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UCL Ultrasonic Range Finder

UCL - SERIES
®PCA COMPANY
PISHTAZ CONTROL APADANA
سنسور فاصله سنج آلتراسونيک بدون تماس با جسم ھدف  ،از طرﯾق ارسال و درﯾافت امواج مافوق صوت فاصله را با سرعت و دقت بسيار باال اندازه گيری
مينماﯾد  ،که با توجه به ھمين شاخصه مھم  ،دارای طول عمر بسيار باال و کاھش ھزﯾنه ھای تعمير و نگھداری می باشد.
ساختار و وﯾژگيھای سنسور

اطالعات فنی سنسور
مشخصات عمومی
قدرت اندازه گيری فاصله
مقياس اندازه گيری فاصله
فاصله غير قابل اندازه گيری )فاصله مرده(
استاندارد سطح اندازه گيری شونده
فرکانس کاری مبدل
سيکل اندازه گيری
مشخصات تغذﯾه
ولتاژ کاری
حداقل جرﯾان
حداکثر جرﯾان
پروتکل ارتباطی صنﻌتی
مدباس RTU
فانکشن کد ارتباطی
پاﯾه ارتباطی
نرخ ارسال و درﯾافت داده )(Baud rate
پاﯾه ارتباطی
تاﯾپ ارتباطی داده
ورودی و خروجی
ارتباط دو جھته ﯾا ﯾک جھته سرﯾال
خروجی جرﯾان  ۴تا  ٢٠ميلی آمپر صنعتی
بر روی خط ولتاژ تغذﯾه
راه اندازی
از طرﯾق نرم افزار با زدن کليد RUN
از طرﯾق پروتکل مدباس RTU

دقت اندازه گيری
شراﯾط مخيطی
مقدار فشار کاری ھوای محيط
رنج دمای کاری
رنج دمای قابل تحمل
مشخصات مکانيکی
کابل
مقاومت محيطی و آب و ھواﯾی
جنس بدنه
جنس مبدل
وزن کلی به جز کابل

تا فاصله  ١٠متر
ﯾک سانتيمتر
بر حسب مدل از  ٣٠الی  ۵٠سانتيمتر
حداقل  ٢٥ X ٢٥ميليمتر
 ٤٠کيلوھرتز
 ٢٠٠ميلی ثانيه
 ١٢تا  ٢۴ولت مستقيم با تغذﯾه صنعتی بدون رﯾپل
4mA
20mA
MODBUS RTU
FC03 & FC04
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
Half duplex RS 485
No parity, 8 data bits, 1 stop bit

















طراحی شده بر اساس آخرﯾن فناوری ساخت DSP Technology
رنج اندازه گيری وسيع تا  ١٠متر
وضوح اندازه گيری  ١سانتيمتری
جرﯾان آنالوگ  ٤تا  ٢٠ميلی آمپر دو سيمه سری با خط ولتاژ تغذﯾه
پشتيبانی از پروتکل مدباس  RTUبا اﯾنترفيس RS485
مقاومت محيطی و آب و ھواﯾی IP68
رعاﯾت نکات اﯾمنی سخت افزار جھت نصب در مکانھای انفجاری
محافظت باال در برابر نوﯾزھای الکترومعناطيسی و صوتی
سنسور دمای داخلی جھت تثبيت فاصله در دماھای مختلف
قدرت امواج با اکوستيک باال
سيگنال ارسالی سالم بدون تخرﯾب کنندگی
پرتوھای صوتی ارسالی دقيق و بارﯾک
نصب و راه اندازی بسيار آسان توسط  ٢خط سيم
دارای نرم افزار تنظيم کليه پارامترھای سنسور
طراحی شده برای محيط ھای صنعتی

طرﯾقه سفارش مدل سنسور درخواستی

Half duplex RS485 interface

UCL-XX -X

2wire 4-20 mA ≤ 500 Ω

رنج اندازه گيری فاصله = XX
XX = 87 >> 30cm to 300cm detection
XX = 90 >> 40cm to 600cm detection
XX = 95 >> 50cm to 1000cm detection

با ارسال داده صحيح به آدرس سنسور  ،فاصله خوانده
شده و پاسخ آن داده می شود با استفاده از اﯾن
پروتکل می توان تا چندﯾن سنسور ﯾا دستگاه را در ﯾک
باس قرائت نمود
 ± 0.25%مقدار قرائت شده
 ± 1mmحداکثر رﯾپل
)0.7 bar to 3 bar (10.15 PSI to 43.5 PSI
)-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F
)-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F

طول کابل = X
X = 1 = 5m Default
X = (X * 5m) = More than default up to 200m

نمودار ارسال امواح صوتی سنسور
منحنی تشعشعات صوتی

کابل  ۴رشته با روکش شيلد
IP68
ABS
آلومينيوم ضد آب
 260 g ±5گرم

کاربردھا
سطح سنج و ﯾا ارتفاع سنج مخازن انواع
مخازن ماﯾعات و جامدات

کنترل خودکار پمپھا بر حسب ارتفاع مخازن

سطح سنج رودخانه  ،استخر  ،کانالھای باز
 ،دبی متر کانالھای باز  ،اندازه گيری ارتفاع
برف

اندازه گيری فاصله در اتوماسيون صنعتی

تشخيص حرکت و ﯾا عبور انسان
استفاده در صنعت رباتيک
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Curve 1: Beam diameter 50cm
Curve 2: Beam diameter 100cm
Curve 3: Beam diameter 150cm

اندازه گيری و کنترل حجم مخازن

PCA Inc., products are engineered
and assembled in the IRAN.

® Pishtaz Control Apadana

کليه محتوﯾات درج شده در اﯾن دفترچه  ،ثبت شده و متعلق به شرکت پيشتاز کنترل آپادانا
می باشد و ھرگونه سوء استفاده و ﯾا کپی برداری مغاﯾر قانون و قابل پيگيری است
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مﻌرفی سيم ھای خارج شده از کابل سنسور

1
2

شيلد کابل
شيلد کابل سنسور را بدون اتصال به سيم پاﯾه ھای دﯾگر ارت نماﯾيد.

3
4

سيم پاﯾه  – ( I ) - ١آبی
سيم تغذﯾه به ھمراه  ، 4-20mA Current Loopبدون پالرﯾته )معکوس بسته شدن مثبت و منفی تغذﯾه به پاﯾه  ١و  ٢مانعی ندارد(.
نکته :کاربر می تواند پس از تنظيمات سنسور به راحتی دو سيم پاﯾه  ١و  ٢را به ﯾک کارت  ٢٠-۴صنعتی که تغذﯾه سری داخل
خود دارد متصل نموده و رنج اندازه گيری شده را بخواند .در کاربردھای دﯾگر تغذﯾه سنسور باﯾد بدون رﯾپل و بين  ١٢تا  ٢۴ولت
مستقيم با حداقل جرﯾان  ٣٠ميلی آمپر باشد.

سيم پاﯾه  – ( I ) - ٢قرمز
سيم تغذﯾه به ھمراه  ، 4-20mA Current Loopبدون پالرﯾته )معکوس بسته شدن مثبت و منفی تغذﯾه به پاﯾه  ١و  ٢مانعی ندارد(.
نکته :کاربر می تواند پس از تنظيمات سنسور به راحتی دو سيم پاﯾه  ١و  ٢را به ﯾک کارت  ٢٠-۴صنعتی که تغذﯾه سری داخل
خود دارد متصل نموده و رنج اندازه گيری شده را بخواند .در کاربردھای دﯾگر تغذﯾه سنسور باﯾد بدون رﯾپل و بين  ١٢تا  ٢۴ولت مستقيم
با حداقل جرﯾان  ٣٠ميلی آمپر باشد.

سيم پاﯾه  – ( B ) – ٣قھوھای ﯾا مشکی
Inverting Receiver Input B
ﯾکی از پاﯾه ھای ارتباطی دﯾفرانسيلی برای ارتباط بستر  RS485می باشد که طول کابل آن تا  ١٢٠٠متر قابل افزاﯾش است.

سيم پاﯾه  – ( A ) – ٤سفيد ﯾا زرد
No inverting Receiver Input A
ﯾکی از پاﯾه ھای ارتباطی دﯾفرانسيلی برای ارتباط بستر  RS485می باشد که طول کابل آن تا  ١٢٠٠متر قابل افزاﯾش است.

موارد ھشدار اﯾمنی
برای اتصال مستقيم سنسور به دستگاھھای با نوﯾز زﯾاد و ﯾا وجود نوﯾز شدﯾد در محل  ،مانند نوسانات شدﯾد ولتاژ ﯾا انجام عمليات جوشکاری و غيره  ،و ﯾا حصول از
کارکرد مطمئن سنسور و افزاﯾش طول عمر آن می باﯾستی شراﯾط زﯾر فراھم گردد:
.١
حتما روکش شيلد کابل سنسور ارت شود.
 .٢در صورت استفاده نکردن از سيم ھای  ٣و  ٤آنھا را به طور مجزا توسط چسب و آپارات عاﯾق بندی کنيد.
خروجی  4-20mAاﯾن سنسور به صورت دوسيمه سری شده با خط ولتاژ تغذﯾه می باشد که در صورت استفاده کردن از کارتھای صنعتی آنالوگ دوسيمه
.٣
) ، (2wire 4-20mA Loop poweredمی توان به راحتی رنج اندازه گيری شده توسط سنسور را قرائت نمود.
 .٤در صورتيکه کارت آنالوگ  Loop poweredموجود نباشد باﯾد به صورت دستی ﯾک تغذﯾه  12-24vصنعتی با نماﯾشگر جرﯾان و ﯾا مدار طراحی شده سری نمود.
مقدار مقاومت  RLبه اضافه طول کابل سنسور نباﯾد از  500Ωبيشتر شود.
.٥

شماتيک سيم بندی سنسور

Up to 1Km
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نرم افزار سنسور
نکته مھم :ساختار اﯾن سنسور به گونه ای طراحی شده است که اگر کليد  Runفعال باشد سنسور بعد از مدت  ١٠ثانيه سکوت شروع به اندازه گيری پيوسته می نماﯾد
و کاربر پس از اتصال ولتاژ تغذﯾه به سنسور  ١٠ ،ثانيه فرصت دارد که نرم افزار را باز نماﯾد و پس از باز شدن نرم افزار دﯾگر زمان نقشی ندارد .اﯾن کار به دليل آن است که
سنسور بعد از  ١٠ثانيه به صورت خودکار به حالت  Runمی رود که به دليل درگيری پورت سرﯾال دﯾگر نرم افزار را نمی شناسد .و در صورتی که کليد  Runفعال نباشد
سنسور دائما در حالت سکوت است و ھر زمان می توان آن را از طرﯾق نرم افزار تنظيم نمود.
ابتدا آخرﯾن ورژن نرم افزار سنسور را از ساﯾت دانلود نموده و نصب نماﯾيد  ،اگر ھاﯾپر ترمينال پورت مورد استفاده باز است آنرا ببندﯾد .با اتصال سيم ھای مثبت و منفی
تغذﯾه سنسور و اتصال ﯾکی از مبدلھای  RS485<>USBو ﯾا  RS485<>RS232به سنسور و کامپيوتر طبق شماتيک و چک کردن درستی آنھا  ،تغذﯾه را روشن و  ١٠ثانيه
فرصت دارﯾد تا نرم افزار را اجرا نماﯾيد .در ابتدا پنجره انتخاب پورت باز می شود که ابتدا پورت مرتبط با آنرا انتخاب نموده کليک نماﯾيد .در صورت اتصال و ارتباط صحيح
سنسور با نرم افزار  ،در پنجره جدﯾد باز شده  ،در کادر ) (Baud Rateمقدار تنظيم شده پيش فرضی را نماﯾش می دھد و در صورت عدم اتصال صحيح عبارت connection
 failedنماﯾش داده می شود  ،در ادامه مراحل کار به طور کامل ذکر شده است.
 -١حاال روی گزﯾنه  Readکليک نماﯾيد تا پارامترھای پيش فرض کارخانه روﯾت گردد و ھمچنين مدل سنسور و گزﯾنه  Writeفعال شود.
 Baud Rate : (Baud Rate) -٢فعلی نماﯾش داده شده است در صورت تغيير فقط می باﯾستی نرخ ارتباط داده را تعيين نماﯾيد که عبارتست از:
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
 :(Slave Address) -٣آدرس فعلی نماﯾش داده شده است در صورت استفاده از مدباس  RTUمی باﯾستی آدرس سنسور را از  ١تا  ٢۴٧انتخاب نماﯾيد.
 :(Empty) -۴نکته :تنظيم مقدار اﯾن پارامتر توسط کاربر الزامی می باشد.
جھت اندازه گيری دقيق و بدون خطا ماده داخل مخزن  ،باﯾد فاصله صحيح از چشم سنسور تا کف مخزن  ،در اﯾن پارامتر وارد گردد.
 :(Full) -۵نکته :تنظيم مقدار اﯾن پارامتر توسط کاربر الزامی می باشد.
برای تنظيم Scalingباﯾد اندازه دقيق اﯾن بازه تعرﯾف گردد .مقدار اﯾن پارامتر باﯾد از کف مخزن تا حداکثر بارگيری مخزن بسته به شراﯾط و نوع کاربری  ،وارد گردد.
 :OGR (Optimizing Gain Receiver) -۶بھره قدرت سيگنال درﯾافتی ميباشد و سه گزﯾنه دارد )کم = ) (Lowمتوسط = ) (Mediumزﯾاد =  (Highکه دستگاه بر روی
بھترﯾن حالت تنظيم شده است در صورت وجود نوﯾز ﯾا نصب در محيطھای خاص  ،برای تنظيم بھتر سنسور در محل ميتوان مقدار آنرا تغيير داد .در صورت کاھش مقدار اﯾن
پارامتر  ،حساسيت به نوﯾز کم ميشود  ،به طور مثال از  Mediumبه  ، Lowو در صورت افزاﯾش آن نيز  ،روند برعکس ميباشد .اﯾن قابليت  ،کيفيت و کاراﯾی دستگاه را
افزاﯾش ميدھد .نکته :دقت نماﯾيد تغيير در اﯾن پارامتر بر رنج اندازه گيری سنسور تاثير ميگذارد .در صفحه بعد قسمت عوامل موثر در پيدا کردن فاصله  ،توضيحات بيشتری
پيرامون پارامترھای  ٨و  ٩ارائه شده است.
 :OMB (Optimizing Measurement Beam) -٧توسط اﯾن پارامتر می توان قطر بيم تابش امواج آلتراسونيک را کم و زﯾاد نمود که سه گزﯾنه دارد )بارﯾک= (Narrow
)نسبتا وسيع = ) (Widishوسيع =  (Wideکه دستگاه بر روی بھترﯾن حالت تنظيم شده است اﯾن پارامتر جھت آسان سازی نصب سنسور در شراﯾط محيطی غير
استاندارد تعبيه شده است .نکته :دقت نماﯾيد تغيير در اﯾن پارامتر بر رنج اندازه گيری سنسور تاثير ميگذارد و ھر چه بيم سنسور بارﯾکتر شود زاوﯾه تابش و ميزان فاصله
اندازه گيری شده کمتر می گردد .مثال اگر سنسور روی وضعيت  Narrowقرار گيرد بيم سنسور بسيار بارﯾک و تقرﯾبا صاف می باشد و حداکثر فاصله قابل اندازه گيری کمتر
می شود که در صفحه بعد قسمت عوامل موثر در پيدا کردن فاصله  ،مقادﯾر کامل تست صنعتی سنسور  ۶متری آمده است.
 -٨پس از وارد نمودن صحيح گزﯾنه ھای باال بر روی  Writeکليک کنيد تا مقادﯾر به سنسور منتقل گردد.
 -٩سپس جھت تست سنسور آن را به سقف ﯾا دﯾوار گرفته و کليد  Get Levelرا بزنيد.
 :(Tank Level) -١٠اﯾن کادر مقدار عدد فاصله محاسبه شده از سنسور تا جسم  ،کسر شده از  Emptyرا در خود نشان می دھد ) به اﯾن معنی که مقدار ماده موجود
داخل مخزن را نماﯾش می دھد (
 :(mA) -١١اﯾن کادر مقدار معادل جرﯾان خروجی سنسور را بر حسب  Tank levelنماﯾش می دھد.
 :(distance) -١٢اﯾن کادر مقدار فاصله محاسبه شده از سنسور تا جسم را نماﯾش ميدھد.
 :(C°) -١٣اﯾن کادر مقدار دمای محيط را بر حسب سانتيگراد نشان ميدھد.
 :(Run) -١۴در صورت نياز به اندازه گيری خودکار سنسور ھر  ٢٠٠ميلی ثانيه حتما در پاﯾان تنظيمات و قبل از بستن پنجره نصب کليد  Runزده شود.
نکته مھم :دقت فرماﯾيد در طول مدت انجام عمليات تنظيم سنسور توسط نرم افزار و خواندن فاصله توسط کليد  Get Levelو ﯾا جھت استفاده سنسور در آﯾنده توسط
پروتکل مدباس کليد  Runفعال نشود .کليد  Runفقط زمانی کاربرد دارد که کاربر بخواھد سنسور به طور پيوسته اندازه گيری نموده و خروجی داشته باشد .در صورت فعال
شدن کليد  Runبا قطع و وصل شدن تغذﯾه  ،سنسور پس از  ١٠ثانيه شروع به اندازه گيری پيوسته می نماﯾد که در صورت نياز به تنظيم مجدد توسط نرم افزار کاربر تنھا
 ١٠ثانيه فرصت باز کردن نرم افزار را دارد.
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٣
۶
۴
۵

٨
١
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طرﯾقه فﻌال نمودن سنسور
بوسيله دو راه می توان سنسور را راه اندازی نمود و رنج اندازه گيری شده را در پاﯾه ھای  ٣و  (RS485) ٤به صورت سرﯾال  ،پاﯾه ھای  ١و  ٢به صورت آنالوگ خروجی
گرفت:
 -١فعال نمودن از طرﯾق نرم افزار :در اﯾن حالت با فعال کردن کليد  RUNدرون نرم افزار  ،سنسور به صورت پيوسته ھر  200msشروع به اندازه گيری فاصله نموده و خروجی
می دھد در اﯾن روش خروجی ھا به صورت زﯾر می باشد:
 خروجی :RS485
در اﯾن خروجی شما می باﯾستی  Hyper Terminalکامپيوتر را با مشخصات تاﯾپ ارتباطی داده که عبارت است از  8 Data bits, No Parity, 1 Stop bitsکه ثابت
می باشد و  Baud Rateانتخابی تنظيم نماﯾيد و رنج اندازه گيری شده را توسط آن روﯾت نماﯾيد.
فرض می کنيم سنسور ميليمتری و فاصله تا جسم  ٢٧٠٠ميليمتر و دما  +٢٥درجه سانتيگراد باشد آنگاه عبارت  R02700 T 25بر روی ترمينال ظاھر می شود
فرض می کنيم سنسور سانتيمتری و فاصله تا جسم  ٢٧٠سانتيمتر و دما  +٢۵درجه سانتيگراد باشد آنگاه عبارت  R00270 T 25بر روی ترمينال ظاھر می
شود
دقت فرماﯾيد حروف  Rو  Tبزرگ ثابت می باشند .ھمچنين در مثالھای باال دما مثبت بوده که اگر منفی شود به صورت  T-25نماﯾش داده می شود.
 خروحی  ٢٠-۴ميلی آمپر:
مقدار ماده داخل مخزن ) ، (Tank Levelرا به صورت  ٢٠-۴خروجی می دھد.
 -٢فعال نمودن از طرﯾق مدباس  :RTUدر اﯾن حالت ھرگز نباﯾد کليد  Runفعال باشد  ،سپس فانکشن کد  (Read Multiple Registers) FC03ﯾا Read Input ) FC04
 (Registerرا به آدرس  slaveسنسور با در خواست آدرس رجيستر  64 , 65سنسور مربوطه فرستاده و سنسور پاسخ را ارسال می نماﯾد  ،که پاسخ ارسالی ھمان
مقدار فاصله سنسور تا جسم است که در آدرس  ٢باﯾتی  64و دما نيز در آدرس  ٢باﯾتی  65می باشد .ھمچنين خروجی  ٢٠-۴نيز بر حسب  Tank Levelبه مانند توضيح
باال عمل ميکند.
مثال :در اﯾن مثال سنسور در فاصله  ۵۶سانتيمتری جسم ھدف نصب شده و مقدار دمای آن  32Cميباشد که مقدار آن توسط پرتکل مدباس به شرح زﯾر خوانده شده:
در جدول  ١با ارسال بسته اطالعاتی از  Masterکه در آن  Slave address = 1مطابق مقدار تعرﯾف شده آن برای سنسور و  Function code = 3می باشد  ،پاسخ سنسور
به آن در جدول  ٢آمده است که جھت محاسبه فاصله جسم تا سنسور باﯾد مطابق فرمول روبرو عمل گردد » Data Distance: [(MSB * ١٠٠) + LSB] :عدد بدست آمده
باﯾد به دسيمال تبدﯾل شود.
نکته :مقدار  Data addressدر جدول زﯾر  63hexاست که ھمان آدرس  ۶۴است و علت آن اﯾن است که آدرس  0hexنيز خود به عنوان ﯾک واحد آدرس می باشد.
جدول )(١
CRC
Code
LSB
)15 (Hex

CRC
Code
LSB
)26 (Hex

Data
Number of register
MSB
LSB
)0 (Hex
)2 (Hex

MSB
)34 (Hex

MSB
)7A (Hex

Data
Temperature
MSB
LSB
)0 (Hex
)20 (Hex

Data
Address
LSB
)63 (Hex

Function
Code
byte
)3 (Hex

MSB
)0 (Hex

جدول )(٢
Data
Distance
MSB
LSB
)0 (Hex
)38 (Hex

Byte
Count
byte
)4 (Hex

Slave
Address
byte
)1 (Hex

Slave
Address
byte
)1 (Hex

Function
Code
byte
)3 (Hex

 MODBUS RTUاز پرکاربردترﯾن پرتکل ھای مدباس در صنعت می باشد که با استفاده از بستر ارتباطی  RS485می توان تا  ٢۴٧دستگاه  Slaveرا به ﯾک Master
وصل نمود که به طور کلی نحوه ارتباط  Master / Slaveبر اساس روش پرسش و پاسخ استوار است  Masterاز  Slaveخاصی در خواست می کند و  Slaveبه
 Masterپاسخ می دھد .به طور مثال در اﯾن روش می توان تعداد زﯾادی سنسور را به ﯾک باس دوسيمه متصل نمود و مقدار آنھا را خواند.

عوامل موثر در پيدا کردن فاصله
درک الگوھای تابشی و انعکاس آن در بر خورد با مواد مختلف از نظر بازتاب  ،تغييرات فرکانس  ،دقت و وضوح ،
محدوده ھدف  ،زاوﯾه پرتو در انتخاب موثر ضروری است  ،سنسور ھای آلتراسونيک سری  UCLﯾک الگوی پرتو
بارﯾک کاليبره شده دارد که مزﯾت قطعی سطح سنج آلتراسونيک ما  ،فرستنده بارﯾک با زاوﯾه پرتو متمرکز و قابل
تنظيم در شراﯾط مختلف می باشد .به عنوان مثال از مزﯾت پرتو ھای بارﯾک سيگنال آلتراسونيک نفوذ خوب به گرد
و غبار  ،و حساس نبودن اشياء بيرون زده ﯾا حرکت مجاور ھدف می باشد .در سنسورھای  UCLدو پارامتر OGR
و  OMBدر حساسيت و رنج اندازه گيری و قطر پرتوھای تابشی تاثير گذار می باشد که توسط نرم افزار تنظيمات
سنسور قابل تغيير است .در جدول زﯾر مقادﯾر اندازه گيری شده توسط سنسور  ٦متری با تغيير دو پارامتر  OGRو
 OMBقرار داده شده است .شراﯾط تست به صورت واقعی به جسم ھدف تخت )صاف( و در دمای  ٢٥درجه
سانتيگراد و درون اتاق بسته ای انجام شده است .وجود پارامترھای  OGRو  OMBاثر بسيار مثبتی در نصب بدون دردسر سنسورھای آلتراسونيک  PCAدارد و
قرار دادن مقادﯾر زﯾر نشانه بارز کيفيت سنسور و ھمچنين امکان نصب در فضاھای مختلف می باشد .قابل توجه است که مقادﯾر دﯾگر مدل سنسورھا نيز تقرﯾبا
به ھمين نسبت کمتر و ﯾا بيشتر می باشد .به طور مثال برای سنسور  ٣متری حدود نصف و برای سنسور  ١٠متری حدود دو برابر ميباشد.

حداکثر فاصله اندازه گيری شده توسط سنسور  ۶متری
در دمای ٢۵˚c

7m

6.5m

6m

5.5m

5m

4.5m

4m

3.5m

3m

مقدار تنظيم شده OGR

High

High

High

Medium

Medium

Medium

Low

Low

Low

مقدار تنظيم شده OMB

Wide

Widish

Narrow

Wide

Widish

Narrow

Wide

Widish

Narrow

حداکثر شعاع بيم سنسور

70cm

60cm

50cm

60cm

50cm

40cm

50cm

40cm

30cm

) (Block Distanceفاصله غير قابل اندازه گيری سنسور  ۶متری

45cm

45cm

45cm

50cm

50cm

50cm

55cm

55cm

55cm
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مزﯾت ھای مھم سنسور ھای UCL













کاليبره خودکار دماﯾی سنسور:
سرعت صوت در دماھای مختلف متفاوت است  ،که جھت جلوگيری از بروز خطا در اندازه گيری فاصله توسط سنسور آلتراسونيک می باﯾستی اﯾن پارامتر کاليبره گردد.
در سنسورھای  UCLاز سنسور دمای صنعتی با طراحی خاصی استفاده گردﯾده  ،که سرﯾعا و به طور خودکار و دقيق فاصله با دما کاليبره ميشود.
قابليت ضد نوﯾز :
سنسورھای سری  URFاز محافظت باالﯾی در مقابل نوﯾزھای خارجی برخوردار است  ،از جمله ولتاژھای القاﯾی و محيطھای با الکترومغناطيس باال و تشعشعات
خورشيدی ھمچنين حفاظت عالی از تاثير نامطلوب صداھای نوﯾز با دسی بل باال که توسط ساختار نرم افزاری و سخت افزاری و طراحی بدنه صورت گرفته است.
خروجی  ٢٠-۴ميلی آمپر بر روی خط ولتاژ ورودی و رنج وسيع ولتاژ سنسور:
سنسورھای سری  UCLدارای خروجی جرﯾان  ٢سيمه روی خط ولتاژ ميباشد که با توجه به اﯾن قابليت می توان تا چندﯾن کيلومتر دورتر سنسور را از طرﯾق  ٢خط سيم
راه اندازی و رنج آن را خواند که اﯾن مھم در راحتی و کيفيت نصب اھميت وﯾژه ای دارد .ھمچنين اﯾن سنسورھا از گستره وسيع ولتاژی  ١٢تا  ٢۴ولت برخوردار است.
پرتوھای صوتی سالم بدون قدرت تخرﯾب و نصب در محيط ھای انفجاری:
امواج ارسال شده از سنسور طيف و قدرت بھينه شده ای دارد  ،که می توان آنرا در مکانھای انفجاری نصب نمود .ھمچنين در طراحی سخت افزار سنسور کليه
پارامترھای ﯾک سنسور امن برای محيط ھای انفجاری رعاﯾت شده است.
انواع خروجی ھای آنالوگ و دﯾجيتال:
در اﯾن سنسور از انواع خروجی ھای استاندارد صنعتی جھت تسھيل کاربری استفاده شده است .بستر ارتباطی دو طرفه توسط پورت  ، RS485پشتيبانی از نرخ داده
ھای مختلف  ،پشتيبانی از پرتکل مدباس  ، RTUخروجی صنعتی  ٢٠-۴ميلی آمپر  ٢سيمه با وضوح بسيار باال.
راه اندازی آسان و تنظيم کليه پارامترھا توسط نرم افزار:
سنسور با داشتن طراحی مناسب  ،به راحتی روشن شده و فاصله را می خواند .ھمچنين کليه پارامترھای حياتی نيز توسط نرم افزار قابل تنظيم می باشد.
نصب آسان و وزن سبک و ابﻌاد کوچک و بدنه مقاوم:
سنسورھای اﯾن شرکت به دليل طراحی اصولی و استاندارد و دارا بودن بيم بارﯾک تابشی از نصب آسانی برخوردار است  ،ھمچنين وزن بسيار سبک در حدود  ٢۶٠گرم
و ابعاد کوچک اﯾن سنسور نيز به اﯾن مھم کمک شاﯾانی نموده است .از جمله مزاﯾای دﯾگر که می توان نام برد  ،بدنه بسيار مقاوم آن از جنس  ABSاست که در برابر
عوامل محيطی و فرساﯾش ھا بسيار مقاوم می باشد.
مقاومت محيطی و آب و ھواﯾی :IP68
اﯾن سنسور دارای باالترﯾن درجه حفاظت محيطی در برابر رطوبت می باشد که در بيشتر مکانھا امکان نصب دارد.
وضوح اندازه گيری بسيار باال با اﯾستاﯾی رنج اندازه گيری شده و در صد خطاﯾی بسيار پاﯾين:
استفاده از بروزترﯾن تکنولوژی اعم از نرم افزار و سخت افزار درون سنسور به دقت و سرعت باالی آن کمک فراوانی نموده است.
قيمت بسيار مناسب سنسورھای  UCLدر برابر نمونه ھای مشابه با کيفيت خارجی.
سنسورھای سری  UCLدارای ﯾکسال گارانتی تﻌوﯾض می باشد.

مشخصات مکانيکی سنسور

i

کابل  ۴رشته شيلد دار
مھره نگھدارنده با استاندارد  PG21جھت نگھدارندگی سنسور
گلند  PG11جھت عبور و گرفتن کابل
رزوه نگھدارنده با استاندارد  PG21جھت بسته شدن مھره نگھدارنده بر روی آن
رزوه بدنه جھت بسته شدن درب سنسور با استاندارد PG36
گيره دنده آچار بزرگ
رزﯾن  Epoxyجھت جلوگيری از نفوذ رطوبت
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جنس بدنه ABS
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تذکر نصب















از درست و محکم بسته شدن اتصاالت اطمينان حاصل نماﯾيد.
کابل به ھيچ عنوان نباﯾد تحت فشار باشد.
فاصله مرده و ھمچنين حداقل فاصله تا دﯾواره می باﯾستی رعاﯾت شود.
فاصله مرده ):(Block Distance
عبارتست از حداقل فاصله ای که سنسور قابليت اندازه گيری فاصله را ندارد و
بيش از اﯾن مقدار نباﯾد جسم به سنسور نزدﯾک شود به طور مثال مقدار
فاصله از چشم سنسور تا  ٣٠سانتيمتری آن برای مدل  ۶متری فاصله مرده
تعرﯾف می گردد.
سنسور درون مخزن باﯾد جاﯾی نصب شود که در زﯾر مواد دفن نشود.
از وارد آوردن ضربه به سنسور اکيدا خودداری فرماﯾيد.
از تماس جسم سخت و ﯾا فشار به چشم سنسور اکيدا خودداری فرماﯾيد.
بھتر است از نصب در زﯾر نور مستقيم آفتاب و ﯾا قرار گرفتن در معرض گرمای
کاذب خودداری نماﯾيد.
جھت انتخاب مکان نصب  ،اجسام خارجی را در برخورد با امواج آلتراسونيک در
نظر بگيرﯾد
جھت اندازه گيری دقيق چشم سنسور باﯾد کامال مستقيم به ھدف باشد
جھت افزاﯾش عمر کابل  ،آنرا از درون محافظی عبور دھيد.
از نصب سنسور در محلھای باز با وزش بادھای سنگين خودداری نماﯾيد.
برای مکانھای که قطر کمی دارند و ﯾا جسم خارجی زﯾاد است  ،مانند جاه و
مخازن کوجک می توانيد از ﯾک لوله پوليکا با قطر  ٣٠سانتيمتر برای عبور امواج
آلتراسونيک استفاده نماﯾيد.
در صورتی که مخزن دارای لرزش است حتما از دو واشر الستيکی نازک بين
مھره نگھدارنده و سنسور استفاده شود.
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در شکل زﯾر نحوه نصب سنسور و نگه داشتن آن بوسيله مھره نگھدارنده
و نمای صفحه نگھدارنده از دﯾد باال نشان داده شده است.

جای ورود سنسور
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اشکال نصب درست و نادرست سنسور درون مخزن
Close

True

Crooked

Ladder

Rough

Bubble

Break

Particles

۶

٧

٨

Heat

75°C

٢

١

۴

٣

۵

٩

× از جمله موارد مھمی که قبل از خرﯾد سنسور آلتراسونيک باﯾد به آن توجه داشت:
الف :عدم وجود دمای بيش از تحمل سنسور مطابق با کاتالوگ فنی ) حداکثر  ٧۵درجه سانيتگراد(
ب :عدم وجود ذرات معلق و غبارات غليظ
ج :عدم وجود فشار بيش از حد مجاز سنسور مغاﯾربا مقدار ذکر شده در کاتالوگ فنی سنسور )حداکثر  ٣بار (
نصب صحيح و غلط سنسور و موارد منع کاربری سنسور مطابق با شکل باال:
گزﯾنه
گزﯾنه
گزﯾنه
گزﯾنه
گزﯾنه
گزﯾنه
گزﯾنه
گزﯾنه
گزنيه

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

صحيح √ :نصب در شراﯾط استاندارد مطابق با موارد ذکر شده در کاتالوگ فنی سنسور.
غلط × :نصب دو سنسور در کنار ھم و در زاوﯾه تابش ﯾکدﯾگر که اﯾن نصب در صورت عملکرد پيوسته اشکال دارد.
غلط × :نصب سنسور به صورت کج  ،که موجب رنج اندازه گيری اشتباه ﯾا عدم اندازه گيری فاصله می شود.
غلط × :نصب سنسور نزدﯾک نردبان که موجب برخورد امواج آلتراسونيک با آن می شود.
غلط × :در مجاورت دﯾواری که ناھمواری زﯾادی دارد و عدم رعاﯾت فاصله مجاز تا دﯾواره.
غلط × :وجود کف و حباب بسيار زﯾاد بر روی ماده داخل مخزن.
غلط × :نصب در ورودی مخزن و در دﯾد امواج آلتراسونيک و وجود تالطم بسيار.
غلط × :وجود ذرات معلق زﯾاد مانند گرد و خاک در فضای مخزن.
غلط × :دمای بيش از  ٧۵درجه سانيتگراد و ﯾا بخارات غليظ آب جوش

در صورتيکه سنسور بيرون از
مخزن نصب گردد باﯾد شراﯾط
زﯾر برقرار باشد.
˚90

در صورت ساخت
چنين نگھدارنده ای
باﯾد دقت الزم در تراز
بودن سنسور نسبت
به سيال نمود.
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Max 50cm

دقيقا مرکز
درﯾچه مخزن
نصب شود

سنسور دقيقا
مرکز درﯾچه نصب
گردد و نسبت به
سطح ماﯾع داخل
مخزن تراز باشد

˚90

Min 30cm
Min 30cm

PCA Inc., products are engineered
and assembled in the IRAN.

® Pishtaz Control Apadana

کليه محتوﯾات درج شده در اﯾن دفترچه  ،ثبت شده و متعلق به شرکت پيشتاز کنترل آپادانا
می باشد و ھرگونه سوء استفاده و ﯾا کپی برداری مغاﯾر قانون و قابل پيگيری است
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