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1	 Ölçme	prensibi
Ölçme	prensibi
VEGASON ölçülecek ürün ortamına kısa ultrasonik darbeler gönderir. 
Bunlar, dolum yüzeyinden yansıtılarak sensör tarafından tekrar yakalanır. 
Ölçüm cihazı, ses dalgası için gereken ilerleme süresinden ve girilen 
hazne yüksekliğinden dolum seviyesini hesaplar. Temassız ölçüm işlemi 
dolum malzemesi özelliklerinden bağımsızdır ve ürün ortamı olmadan bir 
devreye alımı mümkün kılmaktadır.

Avantajları
Kompakt dizayn, sensörün kolay bir şekilde kurulmasına olanak sağla-
maktadır. Dolum malzemesi özelliklerinin seviye ölçümüne herhangi bir 
etkisi olmadığından devreye alım ürün ortamı olmadan da yapılır. Uygun 
fiyata temassız ölçüm işlemi yıpranmayan ve bakım gerektirmeyen bir 
kullanım sağlamaktadır.

Giriş	büyüklüğü
Ölçüm için referans yüzeyi transdüktörün altındadır. Ölçüm aralığıyla ilgili 
tüm verilerin yanı sıra iç sinyal değerlendirme de buradan hesaplanır.
Tüm cihazlarda transdüktörün alt kısmıyla arada ölçümün alınmasına 
imkan olmayan minimum bir mesafe kalmalıdır (Buna blok uzaklığı denir.). 
Blok uzaklığın bu kesin değerini ilgili cihazın kullanım kılavuzundan 
öğrenebilirsiniz.

3

4
2

1

Res. 1: VEGAPULS 63'te giriş büyüklüğüne ilişkin veriler
1 Referans düzlem
2 Maks. ölçüm aralığı
3 Blok aralık
4 Kullanılabilir ölçüm aralığı
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2	 Modele	genel	bakış

VEGASON	61 VEGASON	62 VEGASON	63

Uygulamalar Depo haznelerine veya açık sularda sıvıların ya da döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü

Maks.	ölçüm	aralığı Sıvılarda: 5 m (16.4 ft)
Döküm malzemelerinde: 2 m (6.562 ft)

Sıvılarda: 8 m (26.25 ft)
Döküm malzemelerinde: 3,5 m (11.48 ft)

Sıvılarda: 15 m (49.21 ft)
Döküm malzemelerinde: 7 m (22.97 ft)

Malzeme	-	Transdüktör PVDF PVDF UP/316 Ti

Malzeme	-	Proses	bağlantısı PVDF PVDF UP

Proses	sıcaklığı -40 … +80 °C (-40 … +176 °F) -40 … +80 °C (-40 … +176 °F) -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Proses	basıncı -0,2 … +2 bar/-20 … +200 kPa
(-2.9 … +29 psig)

-0,2 … +2 bar/-20 … +200 kPa
(-2.9 … +29 psig)

-0,2 … +1 bar/-20 … +100 kPa
(-2.9 … +14.5 psig)

Ölçüm	sapması ±4 mm ya da < %0,2 ±4 mm ya da < %0,2 ±6 mm veya < % 0,2

Sinyal	çıkışı • 4 … 20 mA/HART - İki telli
• 4 … 20 mA/HART - Dört telli
• Profibus PA
• Foundation Fieldbus

• 4 … 20 mA/HART - İki telli
• 4 … 20 mA/HART - Dört telli
• Profibus PA
• Foundation Fieldbus

• 4 … 20 mA/HART - İki telli
• 4 … 20 mA/HART - Dört telli
• Profibus PA
• Foundation Fieldbus

Gösterge/Ayar • PLICSCOM
• PACTware
• VEGADIS 81
• VEGADIS 82

• PLICSCOM
• PACTware
• VEGADIS 81
• VEGADIS 82

• PLICSCOM
• PACTware
• VEGADIS 81
• VEGADIS 82

Onaylar • ATEX
• IEC
• Gemi inşaatı
• FM
• CSA
• EAC (Gost)

• ATEX
• IEC
• Gemi inşaatı
• FM
• CSA
• EAC (Gost)

• Gemi inşaatı
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3	 Cihaz	seçimi

Uygulama	alanları
VEGASON serisinin ultrasonik sensörleri sabit ölçüm koşullarında yapı-
lan kolay uygulamalarda sıvı ve döküm malzemelerinin temassız seviye 
ölçümü için kullanılmaktadır.

VEGASON	61
VEGASON 61, sıvı ve döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümünde 
kullanılan bir ultrasonik sensördür. Tipik uygulamaları arasında depo 
haznelerinde ve açık havuzlarda yapılan sıvı ölçümleri vardır. Sensör, 
küçük haznelerde veya açık konteynırlarda döküm malzemelerinin tespit 
edilmesinde kullanılmaktadır.

VEGASON	62
VEGASON 62, sıvı ve döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümünde 
kullanılan bir ultrasonik sensördür. Tipik uygulamaları arasında depo 
haznelerinde ve açık havuzlarda yapılan sıvı ölçümleri vardır. Sensör, 
küçük haznelerde veya silolarda döküm malzemelerinin tespit edilme-
sinde kullanılmaktadır. Kullanım alanlarını tüm endüstri alanları olarak 
genellemek mümkündür.

VEGASON	63
VEGASON 63, sıvı ve döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümünde 
kullanılan bir ultrasonik sensördür. Tipik uygulamaları arasında depo haz-
nelerinde ve açık havuzlarda yapılan sıvı ölçümleri vardır. Sensör, küçük 
veya orta büyüklükteki kaplarda döküm malzemelerinin sürekli tespit 
edilmesinde kullanılmaktadır.

Uygulamalar

Haznelerde	seviye	ölçümü
Konik zeminli haznelerde yapılan seviye ölçümünde sensörün, haznenin 
ortasına monte edilmesi avantaj yaratır çünkü bu durumda ölçüm tabana 
kadar yapılabilir.

Res. 5: Konik zeminli haznelerde seviye ölçümü

Dikey	boruda	seviye	ölçümü
Dikey bir boruda (Ses borusu veya bypass borusu) kullanım sayesinde 
kap iç kurulum, köpükleşme ve çalkantı etkileri ortadan kalkar. Ölçüm 
sadece boru içinde yapılabileceğinden, dikey boruların boyu, minimum 
dolum yüksekliğine kadar çıkmak zorundadır.

max.

min.

1

Res. 6: Tanktaki dikey boru
1 Havalandırma deliği: ø 5 … 10 mm (0.197 … 0.394 in)

Havuzlarda	seviye	ölçümü
Dolum malzemesiyle arada minimum mesafenin azaltılabilmesi için, 
VEGASON'a saptırıcı ayna da takabilirsiniz. Bu şekilde, haznenizi hemen 
hemen sonuna kadar doldurmanız mümkün olur. Böyle bir kurulum, ilk 
etapta, yağmur savakları gibi açık hazneler için uygundur.

~200

~400x40045
°

Res. 7: Saptırıcı aynalı VEGASON 63
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4	 Seçme	ölçütleri
VEGASON	61 VEGASON	62 VEGASON	63

Hazne Küçük hazneler ● ● ●

Orta boy kap – ● ●

Açık havuzlar ● ● ●

Proses Debi ölçümü ● ● –

Agresif ortamlar ● ● –

Montaj Dişli bağlantıları ● ● –

Flanş bağlantıları ● ● ●

Hijyenik bağlantılar ● ● –

Kurulum bileziği – – ●

Transdüktör Bypass veya taşma boru-
sunda ölçüm

● ● ●

Branşa	özel	uygulamalar	
için	uygunluk

Açık sular ● ● ●

Gemi inşaatı ● ● ●

Su, atık su ● ● ●
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5	 Gövdeye	genel	bakış

Plastik	PBT

Koruma	tipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67

Model Tek hücre İki hücre

Uygulama	alanı Endüstri çevresi Endüstri çevresi

Alüminyum

Koruma	tipi IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

Model Tek hücre İki hücre

Uygulama	alanı Mekanik stresi yüksek endüstri çevresi Mekanik stresi yüksek endüstri çevresi

Paslanmaz	çelik	316L

Koruma	tipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

Model Elektropolize tek hücre Bir hücre, hassas döküm Hassas döküm iki hücre

Uygulama	alanı Agresif çevre, gıda, ilaç Agresif çevre, şiddetli mekanik stres Agresif çevre, şiddetli mekanik stres
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6 Montaj

Montaj	örnekleri
Aşağıdaki şekiller montaja örnekleri ve ölçüm düzenlemeleri göstermek-
tedir.

Atık	su	tankı

Res. 15: VEGASON 61'li atık su tankında seviye ölçümü

Tank içeriğinin katı madde payı ve değişken yoğunluğu nedeniyle, 
ultrasonla temassız seviye ölçümü uygun bir yöntemdir. VEGASON 61'in 
PVDF kapsüllü transdüktörü tanktaki agresif gazlara karşı dirençlidir ve 
proses bağlantısı olarak kendisine sadece bir tane G1½ A vida soketi 
gerekmektedir.

Pompa	kuyusu

Res. 16: VEGASON 62 ile pompa biriktirme kabında seviye ölçümü

Kolay uygulamalarda, pompa biriktirme kaplarında, temassız ölçüm 
yapan VEGASON 62 ultrasonik sensör kullanılmaktadır. Bu, seviyeyi atık 
su kıvamından bağımsız olarak, bakım gerektirmeden ölçmektedir.

Res. 17: Bir taşıma bandında VEGASON 63 ile profil ölçümü

Temassız ölçüm yapan VEGASON 63 ultrasonik sensör, ör. şeker pancarı 
profilini izlemede ekonomik bir çözüm olmaktadır. Ultrasonik sensörler 
dolum malzemesinden yansıtılır. Entegre elektronik taşıma bandının 
taşıdığı yükün yüksekliğini tespit eder. VEGASON 63, montaj bileziği 
sayesinde döküm yerine optimal bir şekilde hizalanır.
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7	 Elektronik	-	4	…	20	mA/HART	-	İki	tel

Elektroniğin	yapısı	
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve para-
metrelemede kullanılmak için I²C arayüzlü kontak pini vardır. İki hücreli 
gövdede bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.

Güç	kaynağı
Güç kaynağı ve akım sinyali, modele bağlı olarak, aynı ''iki-telli bağlantı 
kablosu'' üzerinden sağlanır.
VEGATRENN 141/142, VEGASTAB 690 VEGA besleme cihazları da VE-
GAMET değerlendirme cihazları da güç kaynağı olarak uygundur. Bu ci-
hazlarla, sensör için, güç devresini şebeke devrelerinden DIN VDE 0106 
bölüm 101 gereğince ayrılması temin edilmiştir.

• Çalışma gerilimi
 – 14 … 36 V DC

• İzin verilen kıpırtı
 – Upp < 1 V (< 100 Hz)
 – Upp < 10 mV (100 … 10 kHz)

Bağlantı	kablosu
Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi için 
EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme 
beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
HART multidrop modundayken genel olarak blendajlı bir kablo kullanma-
nızı tavsiye ederiz.

Kablo	yalıtımlama	ve	topraklama
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo blendajını iki taraflı olarak 
topraklama potansiyeline bağlamanızı tavsiye ederiz. Blendaj sensörde 
doğrudan iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış top-
raklama terminali düşük empedans olarak toprak gerilimine bağlanmış 
olmalıdır.

Bir	hücreli	gövdenin	bağlantısı

I2C

Display

1

1 2 5 6 7 8

Res. 18: Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı

İki	hücreli	gövdenin	bağlantısı

I2C

1

1 2

Res. 19: İki hücreli gövdenin bağlantı şeması
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
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8	 Elektronik	-	4	…	20	mA/HART	-	dört	tel

Elektroniğin	yapısı	
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve para-
metrelemede kullanılmak için I²C arayüzlü kontak pini vardır. İki hücreli 
gövdede bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.

Güç	kaynağı
Güç kaynağı ve elektrik çıkışı, yönetmeliklerin emniyet açısından ayırmayı 
öngördüğü durumlarda, ayrılmış iki telli bağlantı kablosu üzerinden yapılır.

• Çalışma gerilimi
 – 20 … 72 V DC, 20 … 253 V AC, 50/60 Hz

Bağlantı	kablosu
4 … 20 mA'lık akım çıkışı piyasada bulunan yalıtımsız iki telli kablo ile 
bağlanır. Sanayi için EN 61326 test değerlerinin üzerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
Besleme gerilimi için onaylanmış, PE telli bir kurulum kablosu gerekmek-
tedir.

Kablo	yalıtımlama	ve	topraklama
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo blendajını iki taraflı olarak 
topraklama potansiyeline bağlamanızı tavsiye ederiz. Blendaj sensörde 
doğrudan iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış top-
raklama terminali düşük empedans olarak toprak gerilimine bağlanmış 
olmalıdır.

İki	hücreli	gövdenin	bağlantısı

4 ... 20 mA

PE

/ L
/ N

L1 N GND

1 2

1 2 3 4

4...20mA IS

Res. 20: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1 Besleme gerilimi için yay baskılı klemensler
2 4 … 20 mA'lık sinyal çıkışı aktif

Klemens Fonksiyon Polarite

1 Güç kaynağı +/L

2 Güç kaynağı -/N

3 4 - 20 mA'lık çıkış (aktif) +

4 4 - 20 mA'lık çıkış (aktif) +

CSA gereğince kurulum için ça-
lışma toprağı
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9	 Elektronik	-	Profibus	PA

Elektroniğin	yapısı	
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve 
parametrelemede kullanılmak için I²C arayüzlü bir fiş vardır. İki hücreli 
gövdede bu bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.

Güç	kaynağı
Enerji bağlantısı bir Profibus-DP-/PA iletişim ağı ile sağlanır.
Güç kaynağı verileri

• Çalışma gerilimi
 – 9 … 32 V DC

• DP/PA segment kuplörü başına sensörlerin maks. sayısı
 – 32

Bağlantı	kablosu
Bağlantı, Profibus spesifikasyonlarında belirtildiği şekilde blendajlı bir 
kablo ile yapılmaktadır.
Tüm kurulumun, profibus spesifikasyonlarına uygun şekilde yapılması ge-
rekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama dirençleri 
üzerinden olmasına dikkate alın. 

Kablo	yalıtımlama	ve	topraklama
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında, bağ-
lantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama gerilimine bağlağın. 
Bunun için sensördeki blendaj iç topraklama terminaline bağlı olmalıdır.
Gövdedeki dış topraklama terminali voltaj regülatörüne düşük empe-
dansta bağlanmış olmalıdır.
Voltaj regülatörsüz sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında ve 
sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusun-
da (T ayrıştırıcı), kısa dişi konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne 
topraklama gerilimine ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir.

Bir	hücreli	gövdenin	bağlantısı

I2C

Display

1

1 2 5 6 7 8

Res. 21: Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı

İki	hücreli	gövdenin	bağlantısı

I2C

1

1 2

Res. 22: İki hücreli gövdenin bağlantı şeması
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
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10	 Elektronik	-	Foundation	Fieldbus

Elektroniğin	yapısı	
Takılır çıkarılır elektronik cihazın elektronik bölmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatör tarafından değiştirilebilir. Titreşimlere ve neme 
karşı korunması için tamamen kalıplanmıştır.
Elektroniğin üst kısmında güç kaynağı için bağlantı klemensleri ve 
parametrelemede kullanılmak için I²C arayüzlü bir fiş vardır. İki hücreli 
gövdede bu bağlantı klemensleri ayrı bağlantı bölmesinde tutulur.

Güç	kaynağı
Güç, H1 alan veri yolu kablosu üzerinden verilmektedir.
Güç kaynağı verileri

• Çalışma gerilimi
 – 9 … 32 V DC

• Maks. sensör sayısı
 – 32

Bağlantı	kablosu
Bağlantı, saha veri yolu spesifikasyonlarında belirtildiği şekilde blendajlı 
bir kablo ile yapılmaktadır.
Tüm kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarına uygun şekilde yapıl-
ması gerekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama 
dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın. 

Kablo	yalıtımlama	ve	topraklama
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında, bağ-
lantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama gerilimine bağlağın. 
Bunun için sensördeki blendaj iç topraklama terminaline bağlı olmalıdır.
Gövdedeki dış topraklama terminali voltaj regülatörüne düşük empe-
dansta bağlanmış olmalıdır.
Voltaj regülatörsüz sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında ve 
sensörde doğrudan topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusun-
da (T ayrıştırıcı), kısa dişi konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne 
topraklama gerilimine ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir.

Bir	hücreli	gövdenin	bağlantısı

I2C

Display

1

1 2 5 6 7 8

Res. 23: Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı

İki	hücreli	gövdenin	bağlantısı

I2C

1

1 2

Res. 24: İki hücreli gövdenin bağlantı şeması
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı



13

Ayar

Ultrasonik

29
02

3-
TR

-1
81

11
6

11	 Ayar

11.1	 Ölçüm	noktasında	kontrol
Tuşlarla	gösterge	ve	ayar	modülünden
Eklentisi yapılabilen gösterge ve ayar modülü ölçüm değerinin görüntü-
lenmesini, kumanda seçiminin ve tanının yapılmasını sağlar. Tam nokta 
matrisli aydınlatılmış ekranla ve kumanda için dört tuşla donatılmıştır.

Res. 25: Bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülü

Manyetik	pim	ile	gösterge	ve	ayar	modülünden
Gösterge ve ayar modülünün Bluetooth'lu modelinde sensör alternatif 
olarak bir manyetik pimle kumanda edilebilir. Bu, sensör gövdesinin 
izleme pencereli kapalı kapağından yerine getirilir.

Res. 26: Gösterge ve ayar modülü - Manyetik pimden kumanda ile

PACTware/DTM'e	sahip	bir	bilgisayardan
Bilgisayarın bağlantısı için VEGACONNECT arayüz transdüktörü ge-
rekmektedir. Bu, sensöre, gösterge ve ayar modülünün yerine takılır ve 
bilgisayarın USB arayüzüne bağlanır.

2

3

1

4

Res. 27: VEGACONNECT ve USB yoluyla bilgisayar bağlantısı
1 VEGACONNECT
2 Sensör
3 Bilgisayara USB kablosu
4 PACTware/DTM'li bilgisayar

PACTware, alan cihazlarının konfigürasyonu, parametrelenmesi, dokü-
mantasyonu ve tanısı için kullanılan bir kumanda yazılımıdır. Buna ait 
cihaz sürücüleri DTM olarak adlandırılmaktadır.

11.2	 Ölçüm	noktası	çevresinde	kontrol	-	Bluetooth	
ile	kablosuz

Bir	akıllı	telefon/tablet	üzerinden
Entegre Bluetooth fonksiyonuna sahip gösterge ve ayar modülü iOS veya 
Android kumanda sistemli akıllı telefonlara/tabletlere kablosuz olarak 
bağlantıyı sağlamaktadır. Kontrol, Apple App Store veya Google Play 
Store'dan indirilecek VEGA Tools App üzerinden sağlanmaktadır.

1

2

3

Res. 28: Akıllı telefonlara ve tabletlere kablosuz bağlantı
1 Gösterge ve ayar modülü
2 Sensör
3 Akıllı telefon/tablet

PACTware/DTM'e	sahip	bir	bilgisayardan
Bilgisayara kablosuz bağlantı için Bluetooth-USB adaptörü ve entegre 
Bluetooth fonksiyonuna sahip bir gösterge ve ayar modülü gereklidir. 
Kumanda PACTware/DTM'e sahip bilgisayardan yapılır.

2

1

4

3

Res. 29: Bilgisayarların Bluetooth-USB adaptörü üzerinden bağlantısı
1 Gösterge ve ayar modülü
2 Sensör
3 Bluetooth USB adaptörü
4 PACTware/DTM'li bilgisayar

11.3	 Kumanda	ölçüm	noktasından	uzak	bir	yerden	-	
Kablo	bağlantısı	var

Dış	gösterge	ve	ayar	birimlerinden
Bunun için VEGADIS 81 ve 82 dış gösterge ve ayar birimleri mevcuttur. 
Kumanda bunların içine entegre edilmiş gösterge ve ayar modülü tuşla-
rıyla yapılır.
VEGADIS 81, sensörden 50 m uzağa kadar monte edilebilir ve sensörün 
direkt elektroniğine bağlanır. VEGADIS 82, sinyal kablosunun içinde 
herhangi bir noktaya kadar sokulur.
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Res. 30: VEGADIS 81’in sensöre bağlanması
1 Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
2 Sensör
3 Bağlantı borusu Sensör - Dış gösterge ve ayar birimi
4 Dış gösterge ve ayar ünitesi
5 Gösterge ve ayar modülü

4

5

3

1

2

Res. 31: VEGADIS 82’nin sensöre bağlanması
1 Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
2 Dış gösterge ve ayar ünitesi
3 Gösterge ve ayar modülü
4 4 … 20 mA/HART sinyal kablosu
5 Sensör

PACTware/DTM'e	sahip	bir	bilgisayardan
Sensöre bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ile kumanda edilir.

4

5

6

3

2

1

Res. 32: VEGADIS 82'in sensöre olan bağlantısı, PACTware'li kişisel bilgisayardan 
kumanda
1 Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
2 Dış gösterge ve ayar ünitesi
3 VEGACONNECT
4 4 … 20 mA/HART sinyal kablosu
5 Sensör
6 PACTware/DTM'li bilgisayar

11.4	 Ölçüm	noktasından	farklı	yerde	kontrol	–	Hüc-
resel	ağ	üzerinden	kablosuz	

PLICSMOBILE radyo modülü, tercihen iki hücreli gövdesi olan bir plics® 
sensörüne takılabilmektedir. Bu, ölçüm değerlerini iletir ve sensörün 
uzaktan parametrelenmesini sağlar.

Res. 33: Mobil telefon ağından ile ölçüm değerlerinin iletilmesi ve sensörün uzaktan 
parametrelenmesi

11.5	 Alternatif	kumanda	programı
DD	kontrol	programları
Cihazların, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced 
Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.
Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden 
indirilebilir.

Field	Communicator	375,	475
Cihazların, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelenebilmesi 
için EDD cihaz tanımları mevcuttur.
EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi için, 
üreticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yazılımına ihtiyaç vardır. 
Bu yazılım internet ortamında güncelleştirilir; üreticinin izin vermesiyle 
yeni EDD'ler otomatikman yazılımın cihaz kataloğuna alınır ve daha sonra 
bir field communicator'a aktarılabilirler.

http://www.vega.com/downloads
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12	 Ebatlar
Plastik	gövde

~ 69 mm
(2.72")

ø 79 mm
(3.11")

11
2 

m
m

(4
.4

1"
)

M20x1,5/
½ NPT

~ 84 mm
(3.31")

M16x1,5

11
2 

m
m

(4
.4

1"
)

M20x1,5/
½ NPT1 2

ø 79 mm
(3.11")

1 Bir hücreli gövde 
2 Çift hücreli gövde

Alüminyum	gövde

21

ø 86 mm
(3.39")

~ 116 mm
(4.57")

11
6 

m
m

(4
.5

7"
)

M20x1,5M20x1,5/
½ NPT

~ 87 mm
(3.43")

M16x1,5

ø 86 mm
(3.39")

12
0 

m
m

(4
.7

2"
)

M20x1,5/
½ NPT

1 Bir hücreli gövde 
2 Çift hücreli gövde

Paslanmaz	çelik	gövde
~ 69 mm

(2.72")
ø 79 mm

(3.11")

11
7 

m
m

(4
.6

1"
)

M20x1,5/
½ NPT

~ 59 mm
(2.32")

ø 80 mm
(3.15")

11
2 

m
m

(4
.4

1"
)

M20x1,5/
½ NPT

~ 87 mm
(3.43")

ø 86 mm
(3.39")

12
0 

m
m

(4
.7

2"
)

M20x1,5/
½ NPT

M16x1,5

321

1 Bir hücreli gövde, elektrolizle parlatılmış
2 Bir hücreli gövde, hassas döküm
3 İki hücreli gövde, hassas döküm

VEGASON	61

SW 60 mm
(2.36")

G1½ A

15
5 

m
m

 (6
.1

")

22
 m

m
(0

.8
7"

)
66

 m
m

(2
.6

")

ø 39 mm
(1.54")

ø 74 mm
(2.91")

VEGASON	62

SW 60 mm
(2.36")

G2 A

15
3 

m
m

 (6
.0

2"
)

20
 m

m
(0

.7
9"

)
63

 m
m

(2
.4

8"
)

ø 50 mm
(1.97")

ø 74 mm
(2.91")

VEGASON	63

2

3

1

11
3 

m
m

 (4
.4

5"
)

11
8,

5 
m

m
 (4

.6
7"

)

19
5 

m
m

 (7
.6

8"
)

ø 148 mm (5.83")

130 mm (5.12")

ø 158 mm (6.22")

118 mm (4.65")

DN100/ANSI4"

M8 x 12

1 Kurulum bileziği
2 Manşet flanş DN 80

Aşağıdaki çizimler sadece olası proses bağlantılarının bir kesitini gös-
termektedir. Diğer çizimlere www.vega.com/downloads sayfasındaki 
"Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.

http://www.vega.com/downloads
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Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut bilgile-
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