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Niveau-sensor DIVELIX

1.1

Fundamenteel

1.2

DIVELIX . I

1.3

DIVELIX . U

1.4

Afstelling

DIVELIX 4 : = meetbereik 0 ... 400 mbar
DIVELIX V : = meetbereik 0 ... ?
mbar (klant-specifiek)
De niveau-sensor zendt een vulhoogte-proportioneel uitgangssignaal af. Moet het volume
worden weergegeven, dan is er een omrekening nodig van niveau-hoogte naar vul-capaciteit
(bijv. besturingseenheid type UM 2.3).

De uitgangsstroom bedraagt 4 mA als de sonde niet in vloeistof is gedompeld en 20 mA als de
meetbereik-eindwaarde wordt bereikt. Een afstelling van de uitgangsstroom is niet mogelijk.
De elektrische aansluiting vindt plaats via een kunststof behuizing met de
beschermingsklasse IP43.

De elektronica van de meetwaarde-omzetter DIVELIX . U is in een kunststof behuizing met de
beschermingsklasse IP43 ingebouwd. Zij voorziet de sonde DIVELIX van de benodigde
hulpstroom en zet het stroom-uitgangssignaal hiervan om in een spanningsuitgangssignaal
van 0 ... 10 Volt.
Het nulpunt en de eindwaarde zijn binnen een ruim bereik instelbaar, zodat de sonde in
combinatie met de meetwaarde-omzetter DIVELIX . U een uitgangsspanning van 0 ... 10 Volt
levert. De versterking van de DIVELIX . U wordt door middel van vier DIP-schakelaars vooraf
geselecteerd en met een trimmer nauwkeurig ingesteld.

Voordat de afstelling wordt uitgevoerd, moet de sonde ca. 15 minuten in gebruik zijn, d.w.z.
van spanning zijn voorzien.
Voor de afstelling sluit met een Voltmeter met een meetbereik van 20 Volt parallel tot de
klemmen 4 (signaal +) en 7 (GND -) aan.
Nulpuntinstelling [0 %]:
Dompel de sonde niet in het medium. Stel met de als nul aangeduide trimmer in op 0 Volt (is
af fabriek op 0 Volt ingesteld).
Eindwaarde-instelling [100 %]:
Vaststellen van de vulhoogte in %. De sonde wordt neergelaten naar de bodem van het
reservoir. Bedraagt de vulhoogte bijv. 73%, dan moet de uitgangsspanning met de als 100%
aangeduide trimmer op 7,3 Volt worden ingesteld.
Schakelaar-standen voor 10 Volt uitgangsspanning = 100% vulhoogte
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Nuttig meetbereik van de sonde:
%
mA

9,3 ... 12,5 [5,5 ... 6,0] = alle schakelaars off [fabrieksinstelling]

11,8 ... 17,5 [5,9 ... 6,8] = schakelaar 1 on

15,6 ... 26,2 [6,5 ... 8,2] = schakelaar 2 on

21,8 ... 50,0 [7,5 ... 12,0] = schakelaar 3 on

32,5 ... 100,0 [9,2 ... 20,0] = alle schakelaars on
Voorbeeld: Sonde-waarde 400 mbar = 4 – 20 mA
Hoogte van de tank 1.800 mm; dichtheid van de vloeistof 0,85 kg/l

100% vulhoogte = 153 mbar = 38,25% van de meetbereik-eindwaarde resp.
∆I = 6,12 mA + 4 mA = 10,12 mA sonde-stroom bij 100% onderdompeling.
De uitgangsstroom bij 100% onderdompeling bedraagt 10,12 mA bij de DIVELIX 4 I.
Schakel bij de DIVELIX 4 U de DIP-schakelaar 3 op on en stel met de 100% trimmer in
op 10 V bij volledig ondergedompelde sonde. Is de tank slechts 70% gevuld, stel dan
met de 100% trimmer in op 7 V.
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