
Gauger485

Miernik ultradźwiękowy z interfejsem RS485, do pomiaru 
poziomu cieczy, materiałów sypkich oraz przepływu w kanałach

Kompaktowy - niezawodny - zdalny monitoring poziomu i przepływu!!!
Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu, mierniki ultradźwiękowe serii Gauger485 zapewniają nadzwyczaj 
wiarygodny pomiar nawet w zmiennych warunkach procesu. Test samokalibracji oraz automatycznej 
adaptacji do warunków procesu reprezentuje unikalną kombinację stabilności, wydajności i pomiaru.

Mierniki ultradźwiękowe Gauger485 są doskonałym wyborem dla
aplikacji pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich oraz przepływu 
cieczy w kanałach otwartych w zakresie do 9,5m z dokładnością 0,2%.

Mierniki Gauger485 posiadają kompaktową obudowę, zintegrowaną 
elektronikę z funkcją inteligentnej adaptacji do warunków procesu 
oraz interfejs komunikacji RS485 do zdalnego monitoringu poziomu.

Mierniki Gauger485 umożliwiają przesyłanie mierzonych wartości 
np. do PC, sterownika PLC, systemu monitoringu i wielu innych.
Oprócz standardowej funkcji pomiaru poziomu, mierniki Gauger485
umożliwiają pomiar przepływu w kanałach otwartych, posiadając 
9 predefiniowanych typów zwężek i przelewów. 
Dodatkowo posiadają formułę Manninga, umożliwiając pomiar 
przepływu w kanałach okrągłych, w miejscach gdzie brak 
jest możliwości zabudowy zwężki i/lub przelewu.

Cechy i Korzyści

• Bezpośredni montaż na zbiornikach, naczyniach, korytach, rzekach itp.

• Automatyczna adaptacja do warunków procesu

• Pełna kompensacja w praktycznie każdym środowisku

• Opatentowana technologia dla wyższej rozdzielczości i liniowości

• Wysoka dokładność i niezawodność nawet w trudnych warunkach

• Dynamiczna i statyczna kontrola echa

• Mierzone dane m.in. poziom, dystans, objętość, przepływ, temperatura itp.

• Graficzny wyświetlacz LCD i przyciski oraz port USB do konfiguracji

• Wersja z zatwierdzeniem ATEX i IECEx; Ex II 1G, Ex ia IIB T4 Ga

Aplikacje

Przemysł Chemiczny

Przemysł Petrochemiczny

Przemysł Spożywczy

Gospodarka Wodno-Ściekowa

Przemysł Farmaceutyczny

Przemysł Papierniczy

Przemysł Tworzyw Sztucznych

i wiele innych aplikacji

Opatentowana technologia

     Automatyczna adaptacja do warunków procesu

          Wysoka niezawodność, dokładność i powtarzalność

               Interfejs RS485 dla zdalnego monitoringu mierzonego poziomu i przepływu

Teraz możesz mieć to wszystko!!!
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 Specyfikacja                

 Aplikacje         pomiar poziomu cieczy, materiałów sypkich,
          pomiar przepływu w kanałach otwartych
                 
 Zakres pomiarowy  Gauger485 / 75kHz  0,15...8m (ciecz); 0,15...5m (materiały sypkie)
      Gauger485 / 50kHz  0,35...9,5m (ciecz); 0,35...6m (materiały sypkie)
                 

Dokładność     w zakresie 0,15...0,6m  1,5mm
     w zakresie 0,6...5m  0,3% zakresu mierzonego
     w zakresie 5...9,5m  0,2% zakresu mierzonego

                 
Powtarzalność       1mm

                 
Rozdzielczość        1mm

                 
Szybkość śledzenia procesu     max. 10m na minutę

                 
Częstotliwość pomiarowa     75kHz (standard) lub 50kHz

                 
Kompensacja temperatury     automatyczna, wewnętrzny czujnik temperatury

                 
Wyświetlacz        LCD, graficzny 64x128 pikseli, wielkość 50x25mm2

                 
Interfejs użytkownika  konfiguracja / obsługa   4 przyciski + wyświetlacz LCD lub z PC przez port USB
     port USB (115,2 kbps)   konfiguracja parametrów, lokalny monitoring, 
         aktualizacja oprogramowania miernika

                 
Napięcie zasilania      10,8...33VDC
     pobór prądu przy 24VDC  <10mA

                 
Wyjście / komunikacja      RS485      (opcja: modem GSM - patrz GaugerGSM)

                 
Opcje I/O    1 wyj. przekaźnikowe +  do wyboru: 1xDI + RS485 lub 1 x temp. + RS485 lub 
 (patrz kod zamówienia)       1 x temp. + RS485 + 1xDI

                 
Dane mierzone    na wyświetlaczu  poziom, dystans, objętość, temperatura, licznik czasu
         pracy, status miernika
     RS485    poziom, dystans, objętość, temperatura, przepływ
         (jeden rekord na sekundę)

                 
Materiał wykonania  obudowa przetwornika  PC/ABS + UV
     obudowa czujnika  PVDF

                 
Przyłącze procesowe      1,5“ BSP / NPT (dla 75kHz); 2“ BSP / NPT (dla 50kHz)
     opcjonalnie  przyłącze kołnierzowe (nakręcane na przyłącze gwint.)

                 
Temperatura pracy      -20...+70°C /dla wersji bez wyświetlacza -30...+70°C/

                 
Ciśnienie procesu      max. 2bar

                 
Przyłącze elektryczne      przepust kablowy 1/2“NPT / 2 x dławiki kablowe

                 
Waga        max. 0,96kg

                 
Wymiary        280 x 105 x 138mm

                 
 Aprobaty / zatwierdzenia  standard   CE / EMC, bezpieczeństwo FCC część 15
     opcjonalnie  ATEX / IECEx;  Ex II 1G, Ex ia IIB T4 Ga, Ta= -30...+70°C 
                 
 Stopień ochrony       IP65 / IP67
          IP68 - do 96 godzin przy zanurzeniu 1,8m w wodzie
                 
 Predefiniowane zwężki / przelewy   zwężki i przelewy: prostokątne; trapezowe (Cipolletti);
         trójkątne typu V; Khafagi-Venturi; Parshalla; typu H;
         Palmer-Bowlus; Neyrpic Venturi;  Leopold-Lagco
 Formuła Manninga      pomiar przepływu w rurach okrągłych (np. połowa rury),
         gdzie brak możliwości zabudowy zwężki / przelewu
                 

Gauger485
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Gauger485

 Sposób zamówienia - miernik Gauger485          

Wyświetlacz i pokrywa / klapka przeciwsłoneczna

Z wyświetlaczem i pokrywą przeciwsłoneczną R

Z wyświetlaczem, bez pokrywy przeciwsłonecznej D

Bez wyświetlacza, z pokrywą przeciwsłoneczną S

Bez wyświetlacza, bez pokrywy przeciwsłonecznej T

Modem i antena GSM

Brak (standard) 0

Wbudowany modem GSM (patrz karta GaugerGSM) X

Typ czujnika / materiał / przyłącze / zakres

Czujnik pomiarowy 75kHz, materiał czujnika PVDF, 
gwint 1,5“ BSP/NPT; zakresy pomiarowe 0,15...5 / 8m

A

Czujnik pomiarowy 50kHz, materiał czujnika PVDF, 
gwint 2“ BSP/NPT; zakresy pomiarowe 0,35...6 / 9,5m

B

Komunikacja

1 wej. cyfrowe + interfejs RS485 5

1 wej. czujnika temperatury + interfejs RS485 6

1 wej. czujnika temp. + RS485 + 1 wej. cyfrowe (tylko CE) 7

Konfiguracja czujnika ultradźwiękowego

Czujnik zintegrowany, z automatyczną kompensacją T

Czujnik zewnętrzny z kablem o długości 2m B

Aprobaty

Ogólnego przeznaczenia: CE-EMC, FCC część 15 C

ATEX / IECEx; Ex II 1G, Ex ia IIB T4 Ga, Ta =-30...+70°C E

Gwarancja

1 rok 1

2 lata 2

Inne

Kod zarezerwowany V

Przykład zamówienia: GAM - R 0 A 5 - T C 2 V
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Gauger485

 Sposób zamówienia - akcesoria dla mierników Gauger485        

Akcesoria / opis Kod zamówienia

 Zasilacz gniazdkowy 230VAC/24VDC GAM-ACC-A-000

Uchwyt montażowy miernika Gauger485, stal nierdzewna GAM-ACC-C-000

Zewnętrzny czujnik temperatury kompensacji; kabel o długości 3m1
GAM-ACC-F-300

Zasilacz 230VAC/24VDC do montażu na szynie DIN NA-ACC-D-24V

Zasilacz 230VAC/24VDC do montażu na ścianie NA-ACC-W-24V

Bariera iskrobezpieczna dla Gauger485 w wersji Ex, dla zasilania 24VDC2
NA-7729P+/IS

 UWAGI:
 1. Długość przewodu czujnika zewnętrznego wynosi 3m (opcjonalnie inna długość).
 2. Bariera montowana jest poza strefą.

 Miernik Gauger485 z regulowanym uchwytem 
 montażowym ze stali nierdzewnej

 Pomiar przepływu w kanałach otwartych         

 Mierniki Gauger485 posiadają opcjonalną funkcję pomiaru przepływu w kanałach otwartych i rurach.
 Mierniki posiadają wpisanych do pamięci 9 predefiniowanych typów  zwężek i przelewów wg standardu Europejskiego 
 oraz 1 formułę Manninga do pomiaru przepływu w okrągłych rurach (połowa przekroju rury).
 Predefiniowane typy zwężek i przelewów to m.in. prostokątne, trapezowe (Cipolletti), trójkątne typu V, Khafagi-Venturi,
 Parshalla, typu H, Palmer-Bowlus, Neyrpic Venturi; Leopold-Lagco oraz dodatkowo formułę Manninga, dla okrągłych 
 rur (np. połowa przekroju standardowej okrągłej rury).
 Konfiguracja parametrów przepływu wykonywana jest z PC przy użyciu oprogramowania i kabla USB.

 Funkcja formuły Manninga umożliwia pomiar przepływu w kanałach okrągłych, jeśli brak jest możliwości 
 montażu  standardowej zwężki i/lub przelewu. Dla wykonania przepływu w takim kanale wymagana jest konfiguracja
 miernika Gauger485, wprowadzając informacje odnośnie przekroju poprzecznego kanału i jego wielkości, 
 pochyłości kanału oraz współczynnika chropowatości.
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Masz Problem z Pomiarem Poziomu
Mierniki poziomu które używasz nie są dokładne. Próbując skompensować warunki otoczenia i temperaturę wewnątrz 
zbiornika nie odczuwasz rezultatów poprawy pracy. Fala dźwiękowa i sygnał transmisji pozostają nadal niezgodne. 
Nawet najbardziej wyrafinowane i droższe przyrządy nie dają poprawnej powtarzalności i liniowości, ważnej dla 
dokładności pomiaru. Gdy przeliczymy wartości tych niezgodności i problemy z tym związane to zakup naszego 
przyrządu firmy SOLID jest naprawdę opłacalny.

 Opatentowana technologia dostarczająca wyższą rozdzielczość i liniowość ...      

Mierniki ultradźwiękowe z opatentowaną technologią firmy SOLID używają unikalnych modułów pomiarowych
integrując specjalne oprogramowanie. Każdy przyrząd posiada wbudowane moduły funkcjonalne:

 Moduł kontroli fali dźwiękowej
Innowacyjna, opatentowana technologia firmy SOLID odpowiada za transmisję ustalonego impulsu i częstotliwość 
przy stałym napięciu, umożliwiając otrzymanie skontrolowanej oscylacji i identyfikacji każdej fali. Zapewnia to 
otrzymanie wiarygodnego sygnału przy maksymalnej amplitudzie dla osiągnięcia nadzwyczaj wysokiego poziomu 
dokładności, powtarzalności i liniowości. Pomiar straty energii jako funkcji prędkości dźwięku, umożliwia poprawną 
pracę nawet w bardzo trudnym środowisku. Moduł ten w rzeczywistości umożliwia kompletną kontrolę energii.

Dynamiczna i statyczna kontrola echa
Innowacyjny algorytm umożliwia automatyczną (dynamiczną) identyfikację, uczenie się i magazynowanie w pamięci 
wszystkich występujących zakłóceń i przeszkód bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika. „Skanowanie funkcji 
dystansu” lokalizuje zakłócenia i przeszkody w zbiorniku, dostarczając odpowiedniej kompensacji. Dodatkowo, w 
przypadku jeśli to konieczne użytkownik ma możliwość interwencji i ręcznej nastawy dynamiki echa.

Moduł kontroli temperatury
Moduł zapewnia szybką kompensację zmian temperatury, odczytując prawidłowo mierzoną wartość poziomu. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku instalacji procesowych gdzie zachodzą szybkie zmiany temperatury otoczenia lub 
szybkie wahania temperatury procesu. Dynamiczna kompensacja zapewnia utrzymywanie przez przyrząd pomiarowy 
optymalnej dokładności pomiaru w każdym momencie.

Moduł kontroli wzmocnienia
Specjalny algorytm modułu umożliwia pełną kontrolę wzmocnienia sygnału odebranego z czujnika, zapewniając 
dokładny i wiarygodny pomiar nawet w obecności gazów lub oparów. Moduł ten dostosowuje odpowiednio 
wzmocnienie dla optymalizacji pomiaru poziomu w przypadku gdy powierzchnia cieczy zawiera fale i jest wzburzona. 
Algorytm ten zapewnia specjalną efektywność przy pomiarach proszków i innych materiałów sypkich. Moduł ten 
osłabia silne sygnały i wzmacnia słabe sygnały dla ich poprawy w stosunku do współczynnika zakłóceń.

 Aplikacje                

Przemysł Chemiczny: kwasy, zasady, różne chemikalia i odczynniki w zbiornikach buforowych, magazynowych itp. 
Korzyść lepszych wyników pomiaru w obecności piany, gazów i pary wodnej.

Silosy: ciężkie proszki, nawozy, rudy, materiały stałe, kamienie itp. Korzyść rozszerzonego zakresu i wiarygodnego sygnału.

Przemysł Petrochemiczny: większość węglowodorów. Korzyść wiarygodnych wyników pomiarów w środowisku lotnych 
gazów i CO2. Pomiar poziomu w zbiornikach magazynowych z pomiarem o dokładności poniżej 2mm.

Przemysł Spożywczy: piwo, soki, mieszanki cieczy, ciecze w zbiorniku z mieszadłem, ziarna, proszki, mąka w 
silosach itp. Korzyść lepszej dokładności pomiaru i nowych możliwości zastosowań.

Gospodarka Wodna i Wodno-Ściekowa: pomiar poziomu w wieżach wodnych, pomiar przepływu ścieków, stacje 
pompowe itp. Dokładny pomiar przepływu cieczy w kanałach otwartych. Korzyść niskiej ceny i wysokiej wydajności.

Przemysł Farmaceutyczny: drobne proszki, płyny aseptyczne, pasty itp. Korzyść szerokiego zakresu aplikacji i nowych 
możliwości zastosowań.

Przemysł Papierniczy: środki wybielające, szlamy, pomiar średnic rolek papieru itp. Korzyść wiarygodnych pomiarów, 
dokładności i niezawodności w dostępnej cenie.

Tworzywa Sztuczne: granulaty, proszki itp. Korzyść szerokiego zakresu aplikacji i nowych możliwości zastosowań.

Gauger485

"Twój Partner w Pomiarach i RegulacjI"

MicroScan

MonoScan

SmartLite

SmartScan 25

SmartScan 50

Gauger...
GSM/485/420
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