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1 Om det här dokumentet

1.1 Funktion
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.

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

1.3 Använda symboler
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. 

Ex-applikationer
Denna symbol betecknar en särskild anvisning gällande EX-applika-
tioner.

• Lista
Punkten betecknar en lista utan en bestämd ordningsföljd.

1 Handlingsföljd
Siffor	betecknar	handlingssteg	som	följer	på	varandra.

Avfallshantering av batterier
Den här symbolen markerar särskild information om avfallshantering 
av batterier och uppladdningsbara batterier.

http://www.vega.com
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2 För din säkerhet

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

2.2 Avsedd användning
VEGAPULS C 11 är en givare för kontinuerlig nivåmätning. 
Detaljerad	information	om	användningsområdet	finns	i	kapitel	"	pro-
duktbeskrivning".	
Instrumentets driftssäkerhet är endast given vid föreskriftsenlig 
användning enligt uppgifterna i bruksanvisningen, samt i de ev. kom-
pletterande anvisningarna.

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

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

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

Ytterligare	information	hittar	du	i	dokumentet	"	Bestämmelser för 
radar-nivåmätinstrument med radiotekniska godkännanden"	på	vår	
hemsida. 
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3 Produktbeskrivning

3.1 Konstruktion
Leveransen består av:

• Radarsensor
• Kontramutter G1 1)

• Informationsblad	"	Dokument och programvara"	med:	
 – Instrumentets serienummer
 – QR-kod med länk för att skanna direkt

• Informationsblad	"	PIN-koder och koder"	(för	Bluetooth-versioner)	
med: 

 – Bluetooth-lösenord

• Informationsblad	"	Åtkomstskydd"	(för	Bluetooth-versioner)	med:	
 – Bluetooth-lösenord
 – Nödfall-Bluetooth-lösenord
 – Nödfall-instrumenkod

Leveransen består därutöver av:

• Dokumentation
 – Ex-specifika	"	säkerhetsanvisningar"	(för	Ex-applikationer)	
 – Radiotekniska godkännanden
 – Ev. ytterligare intyganden

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

Den föreliggande bruksanvisningen gäller för följande instrumentut-
föranden:

• Hårdvaruversion från och med 1.0.0
• Programvaruversion från och med 1.2.0

Leveransomfattning

Den här bruksanvisning-
ens giltighetsområde

1) Med G-gänga
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Fig. 1: Komponenter hos VEGAPULS C 11
1 Radarantenn
2 Processanslutning
3 Elektronikhus
4 Kontramutter
5 Monteringsgänga
6 Anslutningskabel

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

00
44

12...35V 4...20mA

1

4

5

6

2

3 www.vega.com
D-77761 SCHILTACH,
Made in Germany

VEGAPULS C 1. RA - 222 2N 123
s/n 12345678

0...8m IP66/IP68, TYPE 6P
MWP 3bar (300kPa)
PVDF

L=5m
1½ NPT / 1 NPT

123456

Fig. 2: Typskyltens uppbyggnad (exempel)
1 Instrumenttyp
2 Fält för godkännanden
3 Teknisk data
4 QR-kod för instrumentdokumentation
5 Bluetooth-lösenord
6 Beställningsnummer

Gå	in	på	"	www.vega.com"	och	ange	ditt	instruments	serienummer	i	
sökfältet. 
Där hittar du följande information om instrumentet:

• Orderuppgifter
• Dokumentation
• Programvara

Alternativt hittar du allt via din smartphone:

• Skanna QR-koden på instrumentets typskylt, eller
• Ange	serienumret	manuellt	i	appen	VEGA	Tools	(finns	att	få	gratis	

i respektive store)

Komponenter

Typskylt

Dokument och program-
vara

http://www.vega.com
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3.2 Funktionsbeskrivning
VEGAPULS C 11 är en radarsensor för kontaktlös, kontinuerlig nivå-
mätning. Den är lämplig för vätskor och fasta material inom nästan 
alla industrigrenar. 

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

3.3 Inställning
Instrument med integrerad Bluetooth-modul kan ställas in trådlöst via 
standard inställningsverktyg:

• Smartphone/padda (iOS- eller Android-operativsystem)
• PC/notebook med Bluetooth-USB-adapter (Windows-operativsys-

tem)

1 3

2

Fig. 3: Trådlös förbindelse till standard inställningsenheter med integrerad 
Bluetooth LE
1 Givare
2 Smartphone/padda
3 PC/notebook

3.4 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 specialisera-
de återvinningsföretag.

Vid transport måste anvisningarna på transportförpackningen beak-
tas. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till skador på 
instrumentet.

Användningsområde

Funktionsprincip

Trådlös inställning

Förpackning

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

Kollin ska fram till monteringen hållas förslutna och lagras under 
beaktande av de på utsidan placerade uppställnings- och lagrings-
markeringarna.
Kollin, får, om inget annat anges, endast lagras vid följande förhållan-
den:

• 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 %

3.5 Tillbehör
Gängade	flänsar	står	till	förfogande	i	olika	utföranden	enligt	följande	
standarder: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-
1984, GOST 12821-80.

Svetsmuffar	används	för	att	ansluta	instrumenten	till	processen.
Gängade adaptrar för det möjligt att enkelt anpassa instrument med 
standard gänganslutning t.ex. till hygienanslutningar på processidan.

Monteringstillbehören används för stabil montering av instrumentet 
vid	mätpunkten.	Delarna	finns	att	få	i	olika	utföranden	och	storlekar.

Ankomstkontroll

Lagring

Lagrings- och transport-
temperatur

Fläns

Svetsmuff	och	gänga-
dapter

Montagebygel
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4 Montera

4.1 Allmän information
Instrumentet är lämpligt för normala och utvidgade omgivningsför-
hållanden enligt DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Det kan 
användas både inomhus och utomhus.

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

Processförhållanden är i synnerhet:

• Processtryck
• Processtemperatur
• Mediernas kemiska egenskaper
• Abrasion och mekanisk påverkan

4.2 Monteringsvarianter
För en styv montering rekommenderas en montagebygel med öpp-
ning för gänga G1. Fastsättningen av instrumentet i bygeln görs med 
den medföljande G1-kontramuttern i plast. För det rekommenderade 
avståndet	till	väggen	ska	kapitel	"	Monteringsanvisning"	observeras.	

> 200 mm
(7.87")

Fig. 4: Montering med montagebygel

4.3 Monteringsinstruktioner
Radarsensorer för nivåmätning sänder ut elektromagnetiska vågor. 
Polarisationen är riktningen hos dessa vågors elektriska andel.

Omgivningsförhållanden

Driftdata

Montagebygel

Polarisation
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Polarisationens läge är i mitten av typskylten på instrumentet.

1

Fig. 5: Polarisationens läge
1 Mitten på typskylten

OBS:
Genom att instrumentet vrids ändras polarisationen och därmed 
effekten	av	störningsekon	på	mätvärdet.	Observera	detta	vid	monte-
ringen resp. vid förändringar som utförs i efterhand.

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").	
Om det inte går att hålla detta avstånd bör en avstörning av störsigna-
ler göras vid uppstart. Detta gäller framförallt om kvarsittande material 
på väggarna är att vänta. I så fall rekommenderas att avstörningen av 
störsignalerna	upprepas	vid	en	senare	tidpunkt	när	det	finns	kvarsit-
tande material på väggarna.

> 200 mm
(7.87")

Fig. 6: Montering av radarsensorn i behållare med avrundat innertak

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

Monteringsposition
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Fig. 7: Montering av radarsensorn i behållare med konisk botten

Mitten på anntenlinsen är mätområdets början och samtidigt referens-
plan för min/max inställningen, se bilden nedan:

1
Fig. 8: Referensplan
1 Referensplan

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

Fig. 9: Montering av radarsensorn vid inströmmande medium

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

Referensplan

Inströmmande medium

Stuts
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ca
. 5

 m
m

Fig. 10: Rekommenderad gängstudsmontering av VEGAPULS C 11

Om	fyllnadsgodset	har	goda	reflekterande	egenskaper	kan	VEGA-
PULS C 11 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 signalun-
dertryckning	görs	(se	kapitel	"Parameterinställning").

Riktvärden	för	stutslängderna	finns	i	bilden	resp.	tabellen	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.

d
h

Fig. 11: Rörstutsmontering med avvikande rörstutsmått

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

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 an-
vändbara ekot. Se vid projekteringen av mätpunkten till att radarsig-
nalerna	har	en	så	"	fri siktt"	som	möjligt	mot	mediet.	
Om	det	finns	installationer	i	behållaren	bör	en	avstörning	av	signalun-
dertryckning 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. 

Installationer i behållaren
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Fig. 12: Täck över släta profiler med spridningsplåtar

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

Fig. 13: Inriktning i vätskor

Om	det	finns	omrörare	i	behållare	bör	en	avstörning	av	signalunder-
tryckning göras när omröraren körs. På så sätt säkerställs att omröra-
rens	störande	reflektioner	sparas	vid	olika	positioner.

Fig. 14: Omrörare

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.
Om skum leder till mätfel bör så stora sändarantenner eller givare 
med förd radar användas.

4.4	 Mätanordningar	-	flöde

Principiellt ska följande beaktas vid montering av instrumentet:

• Montering på uppströms- resp. tilloppssida

Inriktning

Omrörare

Skumbildning

Montering
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• Montering i mitten mot rännan och lodrätt mot vätskans yta
• Avstånd tull överfallskant resp. venturiränna
• Minsta avstånd för max vätskeståndsmätning i dammar för optimal 

mätnoggrannhet: 250 mm (9.843 in) 2)

Varje ränna orsakar beroende på typ och version en annan uppdäm-
ning.	Data	för	följande	rännor	finns	tillgängliga:

Angivna kurvor
Det	är	mycket	lätt	att	upprätta	en	flödesmätning	med	dessa	stan-
dardkurvor eftersom det inte behövs några dimensionsuppgifter för 
rännan.

• 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)

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	flödesmät-
ningen	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.

Ränna

2)	 Vid	korta	avstånd	reduceras	mätnoggrannheten,	se	"Tekniska	data".
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Fig. 15: Flödesmätning med rektangulär mätränna: hmax. = max. påfyllning av 
rektangulär mätränna
1 Överfallskant (sidovy)
2 Vatten uppströms
3 Vatten nedströms
4 Överfallskant (vy från vatten nedströms)
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Fig. 16: Flödesmätning med Khafagi-Venturi-ränna: hmax. = max. Påfyllning av 
rännan; B = rännans största insnörning
1 Position givare
2 Venturi-ränna

Rektangulär mätränna

Khafagi-Venturi-ränna
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5 Anslut till matningsspänningen

5.1 Förbered anslutning
Följande säkerhetsanvisningar ska alltid beaktas:

• Elektrisk anslutning får endast utföras av utbildad personal

Varning:
Anslutning resp. frånkoppling får endast göras i spänningsfritt till-
stånd.

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:

• Lägre utgångsspänning hos matningsanordningen under nominell 
last (t.ex.vid en givarström på 20,5 mA ellerr 22 mA vid störnings-
meddelande)

• Andra apparaters påverkan i strömkretsen (se värden för skenbart 
motstånd	i	kapiitel	"	Tekniska data")	

Instrumentet levereras med en fast ansluten kabel. Om en förlängning 
behövs kan en konventionell kabel med två ledare användas.

5.2 Anslutningsschema

1

2
Fig. 17: Kabelnslutning för fast ansluten anslutningskabel

Ledarfärg Funktion Polaritet

1 Brun Matningsspänning, signalutgång Plus (+)

2 Blå Matningsspänning, signalutgång Minus (-)

5.3 Uppstartsfas
Efter anslutning till matningsspänningen utför instrumentet ett själv-
test:

• Intern kontroll av elektroniken
• Utgångssignalen sätts till störning

Därefter skickas det aktuella mätvärdet på signalledningen.

Säkerhetsanvisningar

Matningsspänning

Anslutningskabel

Ledarbeläggning anslut-
ningskabel
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6 Åtkomstskydd

6.1 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.

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 inställ-
ningsverktyget	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-lösenordet gör det möjligt att upprätta en Blue-
tooth-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 in-
strumentet med hjälp av en fritt valbar instrumentkod. Inställningarna 
(parametrar) kan därefter bara läsas med inte längre ändras. Instru-
mentkoden 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-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). 

Bluetooth-lösenord

Nödfall-Bluetooth-lösen-
ord

Instrumentkod

Nödfall-instrumenkod
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6.3 Spara koden i myVEGA
Om	användaren	har	ett	"	myVEGA"-konto	sparas	både	Bluetooth-lö-
senordet	och	instrumentkoden	även	i	dennes	konto	under	"	PIN-koder 
och koder".	Användningen	av	ytterligare	inställningsverktyg	förenklas	
därmed betydligt eftersom alla Bluetooth-lösenord och instrumentko-
der	automatiskt	synkroniseras	vid	anslutning	till	"	myVEGA"-kontot.	
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7 Uppstart med smartphone/padda 
(Bluetooth)

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

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

Ladda	ner	appen	VEGA	Tools	från	"	Apple App Store",	"	Goog-
le Play Store"	resp.	"	Baidu Store"	till	din	smartphone	eller	padda.	

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

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

Ange	för	verifieringen	i	nästa	menyfönster	Bluetooth-åtkomstkoden	
med 6 tecken. Du hittar koden på instrumentets hus, liksom på infor-
mationsbladet	"	PIN-koder och koder"	i	instrumentförpackningen.	

Fig. 18: Inmatning Bluetooth-lösenord

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

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

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

Systemförutsättningar

Upprätta förbindelse

Verifiera

Ange Bluetooth-lösenord

Förbindelse upprättad
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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".	

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

• Navigationsområde
• Visning av menypunkt

Den valda menypunkten är markerad med en färg.

Fig. 19: 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.

Ändra instrumentkod

Ange parameter
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8 Uppstart med PC/notebook (Bluetooth)

8.1 Förberedelser
Se till att din PC/notebook uppfyller följande systemförutsättningar:

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

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.

Efter att den integrerade Bluetooth resp. Bluetooth-USB-adaptern 
har aktiveras söks instrument med Bluetooth och läggs upp i ett 
projektträd.

8.2 Skapa förbindelse
Välj i projektträdet det önskade instrumentet för parameterinställning 
via Internet.

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

I	nästa	menyfönster	anger	du	för	verifiering	Bluetooth-lösenordet	med	
6 tecken:

Fig. 20: Inmatning Bluetooth-lösenord

Du hittar koden på instrumenthusets utsida, samt på informationsbla-
det	"	"PIN-koder och koder"	i	instrumentets	förpackning.	

Systemförutsättningar

Aktivera Bluetooth-för-
bindelse

Upprätta förbindelse

Verifiera

Ange Bluetooth-lösenord
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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.	

Efter upprättad förbindelse visas instrument-DTM.
Om förbindelsen avbryts, t.ex. på grund av för stort avstånd mellan 
instrument och inställningsverktyget, visas det på inställningsverkty-
get. Meddelandet försvinner när förbindelsen återställs.

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

8.3 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 
i en DTM Collection. Vidare kan dessa DTM även införlivas i andra 
ramapplikationer enligt FDT-standard.

Fig. 21: Exempel på en DTM-visning - Uppstart - Givarinställning

Förbindelse upprättad

Ändra instrumentkod

Förutsättningar
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9 Inställningsmeny

9.1 Menyöversikt

Instrumentinformation Aktuella mätvärden Instrumentstatus

Instrumentnamn, programva-
ruversion, serienummer

Procent, nivå, distans, mätningens tilförlitlighet, eleronik-
temperatur, mäthastighet etc.

OK, felindikering

Menypunkt Urval Grundinställningar

Mätpunktens namn Alfanumeriska tecken Givare

Medium Vätska
Fast material

Vätska

Tillämpning vätska Lagertank, behållare med omrörare, doseringsbehållare, 
pumpstation/ pumpschakt, bräddningsbassäng, behål-
lare/uppsamlingsbassäng, plasttank (mätning genom 
tanktak), mobil plasttank (IBC), nivåmätning i vattendrag, 
flödesmätning	ränna/överfall,	demonstration

Lagertank

Tillämpning fast material Silo (smal och hög), bunker (stor volym), upplag (pinkt-
mätning/profilregistrering),	kross,	demonstration

Silo (smal och hög)

Enheter Instrumentets avståndsenhet
Instrumentets temperaturenhet

Avstånd i m
Temperatur i °C

Inställning Max.-inställning (avstånd A)
Min.-inställning (avstånd B)

Max.-inställning 
8 000 m
Min.-inställning 
0,000 m

Menypunkt Urval Grundinställningar

Dämpning Integrationstid 0 s

Strömutgång Utgångens karakteristiska kurva 0 … 100 % motsvarar 
4 … 20 mA

Strömområde 3,8 … 20,5 mA

Beteende vid störningar < 3,6 mA

Linearisering Lineariseringstyp Linjär

Mellanhöjd

Skalering Skaleringsstorhet
Skaleringsenhet
Skaleringsformat
100 % motsvarar
0 % motsvarar

Volym
l

100 l
0 l

Display Menyspråk
Visningsvärde
Belysning

-
Avstånd
På

Startbild (app)

Huvudmeny

Utökade funktioner
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Menypunkt Urval Grundinställningar

Åtkomstskydd Bluetooth-lösenord -

Skydd för parameterinställningen Avaktiverad

Signalundertryckning Skapa på nytt, utöka, radera, manuell inmatning -

Lodat avstånd till medium 0 m

Störningsbeteende Senaste mätvärde, underhållsmeddelande, störnings-
meddelade

Senaste mätvärde

Tid till störningsmeddelande 15 s

Återställning Fabriksinställning, grundinställningar -

Driftsätt Driftsätt 1: EU, Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Aus-
tralien, 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: Sydkorea, Taiwan,Thailand
Driftsätt 3: Indien, Malaysia, Sydafrika
Driftsätt 4: Ryssland, Kazakstan 

Driftsätt 1

Statussignaler Funktionskontroll
Underhållsbehov
Utanför	specifikationen

På
Av
Av

Menypunkt Urval Grundinställningar

Status Instrumentstatus
Parameterändringsräknare
Mätvärdesstatus
Status utgång
Status ytterligare mätvärden

-

Ekokurva Visning av ekokurva -

Släpande visare Släpande visare, avstånd, mätningens tillförlitlighet, mät-
hastighet, elektroniktemperatur

-

Mätvärden Mätvärden
Ytterligare mätvärden
Utgångar

-

Givarinformation Instrumentnamn, serienummer, hård-/programvaruver-
sion, Device Revision, fabrikskalibreringsdatum

-

Givaregenskaper Giveregenskaper som beställningstext -

Simulering Mätvärde
Simuleringsvärde

-

Mätvärdesminne (DTM) Visning av mätvärdesminne från DTM

Diagnos
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9.2 Besktivning av tillämpningarna
Den här menypunkten gör det möjligt för dig att anpassa givaren opti-
malt till tillämpningen, platsen och mätförhållandena. Inställningsmöj-
ligheterna	beror	på	valet	som	gjordes	under	"	medium",	dvs.	"	vätska"	
eller	"	fast material".	
Behållarna liksom mät- och processförhållanden beskrivs nedan som 
en översikt.

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

Lagertank
• Behållare:

 – Stor volym
 – Stående cylindrisk, liggande rund

• Process-/mätförhållanden:
 – Långsam påfyllning och tömning
 – Lugn medieyta
 – Flerfaldiga	reflektioner	från	kupolformat	behållartak
 – Kondensering

Behållare med omrörare
• Behållare:

 – Stora omrörarvingar i metall
 – Installationer som strömningsbrytare, värmespiraler
 – Stuts

• Process-/mätförhållanden:
 – Ofta förekommande, snabba till långsamma påfyllningar och 

tömningar
 – Kraftigt rörlig yta, skum- och kraftig trombbildning
 – Flerfaldiga	reflektioner	genom	kupolformat	behållartak
 – Kondensering, produktavlagringar på givaren

• Ytterligare rekommendationer
 – Undertryckning av störsignaler med omrörare igång via inställ-

ningsapp eller PACTware/DTM

Dosieringsbehållare
• Behållare:

 – Ingen behållare
• Process-/mätförhållanden:

 – Häufige	und	schnelle	Befüllung/Entleerung
 – Trång monteringssituation
 – Flerfaldiga	reflektioner	genom	kupolformat	behållartak
 – Produktavlagringar, kondensering och skumbildning

Pumpstation/pumpschakt
• Process-/mätförhållanden:

 – Delvist kraftigt rörlig yta
 – Installationer som pumpar och stegar
 – Flerfaldiga	reflektioner	genom	platt	behållartak
 – Smuts- och fettavlagringar på schaktvägg och givare
 – Kondensering på givare

Tillämpning

Tillämpning - vätska
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• Ytterligare rekommendationer
 – Undertryckning av störsignaler via inställningsapp eller 

PACTware/DTM

Bräddningsbassäng
• Behållare

 – Stor volym
 – Delvis underjordiskt monterad

• Process-/mätförhållanden:
 – Delvist kraftigt rörlig yta
 – Flerfaldiga	reflektioner	genom	platt	behållartak
 – Kondensering, smutsavlagringar på givaren
 – Översvämning av givarantenn

Behållare/uppsamlingsbassäng
• Behållare:

 – Stor volym
 – Stående cylindrisk eller fyrkantig

• Process-/mätförhållanden:
 – Långsam påfyllning och tömning
 – Lugn medieyta
 – Kondensering

Plasttank (mätning genom plasttaket)
• Process-/mätförhållanden:

 – Mätning genom tankens tak beroende på tillämpningen
 – Kondensering på plasttaket
 – Hos utomhusanläggningar vatten- eller snöavlagringar på 

behållarens tak möjligt
• Ytterligare rekommendationer

 – Vid mätning genom tanktaket undertryckning av störsignaler via 
inställningsapp eller PACTware/DTM

 – Vid mätning genom tanktaket utomhus skyddstak för mätpunk-
ten

Mobil plasttank (IBC)
• Process-/mätförhållanden:

 – Material och tjocklek olika
 – Mätning genom behållarens tak beroende på tillämpningen
 – Förändrade	reflektionsförhållanden	samt	mätvärdessprång	vid	

behållarbyte
• Ytterligare rekommendationer

 – Vid mätning genom tanktaket undertryckning av störsignaler via 
inställningsapp eller PACTware/DTM

 – Vid mätning genom tanktaket utomhus skyddstak för mätpunk-
ten

Nivåmätning i vattendrag
• Process-/mätförhållanden:

 – Långsam nivåändring
 – Hög dämpning av utgångssignalen vid vågbildning
 – Isbildning och kondensering på antennen mögligt på antennen
 – Flytande material sporadiskt på vattenytan
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Flödesmätning ränna/överfall
• Process-/mätförhållanden:

 – Långsam nivåändring
 – Lugn till rörlig vattenyta
 – Mätning ofta på kort avstånd med krav på exakt mätresultat
 – Isbildning och kondensering på antennen mögligt på antennen

Demonstration
• Tillämpningar som inte är typsika nivåmätningar, t.e.x. instrument-

test
 – 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: 

Silo (smal och hög)
• Process-/mätförhållanden:

 – Interfererande	reflektioner	på	grund	av	svetsfogar	på	behållaren
 – Flerfaldiga	ekon/diffusa	reflektioner	på	grund	av	ogynnsamma	
materiallager	med	fin	kornighet

 – Varierande materialsskikt på grund av utloppskona och påfyll-
ningskona

• Ytterligare rekommendationer
 – Undertryckning av störsignaler via inställningsapp eller 

PACTware/DTM
 – Inriktning av mätningen mot soloutloppet

Bunker (stor volym)
• Process-/mätförhållanden:

 – Stort avstånd till medium
 – Brant rasvinkel, ogynnsamma materialskikt på grund av 

utloppskona på påfyllningskona
 – 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

• Ytterligare rekommendationer
 – Undertryckning av störsignaler via inställningsapp eller 

PACTware/DTM

Upplag	(pinktmätning/profilregistrering)
• Process-/mätförhållanden:

 – Mätvärdessprång	t.ex.	genom	högens	profil	och	traverser
 – Stor rasvinkel, varierande materialskikt
 – Mätning nära fyllnadsström
 – Givarmontering på rörligt transportband

Kross
• Process-/mätförhållanden:

Tillämpning - fast mate-
rial
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 – Mätvärdeshopp och varierande materialsskikt, t.ex. på grund av 
påfyllning med lastbil

 – Snabb reaktionshastighet
 – Stort avstånd till medium
 – Interfererande refektioner på grund av installationer eller 

skyddsanordningar
• Ytterligare rekommendationer

 – Undertryckning av störsignaler via inställningsapp eller 
PACTware/DTM

Demonstration
• Tillämpningar som inte är typsika nivåmätningar

 – Instrumentdemonstration
 – Objektidentifiering/-övervakning
 – Mätvärdeskontroll	med	högre	mätnoggrannhet	vid	reflektion	

utan fast material, som t.ex. över en mätplatta



31

10 Diagnos och service

VEGAPULS C 11 • 2-tråd 4 … 20 mA

58
34

0-
SV

-2
10

32
3

10 Diagnos och service

10.1 Service
Vid avsed användning krävs vid normaldrift inget särskilt underhåll.

Vid vissa tillämpningar kan vidhäftande fyllnadsgods på antenn-
systemet påverka mätresultatet. Vidta därför beroende på givare 
och tillämpning åtgärder för att undvika en kraftig nedsmutsning av 
antennsystemet. Vid behov ska antennsystemet rengöras med jämna 
mellanrum.

Rengöringen bidrar till att typskylten och markeringar på instrumentet 
är synliga.
Observera följande gällande detta:

• Använd endast rengöringsmedel som inte angriper kåpan, typskyl-
ten eller tätningar.

• Använd endast rengöringsmetoder som passar till instrumentets 
skyddsklass.

10.2 Avhjälpa störningar
Den som driver anläggningen är ansvarig för att lämpliga åtgärder 
vidtas för att åtgärda störningar som uppträder.

Instrumentet erbjuder en maximal funktionssäkerhet. Trots detta kan 
störningar uppstå under drift. De kan t.ex. följande orsaker:

• Givare
• Process
• Matningsspänning
• Signalutvärdering

De första åtgärderna är:

• Utvärdering av felmeddelanden
• Kontroll av utgångssignalen
• Behandling av mätfel

Ytterligare omfattande diagnosmöjligheter erbjuder en en smartpho-
ne/padda med inställningsappen resp. en PC/notebook med program-
varan PACTware och passande DTM. I många fall kan orsaken till 
störningen på så sätt fastställas och störningar kan sedan åtgärdas.

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

Om dessa åtgärder inte leder till önskat resultat, ring i brådskande fall 
till VEGA Service hotline på telefon +49 1805 858550. 
Denna	hotline	är	tillgänglig	även	utanför	de	normala	affärstiderna,	7	
dagar i veckan, dygnet runt.

Underhåll

Förebyggande åtgärder 
mot vidhäftningar

Rengöring

Beteende vid störningar

Störningsorsaker

Störningsavhjälpning

Efter störningsåtgärder

Service hotline 24 timmar 
om dygnet
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Eftersom vi erbjuder denna service över hela världen, sker suppor-
ten på engelska. Denna service är kostnadsfri, endast den normala 
telefonavgiften beräknas.

10.3 Diagnos, felmeddelanden
Anslut enligt anslutningsschemat en multimeter med lämpligt mätom-
råde.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 mot-
stånd för högt

Kontrollera, anpassa vid behov

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

Givarelektronik defekt Byt ut instrumentet resp. skicka in det till 
reparation beroende på instrumentut-
förande

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

Statusmeddelandena är indelade i följande kategorier:

• Bortfall
• Funktionskontroll
• Utanför	specifikationen
• Underhållsbehov

och förtydligas med piktogram:

41 2 3
Fig. 22: Piktogram för statusmeddelanden
1 Bortfall (Failure) - röd
2 Utanför specifikationen (Out of specification) - gul
3 Funktionskontroll (Function check) - orange
4 Underhållsbehov (Maintenance) - blå

Bortfall (Failure): På grund av en upptäckt funktionsstörning i instru-
mentet avger instrumentet ett störningsmeddelande. 
Detta statusmeddelande är alltid aktivt. Användaren kan inte avakti-
vera det.

4 … 20 mA-signal

Statusmeddelanden
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Funktionskontroll (Function check): Arbeten utförs på instrumen-
tet, 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 begrän-
sad av extrern påverkan. Mätningen påverkas, mätvärdet är fortfaran-
de 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.

Kod
Textmeddelande

Orsak Avhjälpning

F013
Inget	mätvärde	finns

Inget mätvärde under uppstartfasen eller 
under drift
Givare tippad

Kontrollera montering och/eller paramete-
rinställning, korrigera vid behov
Gör rent antennsystemet

F017
Inställningsområde för 
litet

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

F025
Fel i lineariseringsta-
bellen

Stödställen stiger inte konstant, t.ex. olo-
giska värdepar

Kontrollera lineariseringstabell
Radera/skapa ny tabell

F036
Ingen fungerande pro-
gramvara

Provsummafel vid misslyckad eller avbru-
ten uppdatering av progamvara

Upprepa uppdatering av programvara
Skicka in instrumentet för reparation

F040
Fel i elektroniken

Överskridande av gränsvärde i signalbe-
arbetningen
Hårdvarufel

Starta om instrumentet
Skicka in instrumentet för reparation

F080
Allmänt programvarufel

Allmänt programvarufel Starta om instrumentet

F105
Beräkna mätvärde

Instrumentet är fortfarande i inkopp-
lingsfasen, mätvärdet kunde ännu inte 
bestämmas

Vänta tills inkopplingsfasen är slutförd
Dröjer beroende på mätmiljö och parame-
terinställning upp till ca 3 minuter.

F260
Fel i kalibreringen

Provsummafel i kalibreingsvärdena
Fel i EEPROM

Skicka in instrumentet för reparation

F261
Fel i instrumentinställ-
ningen

Fel vid uppstarten
Signalundertryckning felaktig
Fel vid utförande av en reset

Upprepa uppstart
Utför återställning

F265
Mätfunktion störd

Mätfunktionens programförlopp stört Instrumentet startar om automatiskt

Failure
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Kod
Textmeddelande

Orsak Avhjälpning

C700
Simulering aktiv

En simulering är aktiv Avsluta simulering
Avvakta automatisk avslutning efter 60 mi-
nuter

Kod
Textmeddelande

Orsak Avhjälpning

S600
Otillåten elektroniktem-
peratur

Elektronikens temperatur ligger inte inom 
det	specificerade	området.

Kontrollera omgivningstemperaturen
Isolera elektronik

S601
Överfyllning

Risk för överfyllning av behållaren Säkerställ att ingen ytterligare påfyllning 
sker
Kontrollera nivån i behållaren

S603
Otillåten matningsspän-
ning

Klämmspänning för liten Kontrollera klämspänning, öka driftspän-
ning

Kod
Textmeddelande

Orsak Avhjälpning

M500
Fel i fabriksinställning

Vid återställning till fabrikstillståndet kun-
de data inte återställas

Upprepa återställningen
Hämta	XML-fil	med	givarrdata	till	givaren

M501
Fel i fabriksinställning

Hårdvarufel EEPROM Skicka in instrumentet för reparation

M507
Fel i instrumentinställ-
ningen

Fel vid uppstarten
Fel vid utförande av en reset
Signalundertryckning felaktig

Utför återställning och upprepa uppstart

M508
Programvaran kan inte 
användas med Blue-
tooth

Provsummafel i Bluetooth-programvara Utför uppdatering av programvaran

M509
Uppdatering av pro-
gramvara pågår

Uppdatering av programvara pågår Vänta tills uppdateringen av programva-
ran är avslutad

M510
Ingen kommunikation 
med huvudkontroller

Kommunikation mellan huvudelektroniken 
och displaymodulen störd

Kontrollera anslutningsledningen till dis-
playen
Skicka in instrumentet för reparation

M511
Inkonsistent programva-
rukonfiguration

En programvaruenhet behöver en pro-
gramvaruuppdatering

Utför uppdatering av programvaran

Function check

Out	of	specification

Maintenance
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10.5 Behandling av mätfel
Tabellen nedan anger typiska exempel på användningsrelaterade 
mätfel.
Bilderna	i	spalten	"	Felbeskrivning"	visar	den	respektive	verkliga	nivån	
som streckad linje och den nivån som givaren visar som heldragen 
linje. 

1
2

Le
ve

l

time0

1 Verklig nivå
2 Nivå som visas av givaren

OBS:
Vid konstant signalerad nivå kan orsaken även vara att störningsin-
ställningen	för	strömutgången	är	satt	till"	Håll värde".	
Vid en för låg nivå kan orsaken även vara ett för högt ledningsmot-
stånd.

Vätskor: Mätfel vid konstant nivå

Felbeskrivning Orsak Avhjälpning

Mätvärdet visar en för låg 
resp. en för hög nivå

Le
ve

l

time0

Min/max inställning ej korrekt Anpassa min/max inställning

Lineariseringskurva felaktig Anpassa lineariseringskurva

Mätvärdet hoppar i riktning 
mot 100 %

Le
ve

l

time0

Processrelaterat sjunker nivåekots 
amplitud
Signalundertryckning har inte utförts

Utför signalundertryckning

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

Bestäm orsaken till de förändrade stör-
signalerna, utför signalundertruckning 
med t.ex. kondensat
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Vätskor: Mätfel vid påfyllning

Felbeskrivning Orsak Avhjälpning

Mätvärdet blir stående vid 
påfyllningen

Le
ve

l

time0

Störsignaler i närområdet för stora resp. 
nivåeko för litet
Kraftig skum- eller trombbildning
Max inställning ej korrekt

Åtgärda störsignaler i närområdet
Kontrollera mätpunkt: Antennen ska 
sticka ut ur den gängade stutsen, resp. 
eventuella störningsekon på rund av 
flänsstutsar?
Åtgärda nedsmutsning på antennen
Vid störningar på grund av installationer 
i närområdet, ändra polarisationsrikt-
ning
Skapa signalundertryckning på nytt
Anpassa max inställning

Mätvärdet hoppar vid påfyll-
ning i riktning mot 0 %

Le
ve

l

time0

Nivåekot kan vid ett störsignalställe inte 
särskiljas	från	störsignal	(hoppar	till	fler-
faldigt eko)

Vid störningar på grund av installationer 
i närområdet: ändra polarisationsrikt-
ning
Välj en lämpligare monteringsposition

Mätvärdet hoppar vid påfyll-
ning i riktning mot 100 %

Le
ve

l

time0

På grund av kraftig turbulens och skum-
bildning vid påfyllning sjunker nivåekots 
amplitud. Mätvärdet hoppar till stör-
signal

Utför signalundertryckning

Mätvärdet hoppar vid påfyll-
ning sporadiskt mot 100 %

Le
ve
l

time0

Varierande kondensat eller smuts på 
antennen

Utför signalundertryckning eller sig-
nalundertryckning med kondensat/
smuts i närområdet genom redigering

Mätvärdet	hoppar	til	≥	100	%	
resp. 0 m avstånd

Le
ve

l

time0

Nivåeko upptäcks inte längre i närom-
rådet på grund av skumbildning eller 
störsignaler i närområdet. Givaren över-
går till överrinningssäkerhet. Max nivån 
(0 m avstånd) samt statusmeddelandet 
” Överrinningssäkerhet” visas. 

Kontrollera mätpunkt: Antennen ska 
sticka ut ur den gängade stutsen, resp. 
eventuella störningsekon på rund av 
flänsstutsar?
Åtgärda nedsmutsning på antennen
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Vätskor: Mätfel vid tömning

Felbeskrivning Orsak Avhjälpning

Mätvärdet blir vid tömning 
stående i närområdet

Le
ve

l

time0

Störsignal större än nivåeko
Nivåeko för litet

Kontrollera mätpunkt: Antennen ska 
sticka ut ur den gängade stutsen, resp. 
eventuella störningsekon på rund av 
flänsstutsar?
Åtgärda nedsmutsning på antennen
Vid störningar på grund av installationer 
i närområdet: ändra polarisationsrikt-
ning
Efter att störsignalerna har åtgärdats 
måste signalundertryckningen raderas. 
Utför en ny signalundertryckning

Mätvärdet hoppar vid töm-
ning sporadiskt i riktning mot 
100 %

Le
ve

l

time0

Varierande kondensat eller smuts på 
antennen

Utför signalundertryckningeller öka sig-
nalundertryckning i närområdet genom 
redigering
Använd för fast material radarsensor 
med luftspolningsanslutning

Fast material: Mätfel vid konstant nivå

Felbeskrivning Orsak Avhjälpning

Mätvärdet visar en för låg 
resp. en för hög nivå

Le
ve

l

time0

Min/max inställning ej korrekt Anpassa min/max inställning

Lineariseringskurva felaktig Anpassa lineariseringskurva

Mätvärdet hoppar i riktning 
mot 100 %

Le
ve

l

time0

Processrelaterat sjunker produktekots 
amplitud
Signalundertryckning har inte utförts

Utför signalundertryckning

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

Bestäm orsaken till de förändrade stör-
signalerna, utför signalundertruckning 
med t.ex. kondensat

Fast material: Mätfel vid påfyllning

Felbeskrivning Orsak Avhjälpning

Mätvärdet hoppar vid påfyll-
ning i riktning mot 0 %

Le
ve

l

time0

Nivåekot kan vid ett störsignalställe inte 
särskiljas	från	störsignal	(hoppar	till	fler-
faldigt eko)

Avlägsna/reducera störningssignal: mi-
nimera störande installtioner genom att 
ändra polarisationsriktningen
Välj en lämpligare monteringsposition

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

Rikta in givaren mot den motliggande 
trattvägen, undvikr korsning med fyll-
nadsströmmen
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Felbeskrivning Orsak Avhjälpning

Mätvärdet varierar med 
10 … 20 %

Le
ve

l

time0

Diverse ekon från en ojämn materialyta, 
t.ex. vid släntkon

Kontrollera parametera medietyp, an-
passa vid behov
Optimera installationsplats och giva-
rinriktning

Reflektioner	från	materialytan	över	be-
hållarväggen (avlänkning)

Välj en bättre installationsplats, op-
timera givarinriktningen t.ex. med 
riktningsenhet

Mätvärdet hoppar vid påfyll-
ning sporadiskt mot 100 %

Le
ve
l

time0

Föränderligt kondensat eller smuts på 
antennen

Utför signalundertryckning eller sig-
nalundertryckning med kondensat/
smuts i närområdet genom redigering

Fast material: Mätfel vid tömning

Felbeskrivning Orsak Avhjälpning

Mätvärdet blir vid tömning 
stående i närområdet

Le
ve

l

time0

Störningssignal större än nivåeko resp. 
nivåeko för litet

Åtgärda störningssignaler i närområ-
det. Kontrollera: Antennen måste sticka 
ut ur stutsen
Åtgärda nedsmutsning på antennen
Minimera störande installationer i 
närområdet genom att ändra polarisa-
tionsriktningen
Efter att störsignalerna har åtgärdats 
måste signalundertryckningen raderas. 
Utför en ny signalundertryckning

Mätvärdet hoppar vid töm-
ning sporadiskt i riktning mot 
100 %

Le
ve

l

time0

Föränderligt kondensat eller smuts på 
antennen

Utför signalundertryckningeller öka sig-
nalundertryckning i närområdet genom 
redigering

Mätvärdet varierar med 
10 … 20 %

Le
ve

l

time0

Diverse ekon från en ojämn materialyta, 
t.ex. vid utsugstratt

Kontrollera parametera medietyp, an-
passa vid behov

Reflektioner	från	materialytan	över	be-
hållarväggen (avlänkning)

Optimera installationsplats och giva-
rinriktning

10.6 Uppdatering av programvara
En uppdatering av instrumentets programvara görs via Bluetooth
Följande komponenter behövs:

• Instrument
• Matningsspänning
• PC/notebook med PACTware/DTM och Bluetooth-USB-adapter
• Aktuell	programvara	för	instrumentet	som	fil
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Den aktuella programvaran för instrumentet samt detaljerad infor-
mation	om	tillvägagångssättet	finns	på	nedladdningssidan	på	vår	
hemsida.

Obs! Obs!
Instrument med godkännanden kan vara bundna till bestämda pro-
gramversioner. Kontrollera därför att godkännandet förblir verksamt 
om en uppdatering av programvaran görs.
Detaljerad	information	finns	på	nedladdningssidan	på	vår	hemsida.

10.7 Tillvägagångssätt vid reparation
En instrumentretursedel samt detaljerad information om tillväga-
gångssättet	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:

• 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 returförsän-

delsen. Du hittar dessa på vår hemsida.
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11 Demontering

11.1 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. 

11.2 Avfallshantering
Instrumentet består av material som kan återanvändas. Lämna därför 
instrumentet för avfallshantering till ett specialiserat återvinningsföre-
tag. Observera de gällande nationella föreskrifterna.
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12	 Certifikat	och	godkännanden

12.1 Radiotekniska godkännanden
Radar
Instrumentet har testats och godkänts enligt den aktuella utgåvan av 
nationella normer resp. standarder.
Bestämmelser	för	användningen	hittar	du	i	det	dokumentet	"	Bestäm-
melser för radar-nivåmätinstrument med radiotekniska godkännan-
den"	på	vår	hemsida.	

Bluetooth
Bluetooth-radiomodulen i 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. 

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

12.3 NAMUR-rekommendationer
NAMUR är interesseorganisationen Automatiseringsteknik inom pro-
cessindustrin 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-/manöver-

kompinenter
• NE 107 – självövervakning och diagnos av fältinstrument

För mer information, se www.namur.de. 

12.4 Miljöhanteringssystem
En av de viktigaste uppgifterna är att skydda naturliga levnadsförut-
sättningar. 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.	

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

Material och vikter
Material, berörs av medium

 Ʋ Antenn, processanslutning PVDF
 Ʋ Kontramutter 3) PP
 Ʋ Processtätning FKM 4) 

Material, berörs inte av medium
 Ʋ Hus PVDF
 Ʋ Tätning kabelinföring NBR
 Ʋ Anslutningskabel PVC

Vikt
 Ʋ Instrument 0,7 kg (1.543 lbs)
 Ʋ Anslutningskabel 0,1 kg/m

Processanslutning Gänga G1½, R1½, 1½ NPT
Monteringsanslutning Gänga G1, R1, 1 NPT
Max åtdragningsmoment gänganslutning 7 Nm (5.163 lbf ft)

Åtdragningsmoment
Åtdragningsmoment kontramutter max. 7 Nm (5.163 lbf ft)

Sensorsignal
Mätstorhet Mätstorheten är avståndet mellan antennens underkant 

och fyllnadsgodsets yta. Antennens underkant är också 
mätningens referensplan.

3) Endast med G-gänga
4) Endast med G-gänga
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Fig. 23: Uppgifter om ingångsstorhet
1 Referensplan
2 Uppmätt värde, max mätområde

Max mätområde 5) 8 m (26.25 ft)
Rekommenderat mätområde 6) upp till 5 m (16.4 ft)
Materialets minimala dielektricitetskon-
stant 7)

εr	≥	1,6

Blockeringsavstånd 8)

 Ʋ Driftsätt 1, 2, 4 0 mm (0 in)
 Ʋ Driftsätt 3 ≥	250	mm	(9.843	in)

Uppstartsfas
Uppstartstid för UB = 12 V DC, 18 V DC, 
24 V DC

< 15 s

Startström för uppstarttid ≤	3,6	mA

20 mA

≤ 3,6 mA
4 mA

t2 3 41

Fig. 24: Uppstartstid för mätvärdesutmaning
1 UB On
2 Uppstartstid
3 Mätvärdesutmatning
4 UB Off

Effektförbrukning

5) Beroende på tillämpning och medium
6) För fast material
7) Beroende på tillämpning och medium
8) Beroende på användningsförhållandena
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Givarström
Driftspänning

12 V DC 18 V DC 24 V DC

≤	3,6	mA < 45 mW < 65 mW < 90 mW

4 mA < 50 mW < 75 mW < 100 mW

20 mA < 245 mW < 370 mW < 485 mW

Utgångsstorhet
Utgångssignal 4 … 20 mA
Utgångssignalens område 3,8 … 20,5 mA (fabriksinställning)
Signalupplösning 0,3 µA
Mätupplösning digital 1 mm (0.039 in)
Bortfallssignal strömutgång (kan ställas 
in)

≤	3,6	mA,	>=21	mA,	senast	giltiga	mätvärde

Max utgångsström 22 mA
Skenbart motstånd Se skenbart motstånd under matningsspänning
Startström ≤	3,6	mA;	≤	10	mA	under	5	ms	efter	påslagning
Dömpning (63 % av ingångsstorheten) 
kan ställas in

0 … 999 s

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

 Ʋ Temperatur +18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
 Ʋ Relativ luftfuktighet 45 … 75 %
 Ʋ Lufttryck 860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)

Referensförhållanden montering
 Ʋ Avstånd till installationer >	200	mm	(7.874	in)
 Ʋ Reflektor Plan	plattreflektor	
 Ʋ Interfererande	reflektioner Största störsignal 20 dB mindre än nyttjandesignall

Avvikelser hos vätskor ≤	5	mm	(mätavstånd	>	0,25	m/0.8202	ft)
Ej repeterbarhet 9) ≤	5	mm
Avvikelser hos fast material Värdena varierar kraftig beroende på tillämpning. Bin-

dande uppgifter är därför inte möjliga.

9) Ingår redan i avvikelsen.



45

13 Bilaga

VEGAPULS C 11 • 2-tråd 4 … 20 mA

58
34

0-
SV

-2
10

32
3

0,25 m (0.8202 ft)

10 mm (0.3937 in)

- 10 mm (- 0.3937 in)

5 mm (0.1969 in)

- 5 mm (- 0.1969 in)

0

1 2

Fig. 25: Avvikelser under referensförhållanden 10)

1 Antennens underkant, referensplan
2 Rekommenderat mätområde

Yttre förhållandens påverkan mätnoggrannheten 11)

Uppgifterna gäller för det digitala mätvärdet
Temperaturdrift - digitalvärde < 3 mm/10 K, max. 5 mm
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 
digial-analog omvandling

< 15 µA

Extra mätavvikelse på grund av elektromagnetiskt inträngande
 Ʋ Enligt NAMUR NE 21 < 80 µA
 Ʋ Enligt EN 61326-1 Ingen
 Ʋ Enligt IACS E10 (skeppsbyggnation)/
IEC 60945

< 250 µA

Mätkaraktäristiska	och	effektdata
Mätfrekvens W-band (80 GHz-teknologi)
Mätcykel 12) ≤	250	ms
Svarstid 13) ≤	3	s
Spridningsvinkel 14) 8°
Utstrålad	HF-effekt	(beroende	av	parameterinställning)	15)

 Ʋ Medelhög	spektral	effekttäthet	hos	
den utstrålade signalen

-3 dBm/MHz EIRP

10)	Vid	avvikelser	från	referensvillkor	kan	monteringsrelaterad	offset	uppgå	till	±	4	mm.	Denna	Offset	kan	kompen-
seras med inställningen.

11) Beräkning av temperaturdriften enligt gränsvärdesmetoden
12) Vid driftspänning UB	≥	24	V	DC
13) 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.
14) Utanför den angivna stålningsvinkeln har radarsignalens energi en nivå som är sänk med omkring 0 % (-3 dB).
15) EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power
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 Ʋ Maximal	spektral	effekttäthet	hos	den	
utstrålade signalen

+34 dBm/50 MHz EIRP

 Ʋ Max.	effekttäthet	på	1	m	avstånd < 3 µW/cm²

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
Lagrings- och transporttemperatur -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Mekaniska omgivningsvillkor
Vibrationer (svängningar) Klass 4M8 enligt IEC 60271-3-4 (5 g vid 4 … 200 Hz)
Stötar (mekanisk chock) Klass 6M4 enligt IEC 60271-3-6 (50 g, 2,3 ms)
Slaghållfasthet IK07 enligt IEC 62262

Driftdata
För processförhållanden ska dessutom uppgifterna på typskylten beaktas. Det värdemässigt lägsta 
värdet gäller.
Processtemperatur -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
Processtryck -1 … 3 bar (-100 … 200 kPa/-14.5 … 43.51 psig)

Elektromekaniska data
Kabelinföring Fast anslutning
Anslutningskabel

 Ʋ Konstruktion Ledare, mantlar
 Ʋ Längd 10 m (32.81 ft)
 Ʋ Ledartvärsnitt 0,5 mm² (AWG 20)
 Ʋ Min. böjradie (vid 25 °C/77 °F) 25 mm (0.984 in)
 Ʋ Diameter ca 8 mm (0.315 in)
 Ʋ Ledarisolering och kabelmantel PVC (UV-beständig)
 Ʋ Färg Svart

Bluetooth-gränssnitt
Bluetooth-standard Bluetooth 5.0 (nedåtkompatibel mot Bluetooth 4.0 LE)
Frekvens 2,402 … 2,480 GHz
Max.	utsänd	effekt +2,2 dBm
Max antal deltagare 1
Räckvidd typ. 16) 25 m (82 ft)

Inställning
PC/notebook PACTware/DTM
Smartphone/padda Inställningsapp

16) Beroende på förhållandena på plats
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Matningsspänning
Driftspänning UB

 Ʋ vid 4 mA 12 … 35 V DC
 Ʋ vid 20 mA 9 … 35 V DC

Felpolningsskydd Integrerat
Tillåtet kvarstående rippel

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

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

Överspänningsskydd
Genomslagshållfasthet mot metalliska 
monteringsdelar

>	10	kV

Överspäningshållfasthet (provstötspän-
ningar)	1,2/50	µs	med	42	Ω)

>	1000	V

Extra överspänningsskydd Genom potentialfri konstruktion av elektroniken om om-
fattande isoleringsåtgärder i allmänhet inte nödvändigt.

Elektriska skyddsåtgärder
Potentialfrånskiljning Elektronik potentialfri till 500 V AC
Skyddsklass IP66/IP68 (3 bar, 24 h) enligt IEC 60529,

Typ 6P enligt UL 50
Höjd över havet 5000 m (16404 ft)
Skyddstyp III
Föroreningsgrad 4
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13.2 Dimensioner

1 2 3

ø 68 mm
(2.68")

ø 6 mm
(0.24") SW 41

ø 76 mm
(2.99")

G1½

G1; 1NPT 
R1

1½ - 14 NPT R 1½

23
 m

m
(0

.9
2"

)
29

 m
m

(1
.1

4"
)

10
9 

m
m

(4
.2

8"
)

Fig. 26: Dimensioner VEGAPULS C 11
1 Gänga G1½
2 Gänga 1½ NPT
3 Gänga R1½
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13.3 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 intellectuel-
le. 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 indu-
strial. 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。 

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

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

http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
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Uppgifterna beträffande leverans, användning, sensorernas driftsvillkor och utvärde-
ringssystem motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för upprättandet.
Tekniska ändringar förbehålles

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2021

Phone +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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