°C / 104°F
36°C / 96,8°F

0°C / 32°F
-40°C
-40°F

50°C
122°F

80°C
176°F

100°C
212°F

150°C
302°F

200°C
392°F

250°C
482°F

B

-40°C / -40°F

Fig. 70: Reducering omgivningstemperatur, gänga med integrerat antennsystem upp till +250 °C (+482 °F)
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Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål (fingjutning)
Plasthus
Hus i rostfritt stål (elektropolerat)
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A
B
1
2
3
4
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Reducering omgivningstemperatur - fläns med plastplättering, hygienanslutning

A
80°C / 176°F

1 / 2
3
4

57°C / 134,6°F
50°C / 122°F
48°C / 118,4°F

0°C / 32°F
-40°C
-40°F

50°C
122°F

80°C
176°F

100°C
212°F

130°C
266°F

B

150°C
302°F

-40°C / -40°F

Fig. 71: Reducering omgivningstemperatur, fläns med plastplätterin, hygienanslutning upp till +150 °C (+302 °F)
A
B
1
2
3
4

Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål (fingjutning)
Plasthus
Hus i rostfritt stål (elektropolerat)

A
80°C / 176°F

1
2
3
4

62°C / 143,6°F
54°C / 129,2°F
45°C / 113°F
38°C / 100,4°F

0°C / 32°F
-40°C
-40°F

50°C
122°F

80°C
176°F

100°C
212°F

150°C
302°F

200°C
392°F

B

-40°C / -40°F
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Fig. 72: Reducering omgivningstemperatur, fläns med plastplättering upp till +200 °C (+392 °F)
A
B
1
2
3
4

Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål (fingjutning)
Plasthus
Hus i rostfritt stål (elektropolerat)
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A
80°C / 176°F
62°C / 143,6°F

1
2
3
4

54°C / 129,2°F
45°C / 113°F
38°C / 100,4°F

0°C / 32°F
-196°C
-320.8°F

-40°C
40°F

50°C
122°F

80°C
176°F

100°C
212°F

150°C
302°F

200°C
392°F

B

-40°C / -40°F

Fig. 73: Reducering omgivningstemperatur, fläns med plastplättering -196 … +200 °C (-320.8 … +392 °F)
A
B
1
2
3
4

Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål (fingjutning)
Plasthus
Hus i rostfritt stål (elektropolerat)

Reducering omgivningstemperatur - fläns med linsantenn

A
80°C / 176°F

1
2
3
4

63°C / 145,4°F
58°C / 136,4°F
52°C / 125,6°F
50°C / 122°F

0°C / 32°F
-40°C
-40°F

50°C
122°F

80°C
176°F

100°C
212°F

130°C
266°F

150°C
302°F

B

-40°C / -40°F

A
B
1
2
3
4
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Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål (fingjutning)
Plasthus
Hus i rostfritt stål (elektropolerat)
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Fig. 74: Reducering omgivningstemperatur, fläns med linsanten upp till +150 °C (+302 °F)
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A
80°C / 176°F

63°C / 145°F

1

54°C / 129°F
49°C / 120°F

2/3
4

0°C / 32°F
-40°C
-40°F

50°C
122°F

80°C
176°F

100°C
212°F

150°C
302°F

B

200°C
392°F

-40°C / -40°F

Fig. 75: Reducering omgivningstemperatur, fläns med linsanten upp till +200 °C (+392 °F)
A
B
1
2
3
4

Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål (fingjutning)
Plasthus
Hus i rostfritt stål (elektropolerat)

A
80°C / 176°F

1
2
3
4

65°C / 149°F
58°C / 136,4°F
52°C / 125,6°F
47°C / 116,6°F

0°C / 32°F
-40°C
-40°F

50°C
122°F

80°C
176°F

100°C
212°F

150°C
302°F

200°C
392°F

250°C
482°F

B

-40°C / -40°F
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Fig. 76: Reducering omgivningstemperatur, fläns med linsanten upp till +250 °C (+482 °F)
A
B
1
2
3
4

Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål (fingjutning)
Plasthus
Hus i rostfritt stål (elektropolerat)

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

119

16 Bilaga

Processförhållanden - mekaniskt
För processförhållanden ska dessutom uppgifterna på typskylten beaktas. Det värdemässigt lägsta
värdet gäller.
Processtryck

Processanslutning

Version

Processtryck

Hornantenn i plast

Kompressionsfläns

-1 … 2 bar (-100 … 200 kPa/-14.5 … 29.1 psig)

Adapterfläns

-1 … 1 bar (-100 … 100 kPa/-14.5 … 14.5 psig)

Gänga med integrerat antennsystem
Fläns med plastplättering

-1 … 40 bar (-100 … 4000 kPa/-14.5 … 580.2 psig)
PN 6

-1 … 6 bar (-100 … 600 kPa/-14.5 … 87 psig)

PN 16 (300 lb)

-1 … 16 bar (-100 … 1600 kPa/-14.5 … 232 psig)

PN 40 (600 lb)
PN 64 (900 lb)
PN 40 (600 lb)
Version

-196 … +200 °C

(-320.8 … +392 °F)

-1 … 25 bar (-100 … 2500 kPa/-14.5 … 362.6 psig)

PN 64 (900 lb)
Version

-196 … +200 °C

(-320.8 … +392 °F)
Hygienanslutning

SMS

-1 … 6 bar (-100 … 600 kPa/-14.5 … 87 psig)

Varivent

-1 … 10 bar (-100 … 1000 kPa/-14.5 … 145 psig)

Övriga hygieniska anslutningar

-1 … 16 bar (-100 … 1600 kPa/-14.5 … 232 psig)

Klämma 3", 3½", 4"

Fläns med linsantenn

-1 … 3 bar (-100 … 300 kPa/-14.5 … 43.5 psig)

Behållartryck i förhållande till nominellt
trycksteg fläns
Vibrationshållfasthet29)
Antennversion

Hus

Hornantenn i plast

Plasthus
Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål

Gänga med integrerat antennsystem

Plasthus
Aluminiumhus

29)

Vibrationshållfasthet
4M6 (5 g), med monteringsbygel: 4M5 (1 g)
4M5 (1 g)
4M8 (5 g)
4M6 (2 g)

Provningsförlopp enligt IEC 60068-2-6 (5 … 200 Hz), klassificering enligt IEC 60721-3-4
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Hus i rostfritt stål

se kompletterande manual " Fläns enligt DIN-EN-ASMEJIS"

16 Bilaga
Antennversion

Hus

Fläns med plastplättering

Plasthus

Vibrationshållfasthet
4M8 (5 g)

Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål
Hygienanslutning

4M6 (2 g)

Plasthus
Aluminiumhus

4M8 (5 g) 30)

Hus i rostfritt stål
Fläns med linsantenn

Plasthus

4M8 (5 g)

Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål

4M6 (2 g)

Antennversion

Hus

Slaghållfasthet

Hornantenn i plast

Plasthus

Slaghållfasthet31)

6M4 (10 g/11 ms, 30 g/6 ms, 50 g/2,3 ms)

Aluminiumhus
Hus i rostfritt stål
Gänga med integrerat antennsystem, fläns
med plastplättering, hygienanslutning, fläns med
linsantenn

6M1 (5 g/11 ms, 10 g/11 ms)

Plasthus
Aluminiumhus

6M4 (10 g/11 ms, 30 g/6 ms, 50 g/2,3 ms) 32)

Hus i rostfritt stål

Data purge anslutning för luft
Rekommenderat max tryck vid konstant
spolning

1 bar (14.50 psig)

Luftkvalitet

Filtrerad

Max tillåtet tryck

Luftmängd, beroende på tryck

6 bar (87.02 psig)

66190-SV-220201

Hornantenn i plast

Luftmängd

Tryck

Utan backventil

Med backventil

0,2 bar (2.9 psig)

3,3 m3/h

-

0,4 bar (5.8 psig)

5 m3/h

-

0,6 bar (8.7 psig)

6 m3/h

1 m3/h

0,8 bar (11.6 psig)

-

2,1 m3/h

1 bar (14.5 psig)

-

3 m3/h

1,2 bar (17.4 psig)

-

3,5 m3/h

1,4 bar (20.3 psig)

-

4,2 m3/h

1,6 bar (23.2 psig)

-

4,4 m3/h

30)
31)
32)

För hygienanslutningar med klämanslutning ska lämpliga, stabilla spännklamrar användas.
Provad enligt IEC 60068-2-27, klassificering enligt IEC 60721-3-6
För hygienanslutningar med klämanslutning ska lämpliga, stabilla spännklamrar användas.
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Hornantenn i plast

Luftmängd

Tryck

Utan backventil

Med backventil

1,8 bar (20.3 psig)

-

4,8 m3/h

2 bar (23.2 psig)

-

5,1 m3/h

Fläns med linsantenn

Luftmängd

Tryck

Utan backventil

Med backventil

0,2 bar (2.9 psig)

1,7 m /h

-

0,4 bar (5.8 psig)

2,5 m3/h

-

0,6 bar (8.7 psig)

2,9 m3/h

0,8 m3/h

0,8 bar (11.6 psig)

3,3 m3/h

1,5 m3/h

1 bar (14.5 psig)

3,6 m /h

2 m3/h

1,2 bar (17.4 psig)

3

3,9 m /h

2,3 m3/h

1,4 bar (20.3 psig)

4 m3/h

2,7 m3/h

1,6 bar (23.2 psig)

4,3 m3/h

3 m3/h

1,8 bar (20.3 psig)

4,5 m /h

3,5 m3/h

2 bar (23.2 psig)

4,6 m /h

4 m3/h

3

3

3
3

Anslutning

ƲƲ Iskruvningsgänga

ƲƲ Förslutning vid fläns med linsantenn

G⅛

Gängplugg i 316Ti

Backventil (tillval, är obligatorisk för Ex-tillämpningar)
ƲƲ Material

316Ti

ƲƲ Tätning

FKM (SHS FPM 70C3 GLT), EPDM (COG AP310)

ƲƲ Iskruvningsgänga

G⅛

ƲƲ För anslutning

G⅛

ƲƲ Öppningstryck

0,5 bar (7.25 psig)

ƲƲ Nominellt trycksteg

PN 250

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

M20 x 1,5; ½ NPT

ƲƲ Blindplugg

M20 x 1,5; ½ NPT

ƲƲ Kabelförskruvning

M20 x 1,5; ½ NPT (kabel-ø se tabell nedan)

ƲƲ Förslutningskåpa
Material tätningsinsats

PA

NBR

Mässing, förnicklad

NBR
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Kabeldiameter
4,5 … 8,5 mm

5 … 9 mm

6 … 12 mm

7 … 12 mm

10 … 14 mm

-

●

●

-

●

●

●

●

-

-
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Material kabelförskruvning

½ NPT

16 Bilaga
Material kabelförskruvning

Material tätningsinsats

Rostfritt stål

NBR

Kabeldiameter
4,5 … 8,5 mm

5 … 9 mm

-

Ledartvärsnitt (fjäderkraftplintar)
ƲƲ Massiv tråd, lits

6 … 12 mm

●

7 … 12 mm

●

-

10 … 14 mm
●

0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)

ƲƲ Lits med ledarändhylsa

0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)

Elektromekaniska data - version IP66/IP68 (1 bar)
Alternativ för kabelinföringen
ƲƲ Kabelförskruvning med integrerad
anslutningskabel

M20 x 1,5 (kabel-ø 5 … 9 mm)

ƲƲ Blindplugg

M20 x 1,5; ½ NPT

ƲƲ Kabelinföring

Anslutningskabel

½ NPT

ƲƲ Ledartvärsnitt

0,5 mm² (AWG 20)

ƲƲ Draghållfasthet

< 1200 N (270 lbf)

ƲƲ Ledarmotstånd

< 0,036 Ω/m

ƲƲ Standardlängd

5 m (16.4 ft)

ƲƲ Max längd

180 m (590.6 ft)

ƲƲ Min. böjradie (vid 25 °C/77 °F)

25 mm (0.984 in)

ƲƲ Diameter

ca 8 mm (0.315 in)

ƲƲ Färg - icke-Ex-version

Svart

ƲƲ Färg - Ex-version

Blå

Gränssnitt till extern display- och inställningsenhet
Dataöverföring
Digital (I²C-buss)
Förbindelseledning

Med fyra trådar

Givarversion

Konstruktion förbindelseledning
Max ledningslängd

4 … 20 mA/HART

Integrerad klocka
Datumsformat

Dag.Månad.År

Tidszon fabriksinställning

CET

66190-SV-220201

Tidsformat

Max gångavvikelse

Skärmad

50 m

●

12 h/24 h

10,5 min/år

Ytterligare utgångsstorhet - elektroniktemperatur
Område
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Upplösning

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

< 0,1 K
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Avvikelse

Temperaturvärdenas tillgänglighet
ƲƲ Visning

ƲƲ Utmatning

±3K
Via display- och ingställningsmodulen
Via respektive utgångssignal

Matningsspänning givare
Driftspänning UB

12 … 35 V DC

Felpolningsskydd

Integrerat

Driftspänning UB med påslagen belysning
Tillåtet kvarstående rippel
ƲƲ för 12 V < UB < 18 V

18 … 35 V DC

≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz)

ƲƲ för 18 V < UB < 35 V

≤ 1 Veff (16 … 400 Hz)

Skenbart motstånd
ƲƲ Beräkning

(UB - Umin)/0,022 A

ƲƲ Exempel - UB= 24 V DC

(24 V - 12 V)/0,022 A = 545 Ω

Potentialförbindelser och elektriska frånskiljningsåtgärder i instrumentet
Elektronik
Ej potentialbunden
Normal spänningsmatning 33)
Ledande förbindelse

500 Veff

Mellan jordanslutning och processanslutning i metall

Elektriska skyddsåtgärder
Material i hus

Version

Skyddsklass enligt
IEC 60529

Skyddsklass enligt NEMA

Plast

Enkammarhus

IP66/IP67

Type 4X

Tvåkammarhus

IP66/IP67

Type 4X

Enkammarhus

IP66/IP68 (0,2 bar)

Type 6P

Tvåkammarhus

IP66/IP68 (0,2 bar)

Type 6P

Enkammarhus

IP66/IP68 (0,2 bar)

Type 6P

IP69K

Type 6P

Enkammarhus

IP66/IP68 (0,2 bar)

Type 6P

Tvåkammarhus

IP66/IP68 (0,2 bar)

Type 6P

Aluminium

Rostfritt stål (elektropolerat)
Rostfritt stål (fingjutning)

Höjd över havet

ƲƲ standardmässigt

33)

IP68 (1 bar)

IP68 (1 bar)
IP68 (1 bar)

-

-

Nät i överspänningskategori III
upp till 2000 m (6562 ft)

Galvanisk frånskiljning mellan elektronik och instrumentdelar i metall
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Anslutning av den matande nätdelen

IP68 (1 bar)
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ƲƲ med förkopplat överspänningsskydd

Nedsmutsningsgrad (vid användninfg
med uppgylld instrumentskyddsklass)
Skyddsklass (IEC 61010-1)

upp till 5 000 m (16404 ft)
4

III

16.2 Radioastronomistationer

Baserat på det radiotekniska godkännandet för Europa följer bestämda krav för användningen av
VEGAPULS 6X utanför slutna behållare. Du hittar dessa krav i kapitel " Radiotekniskt godkännande
för Europa". Vissa av kraven gäller för radioastronomistationer. Tabellen nedan anger radioastronomistationernas geografiska läge i Europa:
Country

Name of the Station

Geographic Latitude

Geographic Longitude

Finland

Metsähovi

60°13'04'' N

24°23'37'' E

France

Plateau de Bure

44°38'01'' N

05°54'26'' E

Germany

Effelsberg

50°31'32'' N

06°53'00'' E

Italy

Sardinia

39°29'50" N

09°14'40" E

Spain

Yebes

40°31'27" N

03°05'22" W

Pico Veleta

37°03'58" N

03°23'34" W

Onsala

57°23’45" N

11°55’35" E

Sweden

16.3 Dimensioner

De visade ritningarna är bara ett utdrag ur de möjiga processanslutningarna. Ytterligare ritningar är
på www.vega.com tillgängliga via konfiguratorn för VEGAPULS 6X.
Plasthus
~ 84 mm
(3.31")
ø 79 mm
(3.11")
M16x1,5
112 mm
(4.41")

112 mm
(4.41")

~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")

M20x1,5/
½ NPT

1

M20x1,5/
½ NPT

2

Fig. 77: Instrumentversionern i skyddsklass IP66/IP67 (med inbyggd display- och inställningsmodul ökar husets
höjd med 9 mm/0.35 in)
Enkammarhus i plast
Tvåkammarhus i plast

66190-SV-220201

1
2
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Aluminiumhus
~ 87 mm
(3.43")

~ 116 mm
(4.57")

ø 86 mm
(3.39")

ø 86 mm
(3.39")

M20x1,5/
½ NPT

120 mm
(4.72")

120 mm
(4.72")

M16x1,5

M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT

1

2

Fig. 78: Instrumentversionern i skyddsklass IP66/IP68 (0,2 bar), (med inbyggd display- och inställningsmodul ökar
husets höjd med 18 mm/0.71 in)
1
2

Enkammarhus i aluminium
Tvåkammarhus i aluminium

Aluminiumhus i skyddsklass IP66/IP68, 1 bar
~ 150 mm
(5.91")

~ 105 mm
(4.13")
ø 86 mm
(3.39")
M16x1,5

M20x1,5

120 mm
(4.72")

120 mm
(4.72")

ø 86 mm
(3.39")

M20x1,5

1

M20x1,5/
½ NPT

2

Fig. 79: Instrumentversionern i skyddsklass IP66/IP68 (1 bar), (med inbyggd display- och inställningsmodul ökar
husets höjd med 18 mm/0.71 in)
1

Enkammarhus i aluminium

66190-SV-220201
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Hus i rostfritt stål
~ 116 mm
(4.57")
ø 86 mm
(3.39")

~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")

M20x1,5/
½ NPT

120 mm
(4.72")

120 mm
(4.72")

M16x1,5

112 mm
(4.41")
M20x1,5/
½ NPT

~ 87 mm
(3.43")
ø 86 mm
(3.39")

M20x1,5

1

2

M20x1,5/
½ NPT

3

Fig. 80: Instrumentversionern i skyddsklass IP66/IP68 (0,2 bar), (med inbyggd display- och inställningsmodul ökar
husets höjd med 18 mm/0.71 in)
1
2
3

Enkammarhus i rostfritt stål (elektropolerat)
Enkammarhus i rostfritt stål (fingjutning)
Tvåkammarhus i rostfritt stål (fingjutning)

Hus i rostfritt stål i skyddsklass IP66/IP68, 1 bar
~ 150 mm
(5.91")

ø 84 mm
(3.31")

M20x1,5

1

120 mm
(4.72")

120 mm
(4.72")
M20x1,5

M16x1,5

120 mm
(4.72")

ø 84 mm
(3.31")

M20x1,5

~ 105 mm
(4.13")
ø 84 mm
(3.31")

~ 150 mm
(5.91")

M20x1,5

2

M20x1,5/
½ NPT

3

Fig. 81: Instrumentversionern i skyddsklass IP66/IP68 (1 bar), (med inbyggd display- och inställningsmodul ökar
husets höjd med 18 mm/0.71 in)
Enkammarhus i rostfritt stål (elektropolerat)
Enkammarhus i rostfritt stål (fingjutning)
Tvåkammarhus i rostfritt stål (fingjutning)
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2
3
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19 mm
(0.75")

126 mm
(4.96")

10,5 mm
(0.41")

VEGAPULS 6X, hornantenn i plast med kompressionsfläns

1
ø 107 mm
(4.21")

ø 21 mm
(0.83")

ø 75 mm
(2.95")
ø 115 mm
(4.53")
ø 156 mm
(6.14")
ø 200 mm
(7.87")

Fig. 82: Radarsensor med kompressionsfläns passande till 3" 150 lbs, DN 80 PN 16
1

Kompressionsfläns

126 mm
(4.96")
ø 107 mm
(4.21")

ø 75 mm
(2.95")
ø 156 mm
(6.14")
ø 200 mm
(7.87")

ø 21 mm
(0.83")

14,7 mm
(0.58")

26,5 mm
(1.04")

19 mm
(0.75")

10,5 mm
(0.41")

VEGAPULS 6X, hornantenn i plast med kompressionsfläns och purge anslutning för luft.

1
2
3

Fig. 83: Radarsensor med kompressionsfläns och purge anslutning för luft passannde till 3" 150 lbs, DN 80 PN 16
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Kompressionsfläns
Backventil
Purge anslutning för luft
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1
2
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17,5 mm
(0.69")

36,5 mm
(1.44")

1

20 mm
(0.79")

144 mm
(5.67")

VEGAPULS 6X, hornantenn i plast med adapterfläns

ø 75 mm
(2.95")

2

ø 98 mm
(3.86")
ø 180 mm
(7.09")
ø 220 mm
(8.66")

Fig. 84: Radarsensor med adapterfläns DN 100 PN 6
1
2

Adapterfläns
Processtätning

VEGAPULS 6X, hornantenn i plast med adapterfläns och purge anslutning för luft.

ø 75 mm
(2.95")
ø 98 mm
(3.86")
ø 180 mm
(7.09")
ø 220 mm
(8.66")

66190-SV-220201

34,7 mm
(1.37")

2

20 mm
(0.79")

62,5 mm
(2.46")

170 mm
(6.69")

1

3

Fig. 85: VEGAPULS 6X, adapterfläns och purge anslutning för luft DN 100 PN 6
1
2
3

Purge anslutning för luft
Backventil
Adapterfläns
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VEGAPULS 6X, hornantenn i plast med monteringsbygel
125 mm
(4.92")

ø 75 mm
(2.95")

9 mm
(0.35")

ø 107 mm
(4.21")

98 mm
(3.86")
6 mm
(0.24")

12 mm
(0.47")

8,5 mm
(0.34")

19 mm
(0.75")

170 mm
(6.69")

300 mm
(11.81")

2,5 mm
(0.10")

9 mm
(0.35")

85 mm
(3.35")

ø 115 mm
(4.53")

12 mm
(0.47")

Fig. 86: VEGAPULS 6X, hornantenn i plast, monteringsbygel med längd 170 eller 300 mm
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VEGAPULS 6X, gänga med integrerat hornantennsystem upp till +150 °C (+302 °F)

1 NPT

73 mm
(2.88")
25,4 mm
(1.00")

ø 24 mm
(0.94")

XJ

SW 55 mm
(2.17")

SW 41 mm
(1.61")
G1

XG

SW 55 mm
(2.17")

101 mm
(3.98")

SW 41 mm
(1.61")

¾ NPT

101 mm
(3.98")

XF

1½ NPT

XK

ø 42,5 mm
(1.67")

33 mm
(1.31")

G1½

33 mm
(1.31")

25,4 mm
(1.00")

25 mm
(0.98")

ø 24 mm
(0.94")

73 mm
(2.88")

25 mm
(0.98")

G¾

SW 36 mm
(1.42")

61 mm
(2.40")

61 mm
(2.40")

SW 36 mm
(1.42")

ø 42,5 mm
(1.67")

XA

XB

Fig. 87: VEGAPULS 6X, gänga med integrerat hornantennsystem upp till +150 °C (+302 °F)
G¾ (DIN 3852-E)
¾ NPT (ASME B1.20.1)
G1 (DIN 3852-A)
1 NPT (ASME B1.20.1)
G1½ (DIN 3852-A)
1½ NPT (ASME B1.20.1)

66190-SV-220201

XF
XJ
XG
XK
XA
XB
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SW 36 mm
(1.42")

G¾

125 mm
(4.92")

SW 36 mm
(1.42")

113 mm
(4.45")

113 mm
(4.45")

VEGAPULS 6X, gänga med integrerat hornantennsystem upp till +20 °C (+482 °F)

SW 41 mm
(1.61")

¾ NPT

34 mm
(1.34")

25 mm
(0.99")

XK

25 mm
(0.98")
SW 55 mm
(2.17")

1 NPT

G 1½

ø 42,5 mm
(1.67")

XG

154 mm
(6.06")

SW 41 mm
(1.61")

XJ

SW 55 mm
(2.17")
1½ NPT

34 mm
(1.34")

25 mm
(0.98")

ø 24 mm
(0.94")

154 mm
(6.06")

XF

125 mm
(4.92")

25 mm
(0.97")

G1

ø 42,5 mm
(1.67")

XA

XB

Fig. 88: VEGAPULS 6X, gänga med integrerat hornantennsystem upp till +20 °C (+482 °F)
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G¾ (DIN 3852-E)
¾ NPT (ASME B1.20.1)
G1 (DIN 3852-A)
1 NPT (ASME B1.20.1)
G1½ (DIN 3852-A)
1½ NPT (ASME B1.20.1)
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ø24 mm
(0.94")

86 mm
(3.36")

11 mm
(0.43")

66 mm
(2.59")

18 mm
(0.79")

2

11 mm
(0.43")

2 mm
(0.08")

1

4 mm / 8mm
(0.16" / 0.32")

22 mm
(0.87")

VEGAPULS 6X, fläns med plastplättering

ø67,5 mm
(2.66")

Fig. 89: VEGAPULS 6X, kapslat antennsystem DN 25 PN 40

ø102 mm
(4.02")

141 mm
(5.55")
19 mm
(0.75")

89 mm
(3.50")

3 mm
(0.12")
ø45 mm
(1.77")

2

19 mm
(0.75")

4 mm / 8mm
(0.16" / 0.32")

1

20 mm
(0.79")

Version upp till +150 °C (+302 °F)
Version upp till +200 °C (+392 °F)

24 mm
(0.94")

1
2

Fig. 90: VEGAPULS 6X, kapslat antennsystem DN 50 PN 40
Version upp till +150 °C (+302 °F)
Version upp till +200 °C (+392 °F)

66190-SV-220201

1
2
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181 mm
(7.13")
32 mm
(1.25")

32 mm
(1.25")

28 mm
(1.10")
4 mm / 8 mm
(0.16" / 0.32")

ø75 mm
(2.95")
ø138 mm
(5.43")

129 mm
(5.08")

2
3 mm
(0.12")
24 mm
(0.94")

1

Fig. 91: VEGAPULS 6X, kapslat antennsystem DN 80 PN 40
1
2

Version upp till +150 °C (+302 °F)
Version upp till +200 °C (+392 °F)
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ø 43,8 mm
(1.73")
ø 64 mm
(2.52")

ø 45 mm
(1.77")

ø 40 mm
(1.57")

23 mm
(0.91")
19 mm
(0.75")

ø 40 mm
(1.57")

69,9 mm
(2.75")

ø 51,6 mm
(2.03")

19 mm
(0.75")

16,5 mm
(0.65")

68,5 mm
(2.70")

ø 40 mm
(1.57")

69 mm
(2.72")

VEGAPULS 6X, hygienanslutning

ø 52 mm
(2.03")

ø 68,5 mm
(2.70")
Rd 78x1/6

CA

LA

ø 52 mm
(2.03")
ø 90 mm
(3.54")

LB

ø 40 mm
(1.57")

ø 40 mm
(1.57")

31 mm
(1.23")

72 mm
(2.83")

85 mm
(3.35")

39 mm
(1.54")
19 mm
(0.75")

69 mm
(2.72")

ø 40 mm
(1.57")

58 mm
(2.30")

RA

ø 44 mm
(1.73")
ø 67 mm
(2.64")

ø 50 mm
(1.97")

DC

VA

66190-SV-220201

Fig. 92: VEGAPULS 6X, hygienanslutning
CA
RA
LA
LB
DC
VA

Klämma 2" PN 16 (DIN 32676, ISO 2852)
Rörförskruvning DN 50 PN 16 (DIN 11851)
Aseptisk anslutning med kopplingsmutter med spår F 40 PN 16
Aseptisk anslutning med spännfläns DN 32 PN 16
Rörförskruvning DN 50 PN 16 (DIN 11864-1)
För Variline Form F DN 25 (1")
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VEGAPULS 6X, fläns med linsantenn

2
144 mm
(5.67")

G 1/8" x 8mm

63 mm
(2.48")

11,5 mm
(0.45")

1

ø 98 mm
(3.86")

Fig. 93: VEGAPULS 6X, fläns med linsantenn (flänstjocklek, se ritning, flänsmått enligt DIN, ASME, JIS)
1
2

Version upp till +150 °C (+302 °F)
Version upp till +250 °C (+482 °F)

VEGAPULS 6X, fläns med linsantenn och purge anslutning för luft

43 mm
(1.69")

2

1

5

35 mm
(1.38")

3

4

5

27,5 mm
(1.08")

4

43 mm
(1.69")

144 mm
(5.67")

3

27,5 mm
(1.08")

63 mm
(2.48")

35 mm
(1.38")

Fig. 94: VEGAPULS 6X, fläns med linsantenn och purge anslutning för luft
1
2
3
4
5

Version upp till +150 °C (+302 °F)
Version upp till +250 °C (+482 °F)
Blindplugg
90° vinkelförbindelse
Backventil

66190-SV-220201
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VEGAPULS 6X, fläns med linsantenn och svänghållare
max. 10°

2

144 mm
(5.67")

63 mm
(2.48")

1

Fig. 95: VEGAPULS 6X, fläns med linsantenn och svänghållare
1
2

Version upp till +150 °C (+302 °F)
Version upp till +250 °C (+482 °F)

VEGAPULS 6X, fläns med linsantenn, svänghållare och purge anslutning för luft
max. 10°

63 mm
(2.48")

2

3

4

43 mm
(1.69")
35 mm
(1.38")

5

3

4

144 mm
(5.67")

43 mm
(1.69")
35 mm
(1.38")

1

5

66190-SV-220201

Fig. 96: VEGAPULS 6X, fläns med linsantenn, svänghållare och purge anslutning för luft
1
2
3
4
5

Version upp till +150 °C (+302 °F)
Version upp till +250 °C (+482 °F)
Blindplugg
90° vinkelförbindelse
Backventil
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16.4 Kommersiella skyddade rättigheter
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站< www.vega.com。

16.5 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers
can be found on our homepage.

16.6 Varumärken

Alla använda märken samt handels- och firmanamn är egendom som tillhör sina rättmätiga ägare/
upphovsmän

66190-SV-220201

138

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

66190-SV-220201

Notes

VEGAPULS 6X • 2-Tråd 4 … 20 mA//HART

139

Uppgifterna beträffande leverans, användning, sensorernas driftsvillkor och utvärderingssystem motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för upprättandet.
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