perpetuum
UltradŸwiêkowy Miernik Pomiaru Paliwa UMPP-1

Korpus sondy 140/70/25 d³./szer./wys.
PERPETUUM SP Z O.O.
Typ UMPP-1a nr 18987/2010

E20

- wysoka niezawodnoœæ
Uszczelka

4x

Kabel przy³¹czeni
owy

Wkrêty mocuj¹ce

Tulejka monta¿owa
Siatka filtruj¹ca

Modu³ przetwornika
Rurka wzorcowa

D³ugoœæ rurki pomiarowej 250 ... ( typowo 800 ) ... 1500 [ mm ]
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sonda analogowa /sonda cyfrowa

- du¿a dok³adnoœæ
- prosty monta¿
- pomiar do 1500 mm
- sonda analogowa
- sonda cyfrowa

145 [ mm ]

PRZEZNACZENIE
U ltradŸwiêkowa sonda UMPP-1 s³u¿y do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach pojazdów i maszyn napêdzanych olejem
napêdowym. Sonda znajduje zastosowanie w systemach monitoringu zu¿ycia i gospodarce paliwem. Jest ona
urz¹dzeniem prostym w obs³udze i bezpiecznym w u¿ytkowaniu.
ZASADA DZIA£ANIA i BUDOWA
W pomiarach sonda wykorzystuje w³aœciwoœci ultradŸwiêków. Przedstawiony na rysunku modu³ przetwornika emituje do
œrodowiska jakim jest olej napêdowy falê ultradŸwiêkow¹ a nastêpnie odbiera sygna³ echa. Okreœlenie poziomu odbywa siê
na podstawie pomiaru czasu powrotu echa odbitego od powierzchni paliwa. Sonda posiada wzorzec d³ugoœci - na rys.
oznaczony jako rurka wzorcowa - jego obecnoœæ pozwala na kompensacjê wyniku pomiaru przy zmianach: gêstoœci,
temperatury i ciœnienia. Mo¿liwoœæ sta³ego wzorcowania sondy w mierzonym paliwie powoduje, ¿e pomiary sondy s¹
zawsze stabilne i niewra¿liwe na zmiany rodzaju paliwa. W praktyce oznacza to dok³adne pomiary paliw letnich, zimowych i
BIO-paliw.
Budowa sondy zapewnia stopieñ ochrony IP68. Aluminiowy korpus - obudowa elektroniki - pokryty jest galwaniczn¹
pow³ok¹ antykorozyjn¹. Zastosowane elementy z tworzyw sztucznych oraz przewody sa wykonane z materia³ów
olejoodpornych. Przewód po³¹czeniowy jest chroniony trzymetrowym odcinkiem peszla. Konstrukcja mechaniczna modu³u
przetworników zapewnia samoczynne czyszczenie sondy z osadów. Dodatkowym elementem ochronnym jest znajduj¹cy
siê na wyposa¿eniu rêkaw z siatki filtruj¹cej.
Typowo sonda jest wyposa¿ona w rurkê pomiarow¹ o d³ugoœci 800 mm, sondy mo¿na zamawiaæ z rurkami o d³ugoœci do
1500 mm.
SONDA ANALOGOWA
Sonda analogowa posiada napiêciowy sygna³ wyjœciowy, którego wartoœæ jest proporcjonalna do zmierzonej wysokoœci
cieczy w zbiorniku. Oprogramowanie sondy analogowej przewiduje mo¿liwoœæ dostosowania pe³nego zakresu 0_10V dla
sondy ze skrócon¹ rurk¹ pomiarow¹. Ta cecha sondy pozwala na pe³ne wykorzystanie wejœcia rejestratora, a tym samym
wiêksz¹ dok³adnoœæ rejestrowanych pomiarów. Dostosowanie pe³nego zakresu do d³ugoœci rurki mo¿liwe jest po
wykonaniu operacji przeskalowania wyjœcia.
SONDA CYFROWA
Sonda cyfrowa wyposa¿ona jest w interfejs RS-485. Dane wysy³ane przez sondê zawieraj¹ informacjê:
- wysokoœci paliwa w zbiorniku - wysokoœc podawana w milimetrach z rozdzielczoœci¹ 0.1 mm, przyk³adowy
wynik pomiaru “ 264,3”
Lub
- iloœci litrów paliwa w zbiorniku - informacja dostêpna po wczeœniejszym skalowaniu. Skalowania mo¿na dokonaæ dla max.
100 punktów.
Stand ardowe oprogramowanieprzewiduje wysy³anie informacji o zmierzonej wielkoœci po uprzednim zapytaniu przez
urz¹dzenie nadrzêdne. Sondy mo¿na adresowaæ ( numeracja 0 ... 9 ), nadawanie adresów umo¿liwia wspó³pracê wielu
sond z jednym wejœciem rejestratora.
Perpetuum Sp. z o.o. ul.Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa
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Podstawowe dane techniczne:
sonda analogowa UMPP-1A
- napiêcie zasilania:
- moc znamionowa:
- temperatura otoczenia:
- stopieñ ochrony obudowy:
- rodzaj mierzonego paliwa:
- maksymalny poziom pomiaru:
*:
- strefa martwa
martwa*:
- sygna³ wyjœciowy:
- uchyb pomiaru:
- rozdzielczoœæ:
- d³ugoœæ kabla po³¹czeniowego:
- masa sondy:

18 ... 30 V dc ( 10 ... 18 V dc ).
0,25 W
- 30 ... +50 C
IP-68
PN-EN590 ( olej napêdowy )
1500 mm
> 33 mm
mm
=
0 ... 10 V ( 0... 5 V )
< 1%
10 bitów: 9.7 mV dla 0...10V lub 4.7 mV dla 0...5 V
10 m
1,3 kg ( sonda, wyposa¿enie, kabel )

Urz¹dzenie posiada œwiadectwo homologacji PIMOT nr E20 10R-02 2089
Sonda analogowa

UMPP-1A / 24V / 10V / 800
D³ugoœæ rurki pomiarowej 800...1500 [mm]

Napiêcie zasilania 24V, (12V)

Sygna³ wyjœciowy 0...10V, (0...5V)

sonda cyfrowa UMPP-1
- napiêcie zasilania:
- moc znamionowa:
- temperatura otoczenia:
- stopieñ ochrony obudowy:
- rodzaj mierzonego paliwa:
- maksymalny poziom pomiaru:
*:
- strefa martwa
martwa*:
- sygna³ wyjœciowy:
- uchyb pomiaru:
- rozdzielczoœæ:
- d³ugoœæ kabla po³¹czeniowego:
- masa sondy:

10 ... 30 V dc
0,25 W
- 30 ... +50 C
IP-68
PN-EN590 ( olej napêdowy )
1500 mm
> 33 mm
mm
=
RS-485
< 1%
0.1 mm
10 m
1,3 kg ( sonda, wyposa¿enie, kabel )

Urz¹dzenie posiada œwiadectwo homologacji PIMOT nr E20 10R-02 1885
Sonda cyfrowa

UMPP-1 / 24V / 800

Napiêcie zasilania 24V, (12V)

D³ugoœæ rurki pomiarowej 800...1500 [mm]

*) Rysunek ilustruje zjawisko strefy martwej
Kabel przetwornika
Rurka pomiarowa
Modu³ przetworników

Minimalna mierzona
iloœæ paliwa ~19 mm
minimalne wskazanie sondy 190

Rurka wzorcowa
Strefa martwa

Dno zbiornika

Poziom “0”

Strefa martwa jest to wysokoœæ s³upa cieczy nie objêtej pomiarem - jej obecnoœæ wynika z w³aœciwoœci metody
pomiarowej. Jest ona wzglêdnie ma³a - jest to ok. 15L paliwa dla zbiornika 600 litrowego, co jest wielkoœci¹ du¿o poni¿ej
wymaganego minimum eksploatacyjnego ciê¿arówki. Na wielkoœæ strefy martwej ma wp³yw odstêp pomiêdzy dnem
zbiornika a krawêdzi¹ modu³u przetworników - wynosi on ok. 2...3 mm dla poprawnie skróconej rurki pomiarowej.
Poziom “0” jest punktem odniesienia dla wartoœci mierzonych przez sondê.
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