Ultrazvukové
snímaèe VEGASON

na meranie výky hladiny tuhých
a kvapalných materiálov (3)
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Displej a nastavovanie
snímaèov VEGASON 60
série plics®

protokolov. HART®, Profibus, Foundation
Fieldbus, Ethernet a v budúcnosti aj ïalie
prenosové módy budú plne podporované.

Existujú tyri monosti nastavovania vetkých prístrojov technológie plics®. Základnou vo¾bou pre pouívate¾a je nový zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM,
ktorý umoòuje jednoducho a pohodlne
nastavova vetky prístroje technológie
plics®.

Vetky prístroje plics® s HART® komunikáciou sa dajú nastavova aj pomocou tandardných komunikátorov HART®.

PLICSCOM ponúka podstatne viac moností ako predchádzajúce nastavovacie moduly. Vïaka bodovej matrici má schopnos
zobrazova na displeji krivky odrazov a tendencií. Samozrejmosou je vo¾ba a zobrazovanie rôznych jednotiek. Zálohovanie
nastavených hodnôt snímaèa jedného zásobníka bude moné pomocou pamäte modulu PLICSCOM. Ak máte zásobníky rovnakých rozmerov, je moné kopírova
údaje z jedného snímaèa na druhý. Takto
je moné skracova èas nasadenia a eliminova chyby pri nastavovaní. Rovnako pohodlne mono obnovi údaje v snímaèi
po jeho oprave z jednotky PLICSCOM.
Vïaka vodeodolnej kontrukcii modulu
PLICSCOM nie je nastavovanie v zhorených poveternostných podmienkach iadnym problémom. Elektronika a spojovacie
kontakty sú vdy chránené.
Hlavné výhody nastavovacieho modulu
PLICSCOM
 Jeden modul pre vetky prístroje VEGA.
 Vkladanie s monosou pootoèenia o 90°.
PLICSCOM sa dá nasadi a vybera kedyko¾vek bez potreby preruenia napájania snímaèa.
 Jednoduché nastavovanie pomocou 4 tlaèidiel.
 Jasný textový displej.
 Merané hodnoty s jednotkami.
 Krivka odrazov a tendencií na displeji.
 Pamä údajov v PLICSCOM.
 Vodeodolnos aj pri otvorenom kryte prístroja.
Modul PLICSCOM mono intalova priamo do krytu snímaèa alebo do externého
displeja VEGADIS 61. Externý displej a nastavovacia jednotka VEGADIS 61 sú
vhodné na zobrazenie meraných hodnôt
na èíslicovom a kvázianalógovom displeji
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Obr.7 Nastavovací modul PLICSCOM
a kryty snímaèov VEGASON 60

a dovo¾uje nastavenie snímaèov zo vzdialeného miesta a do 25 m od snímaèa.
Pre najvýkonnejie nastavovanie sa dodáva
nástupca známeho programu VVO. Pomocou programu PACTware a ovládaèov
VEGA-DTM mono pohodlne nastavova
cez PC vetky prístroje VEGA technológie
plics®, ako aj starie typy s komunikáciou
HART®. Na snímaèe VEGA s prúdovým
výstupom 4 20 mA sa môeme prepoji
na PC pomocou komunikaèného rozhrania
VEGACONNECT 3, a tak zabezpeèi ich
nastavovanie pomocou programu PACTware. Je moné pripojenie priamo do hlavice snímaèa na zbernicu I2C alebo na 2-vodièové vedenie s vyuitím signálu HART.
PACTware je jednoduchý a univerzálny
nástroj na nastavovanie snímaèov. PACTware (Process Automation Configuration
Tool) umoòuje nastavova vetky po¾né
zariadenia, ako sú rozhrania HART®, odde¾ovacie zbernice, vzdialené I/O obvody
a snímaèe, a to vetko online, ako aj offline.
Pomocou jediného programu mono konfigurova vetky prístroje VEGA, ako aj prístroje iných výrobcov (ak ku svojim snímaèom ponúkajú ovládaèe DTM). PACTware
predstavuje výkonný nástroj aktívnej správy  ASSET Managementu.
Je to moné vïaka tandardizovanému opisu rozhrania, konceptu FDT (field device
tool). Pomocou ovládaèov DTM (device type manager) je moné realizova nastavovanie snímaèov cez viacero busových protokolov. PACTware je nástroj nezávislý
od výrobcov. Pomocou prísluných ovládaèov DTM je moné realizova nastavenie
po¾ných prístrojov od rozlièných výrobcov.
Ïalou výhodou konceptu FDT je, e nie je
závislý od pouívaných komunikaèných

Poslednou monosou snímaèov VEGA
technológie plics® je, e ich mono implementova pomocou ovládaèov (E)DD alebo DTM do nastavovacích nástrojov najväèích dodávate¾ov PLC alebo riadiacich
systémov ako sú AMS, SMARTVISION
alebo PDM.
Kryty snímaèov
VEGASON 60 série plics®
Jednou zo základných prvkov technológie
plics® sú kryty. V ponuke sú tyri typy krytov, pomocou ktorých je VEGA schopná
vyriei vetky poiadavky pouívate¾ov.
V ponuke má kryt plastový, hliníkový alebo z nehrdzavejúcej ocele, s certifikátom
alebo bez, s káblovou priechodkou alebo
zástrèkou, s displejom alebo bez. Základný
je plastový kryt z VALOXu, ktorý sa vyznaèuje vysokou odolnosou, je ¾ahký a lacný.
Ako druhý typ krytu je v ponuke kryt z nehrdzavejúcej ocele 1.4435, ktorý a vyznaèuje ve¾kou robustnosou a vysokou
odolnosou. Treou monosou krytu je
hliníkový s plastovým povlakom. Je rovnako robustný, avak ve¾mi ¾ahký. Prvé tri typy krytov sa môu pouíva vo verzii Ex
v iskrovobezpeènom vyhotovení Ex ia.
Posledný typ krytu je hliníkový s plastovým povlakom v dvojkomorovej verzii.
Je robustný, pre urèený najmä pre aplikácie v tlakovo tesnom vyhotovení Ex d. Má
monos intalácie displeja aj zboku.
V prípade konceptu Ex d, sa oddelenie svoriek nachádza v jednej èasti v hliníkovom
dvojkomorovom kryte. Odtia¾ sa pomocou
tlakovo tesných sklenených priechodiek
prechádza do oddelenia skutoèných svoriek. Toto oddelenie je úplne iskrovo bezpeèné, t. j. pouíva sa iskrovo bezpeèná
elektronika. Z tohto dôvodu je moné
poui indikaèný a nastavovací modul
PLICSCOM, aj pri otvorenom kryte prístroja a nastavova cez modul aj v Ex
oblasti (pod prúdom).
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Zhodnotenie
Zvlátnou prednosou ultrazvukového meracieho princípu je, e pracuje bez priameho dotyku s meraným médiom. Odpadá
tak mechanický kontakt s meranou látkou.
Vïaka samoèisteniu èelnej membrány od
kondenzátu a prachu sa podstatne zniujú
nároky na údrbu. Umoòuje realizova
merania a do 60 m s presnosou lepou
ako 0,1 % a v rozsahu teplôt od 40 do
+80 °C. Meranie je moné pri tlakoch u
od 20 do 300 kPa.
Je to vhodný spôsob kontinuálneho merania výky hladiny kvapalín a tuhých materiálov aj v prostredí s nebezpeèenstvom vý-
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buchu. Menièe je mono poui aj pri meraní silne agresívnych kyselín a zásad.
Pouitím signálovej analýzy pri vyhodnocovaní uitoèných a faloných odrazov
s vyuitím Fuzzy logiky je moné poui
ultrazvukové systémy aj v nároèných aplikáciách. Takéto meranie sa vyznaèuje vysokou presnosou, úèinnosou, spo¾ahlivosou a jednoduchou obsluhou.
Ultrazvukové snímaèe VEGASON 60 série
plics® etria uívate¾om èas a náklady pri
návrhu, poèas celej doby prevádzky nasadenia snímaèov plics®: vïaka logickej vo¾be meracieho princípu, jednoduchému
výberu krytu, rýchlej montái, oiveniu po-

mocou navádzacieho menu snímaèov, jednoduchej obsluhe, prepracovanému servisu. U po jednom oivení alebo servise snímaèov koncepcie plics® je prevádzkovate¾
schopný jednoducho prenáa tieto skúsenosti na iné aplikácie.
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