
A 

Pishtaz Control Apadana  ® 
Copyright 2009 PCA Company 

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

Page 1 
Email: info@pca-co.ir 

Web: www.pca-co.ir 

  

URF Ultrasonic Range Finder 

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

URF - SERIES  

PCA COMPANYPCA COMPANYPCA COMPANYPCA COMPANY®  
PISHTAZ CONTROL APADANA    

  
 اندازه گيریبا سرعت و دقت بسيار باA فاصله را ، از طریق ارسال و دریافت امواج مافوق صوت  ، ھدف جسمتماس با  بدون ، آلتراسونيک سنجسنسور فاصله 

  .می باشد تعمير و نگھداری ھای ھزینه کاھش و باA دارای طول عمر ، که با توجه به ھمين شاخصه مھم ، نماید می

  
  سنسورو ویژگيھای ساختار 

 
 DSP Technology  فناوری ساختن یطراحی شده بر اساس آخر �
 تا یک ميليمتر دقيقوضوح اندازه گيری  �
 ثبات و پایداری در اندازه گيری دقيق فاصله �
 محافظت در برابر نویزھای الکترومعناطيسی و صوتی �
 در دماھای مختلف فاصلهسنسور دمای داخلی جھت تثبيت  �
 قطر باریک بيم اندازه گيری وصوتی بدون نویز  پرتوھای �
 سطح پایين و باA دو عدد سوئيچ قابل تنظيم دارای �
 RS485با اینترفيس  RTUپشتيبانی از پروتکل مدباس  �
 IP68کامi ضد آب با مقاومت آب و ھوایی  �
 کم طراحی شده برای استفاده از باتری بسيار مصرف انرژی �
 رایگان اتتنظيمنمایش و دارای نرم افزار  �
 صنعتی کاربردھایطراحی شده برای  �

 

  سفارش مدل سنسور درخواستی  طریقه
 
 
URF-XX 

 
XX = توسط سنسوراندازه گيری  قابل مقدار فاصله  
 
URF-100 >> 20cm to 1m detection……...1mm/1cm Resolution 
URF-87   >> 30cm to 3m detection……...1mm/1cm Resolution 
URF-90   >> 40cm to 6m detection……...1mm/1cm Resolution 
URF-95   >> 50cm to 10m detection…….1cm Resolution 
URF-97   >> 50cm to 12m detection…….1cm Resolution 

 
 

  ارسال امواح صوتی سنسورنمودار 
  

  منحنی تشعشعات صوتی
  
 

  
 

 
Curve 1: Beam diameter 130cm 
Curve 2: Beam diameter 120cm 
Curve 3: Beam diameter 110cm 

  
قطر منحنی امواج آلتراسونيک که در باA درج شده است به مقادیر : تذکر

طور نسبی می باشد و ممکن است در شرایط محيطی مختلف متفاوت 
  .باشد

 
  
  
  
  

 
  

 
  
 
 

 اط%عات فنی سنسور

 
  

  :مشخصات عمومی
  قدرت اندازه گيری فاصله متر 13تا فاصله 

  مقياس اندازه گيری فاصله  یا یک سانتيمتر بسته به مدل ميليمتریک 
 قابل اندازه گيری فاصله غير  بسته به مدل 50cmو حداکثر  20cmحداقل 

 اندازه گيری شونده  استاندارد سطح   سانتيمتر 50x50 قلحدا
  فرکانس کاری مبدل  کيلوھرتز 40

200mS ….. 400mS  سيکل اندازه گيری  

 
  

  :مشخصات تغذیه
  ولتاژ کاری  با تغذیه صنعتی بدون ریپل مستقيم ولت 24تا  12

7.5 mA    بيکاری حالت در جریان  
8.5 mA    در حالت اندازه گيریجریان  

 
  

  :صنعتیارتباطی روتکل پ
MODBUS RTU  مدباسRTU 
FC03 & FC04 ارتباطی کد فانکشن 

 
  

  :پایه ارتباطی
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps  نرخ ارسال و دریافت داده (Baud rate)   
Half duplex RS 485  پایه ارتباطی  
No parity, 8 data bits, 1 stop bit تایپ ارتباطی داده  

 
  

 :خروجیورودی و 
Half duplex RS485 interface ارتباط دو جھته یا یک جھته سریال  
voltage – max current 150mA  
don’t short circuit 

دو عدد سوئيچ ترانزیستوری کلکتور باز 
  برای تحریک رله سطح باA و پایين

 
  

  :راه اندازی
توان تغذیه می  منفیسر  در صورت اتصال این پایه به

در حالت نمونه گيری پيوسته قرار داده و سنسور را 
 رنج اندازه گيری را قرائت نمود

  به صورت پيوسته ٣از طریق پایه شماره 

پاسخ  به آدرس سنسور ، درخواستیک با ارسال 
با استفاده از این . دگردمی  ارسال آنتوسط مربوطه 

 خط بر روی یکپروتکل می توان تا چندین سنسور را 
 قرائت نمودسيمه دو

  MODBUS RTUاز طریق پروتکل 

  
  

  :دقت اندازه گيری
  صحت اندازه گيری    مقدار قرائت شده 0.25% ±

± 1mm ریپل اندازه گيری   لحظه ای حداکثر ریپل  

 
  

  :يطیحشرایط م
0.7 bar to 3 bar  (10.15 PSI to  43.5  PSI) مقدار فشار کاری ھوای محيط  
-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)  رنج دمای کاری 
-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)  رنج دمای قابل تحمل  

 
  

  :مشخصات مکانيکی
  کابل   رشته با روکش شيلد 7کابل 

IP68 مقاومت محيطی و آب و ھوایی  
ABS جنس بدنه  

  جنس مبدل   لومينيومآ

260 g ±5  وزن کلی به جز کابل  گرم  

  کاربردھا

  پمپھا بر حسب ارتفاع مخازنکنترل خودکار 
و حجم سنج سطح سنج و یا ارتفاع سنج 
  انواع مخازن مایعات و جامدات

  اندازه گيری فاصله در اتوماسيون صنعتی
سطح سنج رودخانه، استخر، کانالھای باز، 

  ، اندازه گيری ارتفاعمتر کانالھای باز دبی
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ل آپادانا کت پيشتاز کنترثبت شده و متعلق به شر ، کليه محتویات درج شده در این دفترچه

  استباشد و ھرگونه سوء استفاده و یا کپی برداری مغایر قانون و قابل پيگيری  می

  سنسورکابل معرفی سيم ھای خارج شده از 

 
 

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

  
  

   آبی - ( V- ) – ١پایه سيم 
  .سنسور می باشد سر منفی تغذیه این پایه

 
   قرمز - ( V+ ) – ٢پایه سيم 

  .می باشد تغذیه سنسور مثبت سر این پایه
  .ر گرفته شوددر نظميلی آمپر  ۵٠٠با حداقل جریان  ولت مستقيم ٢۴تا  ١٢بين تغذیه سنسور باید بدون ریپل و : نکته

   
  یا نارنجی بنفش - ( RUN ) – ٣پایه سيم 

و  سنسور شروع به اندازه گيری نموده) V-( یکسنسور می باشد در صورت اتصال آن به پایه  شروع اندازه گيری و یا توقف اندازه گيری پایه تحریک دستی، این پایه 
   .در صورت رھا شدن این پایه سنسور از کار می ایستد

  )سنسور در حالت اندازه گيری دستی نباشد(باید رھا باشد  RUNدر زمان کار با نرم افزار سنسور و یا راه اندازی از طریق پرتکل مدباس پایه : نکته
     

  قھوھای – ( B ) – ٤ پایهسيم 
Inverting Receiver Input B   

  .متر قابل افزایش است ١٢٠٠ه طول کابل آن تا می باشد ک RS485یکی از پایه ھای ارتباطی دیفرانسيلی برای ارتباط بستر 
 

 سبز - ( A ) – ٥پایه سيم 
No inverting Receiver Input A   

  .متر قابل افزایش است ١٢٠٠می باشد که طول کابل آن تا  RS485یکی از پایه ھای ارتباطی دیفرانسيلی برای ارتباط بستر 
 

 سفيد - ( L ) – ٦پایه سيم 
   .بدھد دائمی ميلی آمپر جریان ١٥٠ح پایين می باشد که با تنظيم سطح دلخواه در نرم افزار عمل می نماید و می تواند تا حداکثر سوئيچ کلکتور باز سط

 
 مشکی  - ( H ) –٧پایه سيم 

  .بدھد دائمی لی آمپر جریانمي ١٥٠سوئيچ کلکتور باز سطح باA می باشد که با تنظيم سطح دلخواه در نرم افزار عمل می نماید و می تواند تا حداکثر 
   

  
 ایمنی ھشدارموارد 

و یا وجود نویز شدید در محل ، مانند نوسانات شدید ولتاژ  یا انجام عمليات جوشکاری و غيره ، و یا حصول از  سنسور به دستگاھھای با نویز زیادبرای اتصال مستقيم 
 :فراھم گردد شرایط زیر می بایستیکارکرد مطمئن سنسور و افزایش طول عمر آن 

 .قبل از اتصال ، سالم بودن ارت چک شود .روکش شيلد کابل سنسور حتما ارت شود .١
 .تغدیه سنسور ضد نویز و صنعتی و مجزا در نظر گرفته شود .٢
  .عایقکاری شود د دار استفاده شود و سيم بندی ھاکابل حتما از کابل شيلاضافه نمودن در صورت  .٣

  
  

  
  
  

  رشماتيک سيم بندی سنسو
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  نرم افزار سنسور
  
  

١- )Connect( : ابتدا آخرین ورژن نرم افزار سنسور را از سایت دانلود نموده و نصب نمایيد ، اگر سنسور در حال اندازه گيری دستی است آنرا متوقف کنيد ) پایه
RUN مبدلاتصال با  وتغذیه سنسور  مثبت و منفی با اتصال سيم ھای .و ھمچنين اگر ھایپر ترمينال باز است آنرا ببندید) را رھا گذارید RS485<>USB   به

در صورت اتصال . را بزنيد Connectيد کلپس از انتخاب پورت مربوطه در ابتدا  .نرم افزار را اجرا نمایيد، و چک کردن درستی آنھا طبق شماتيک سنسور و کامپيوتر 
 : در ادامهپس از اتصال درست  ، داده می شودنمایش  مقدار تنظيم شده پيش فرض (Model)و ) Baud Rate(در کادر ، و ارتباط صحيح سنسور با نرم افزار 

ه ميليمتر و اگر بالزاما اگر سنسور ميليمتری است مقادیر  .فعال شود Writeو گزینه رویت گردد  يک نمایيد تا پارامترھای پيش فرضکل Readابتدا بر روی  گزینه  -٢
 . ممکن است یکسری گزینه ھا غير فعال باشد ، دقت فرمایيد بسته به نوع سنسور. ه سانتيمتر وارد گرددبری است مقادیر سانتيمت

٣- )Baud Rate( : Baud Rate فعلی نمایش داده شده است در صورت تغيير فقط می بایستی نرخ ارتباط داده را تعيين نمایيد که عبارتست از: 
۴-  9600, 19200, 38400, 57600, 115200  
۵- )RES ( Resolution:  مخففResolution  است که دو گزینهcm  وmm  دارد در صورت انتخاب ميليمتر باید مقادیرEmpty, Full, Low DO, Hi DO  به ميليمتر

له اندازه گيری شده به ميليمتر نشان اگر سنسور به ميليمتر تعریف شود فاص دقت نمایيدوارد گردد و در صورت انتخاب سانتيمتر باید به سانتيمتر وارد گردد 
  .و اگر سنسور به سانتيمتر تعریف شود فاصله اندازه گيری شده به سانتيمتر نمایش داده می شودداده ميشود 

۶- )(OGR Optimizing Gain Receiver :  بھره قدرت سيگنال دریافتی ميباشد و سه گزینه دارد) کم =Low) ( متوسط =Medium) ( زیاد =High ( که دستگاه
در صورت . ير دادبر روی بھترین حالت تنظيم شده است در صورت وجود نویز یا نصب در محيطھای خاص ، برای تنظيم بھتر سنسور در محل ميتوان مقدار آنرا تغي

این قابليت ، . ، روند برعکس ميباشد ، و در صورت افزایش آن نيز Lowبه  Mediumکاھش مقدار این پارامتر ، حساسيت به نویز کم ميشود ، به طور مثال از 
در صفحه بعد قسمت عوامل موثر . دقت نمایيد تغيير در این پارامتر بر رنج اندازه گيری سنسور تاثير ميگذارد: نکته .کيفيت و کارایی دستگاه را افزایش ميدھد

  .ارائه شده است ٩و  ٨در پيدا کردن فاصله ، توضيحات بيشتری پيرامون پارامترھای 
٧- Optimizing Measurement Beam (OMB) :  باریک(که سه گزینه دارد  داد تغييرتوسط این پارامتر می توان قطر بيم تابش امواج آلتراسونيک را =(Narrow 

محيطی غير که دستگاه بر روی بھترین حالت تنظيم شده است این پارامتر جھت آسان سازی نصب سنسور در شرایط  Wide)= وسيع ( Middle) = ميانه(
دقت نمایيد تغيير در این پارامتر بر رنج اندازه گيری سنسور تاثير ميگذارد و ھر چه بيم سنسور باریکتر شود زاویه تابش و : نکته. استاندارد تعبيه شده است

اریک و تقریبا صاف می باشد و حداکثر قرار گيرد بيم سنسور بسيار ب Narrowمثi اگر سنسور روی وضعيت . ميزان فاصله اندازه گيری شده کمتر می گردد
  .متری آمده است ۶فاصله قابل اندازه گيری کمتر می شود که در صفحه بعد قسمت عوامل موثر در پيدا کردن فاصله ، مقادیر کامل تست صنعتی سنسور 

٨- )Slave Address( :  آدرس فعلی نمایش داده شده است در صورت استفاده از مدباسRTU انتخاب نمایيد ٢۴٧تا  ١س سنسور را از می بایستی آدر.  
٩- )Empty( : چشم از  صحيح باید فاصله ماده داخل مخزن ، بدون خطا دقيق و جھت اندازه گيری .تنظيم مقدار این پارامتر توسط کاربر الزامی می باشد: نکته

  .گرددوارد در این پارامتر  کف مخزن ،سنسور تا 
١٠- )Full( : برای تنظيم .امتر توسط کاربر الزامی می باشدتنظيم مقدار این پار: نکتهScaling کفمقدار این پارامتر باید از  .تعریف گرددبازه  ایناندازه دقيق  باید 

  .وارد گردد، مخزن تا حداکثر بارگيری مخزن بسته به شرایط و نوع کاربری 
١١- )Hi SW( :  یا پر می باشد اگر Aمقدار این مقدار به عنوان یک سوئيچ سطح باTank Level  بار قرائت بيشتر از  ۴پس ازHi DO  در سيم سوئيج این بشود

 . باشد Lowباید ھميشه بيشتر از  Hiمقدار عدد . عمل ميکندمشکی شماره 
١٢- )Lo SW( :  مقدار این مقدار به عنوان یک سوئيچ سطح پایين یا خالی می باشد اگرTank Level  ده برایمقدار تعریف ش بار قرائت کمتر از ۴پس از Low DO 

  .باشد Hiباید ھميشه کمتر از  Lowمقدار عدد  .کندعمل ميدر سيم سفيد سوئيچ این بشود 
١٣- )Write: (  بر روی  انجام تغييراتپس ازWrite و کليد  کليک کنيد تا مقادیر به سنسور منتقل گرددGet Level فعال شود.  
١۴- )(Get Level : ار گرفته و کليد سپس جھت تست سنسور آن را به سقف یا دیوGet Level را بزنيد.  
١۵- )Distance( :  دھدنمایش مي تا جسم را توسط سنسور شدهمحاسبه فاصله مقدار کادر این. 
١۶- )C°( :  دھدنشان ميبر حسب سانتيگراد را  ل نصب سنسورمقدار دمای مح کادراین.  
١٧- )Tank Level( :  کسر شده از  ، سنسور تا جسم ازمحاسبه شده فاصله مقدار عدد  کادراینEmpty  می دھد در خود نشان را) ماده موجود داخلمقدار 

  ).مخزن را نمایش می دھد
١٨- )4-20 mA( :  جریان خروجی سنسور را بر حسب معادل مقدار  کادراینTank level سنسور مدل  .نمایش می دھدURF خروجی جریان ندارد. 
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A URF Ultrasonic Range Finder 

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

  ودن سنسورفعال نمطریقه 
  

سویئچ خروجی به صورت  ٧و  ۶و پایه ھای  به صورت سریال RS485)( ٥و  ٤بوسيله دو راه می توان سنسور را راه اندازی نمود و رنج اندازه گيری شده را در پایه ھای 
  :گرفت

  
دھد در این  شروع به اندازه گيری فاصله نموده و خروجی می که سنسور به صورت دستی) V-( 1به پایه شماره ) RUN( ٣فعال نمودن از طریق اتصال پایه شماره  -١

  :به صورت زیر می باشد روش خروجی ھا
  

  :RS485خروجی  �
که ثابت  Data bits, No Parity, 1 Stop bits 8تایپ ارتباطی داده که عبارت است از کامپيوتر را با مشخصات  Hyper Terminalدر این خروجی شما می بایستی 

  .انتخابی تنظيم نمایيد و رنج اندازه گيری شده را توسط آن رویت نمایيد Baud Rateمی باشد و 
  .بر روی ترمينال ظاھر می شود R00270 T 25درجه سانتيگراد باشد آنگاه عبارت + ٢۵سانتيمتر و دما  ٢٧٠فرض می کنيم فاصله تا جسم 

  .بر روی ترمينال ظاھر می شود R02700 T 25 درجه سانتيگراد باشد آنگاه عبارت + ٢۵ا ميليمتر و دم ٢٧٠٠فرض می کنيم سنسور ميليمتری و فاصله تا جسم 
  . نمایش داده می شود  T-25بت بوده که اگر منفی شود به صورتھمچنين در مثالھای باA دما مث .بزرگ ثابت می باشند Tو  Rدقت فرمایيد حروف 

 :L)(خروجی سوئيچ  �
  .عمل مينماید Lبشود سوئيچ  Low DOبار قرائت کمتر از  ۴اگر پس از ، Tank Level) ( مخزن ماده داخل، مقدار  )L( یينجھت فعال شدن خروجی سوئيچ سطح پا

 :H)(خروجی سوئيچ  �
  .مينمایدعمل  Hبشود سوئيچ  Hi DOاز  بيشتربار قرائت  ۴اگر پس از ،  )Tank Level( مخزن ماده داخل، مقدار  )H(باA جھت فعال شدن خروجی سوئيچ سطح 

سپس ) را رھا گذارید RUNپایه (است آنرا را متوقف کنيد  )پيوسته(اندازه گيری دستی در این حالت ابتدا اگر سنسور در حال ،  RTUفعال نمودن از طریق مدباس  -٢
به سنسور  65 , 64خواست آدرس رجيستر سنسور با در  slaveرا به آدرس ) Read Input Register( FC04یا ) FC03 )Read Multiple Registersفانکشن کد 

بایتی  ٢و دما نيز در آدرس  64بایتی  ٢مربوطه فرستاده و سنسور پاسخ را ارسال می نماید ، که پاسخ ارسالی ھمان مقدار فاصله سنسور تا جسم است که در آدرس 
  .ھمچنين خروجی سوئيچ به مانند توضيح باA عمل ميکند.می باشد 65
  

  :مدباس به شرح زیر خوانده شده که مقدار آن توسط پرتکلميباشد  32Cجسم ھدف نصب شده و مقدار دمای آن سانتيمتری  ۵۶ثال سنسور در فاصله در این م :مثال
پاسخ سنسور  ، می باشد Function code = 3و برای سنسور  آن شده عریفمطابق مقدار ت Slave address = 1که در آن  Masterاز  با ارسال بسته اطiعاتی ١ جدولدر 

عدد بدست آمده  «   * ١٠٠Data Distance: [(MSB([LSB +   :عمل گردد روبرو مطابق فرمول باید آمده است که جھت محاسبه فاصله جسم تا سنسور ٢ جدولبه آن در 
  .باید به دسيمال تبدیل شود

  .خود به عنوان یک واحد آدرس می باشد نيز 0hexاست و علت آن این است که آدرس  ۶۴است که ھمان آدرس  63hexدر جدول زیر   Data addressمقدار : نکته
  

 )١( جدول
CRC 
Code 

Data 
Number of register 

Data 
Address 

Function 
Code 

Slave 
Address 

LSB MSB LSB MSB LSB MSB byte byte 
15 (Hex) 34 (Hex) 2 (Hex) 0 (Hex) 63 (Hex) 0 (Hex) 3 (Hex) 1 (Hex) 

  
  )٢( جدول

CRC 
Code 

Data 
Temperature 

Data 
Distance 

Byte 
Count 

Function 
Code 

Slave 
Address 

LSB MSB LSB MSB LSB MSB byte byte byte 
26 (Hex) 7A (Hex) 20 (Hex) 0 (Hex) 38 (Hex) ٠ (Hex) 4 (Hex) 3 (Hex) 1 (Hex) 

  
MODBUS RTU  در صنعت می باشد که با استفاده از بستر ارتباطی از پرکاربردترین پرتکل ھای مدباسRS485  دستگاه  ٢۴٧می توان تاSlave  را به یکMaster 

به  Slaveخاصی در خواست می کند و  Slaveاز  Masterبر اساس روش پرسش و پاسخ استوار است  Slave  /Masterوصل نمود که به طور کلی نحوه ارتباط  
Master متصل نمود و مقدار آنھا را خواندباس دوسيمه سنسور را به یک  تعداد زیادیمثال در این روش می توان  وربه ط .پاسخ می دھد.

  
  عوامل موثر در پيدا کردن فاصله

  
تغييرات فرکانس ، دقت و وضوح ، بازتاب ، از نظر انعکاس آن در بر خورد با مواد مختلف و  یدرک الگوھای تابش

یک الگوی پرتو  URFسری  سنسور ھای آلتراسونيکموثر ضروری است ، در انتخاب محدوده ھدف ، زاویه پرتو 
و قابل متمرکز زاویه پرتو با فرستنده باریک ، آلتراسونيک ما  سنج مزیت قطعی سطحشده دارد که  کاليبرهباریک 

گرد به خوب  نفوذ لتراسونيکآپرتو ھای باریک سيگنال از مزیت مثال به عنوان . تنظيم در شرایط مختلف می باشد
 OGRدو پارامتر  URFدر سنسورھای  .می باشدھدف مجاور حرکت  یااشياء بيرون زده  حساس نبودن و غبار ، و

تاثير گذار می باشد که توسط نرم افزار تنظيمات  اندازه گيری و قطر پرتوھای تابشیدر حساسيت و رنج  OMBو 
و  OGRمتری با تغيير دو پارامتر  ٦ازه گيری شده توسط سنسور در جدول زیر مقادیر اند. قابل تغيير است سنسور

OMB درجه  ٢٥در دمای و ) صاف(به جسم ھدف تخت  واقعیبه صورت شرایط تست . قرار داده شده است
دارد و  PCAآلتراسونيک  اثر بسيار مثبتی در نصب بدون دردسر سنسورھای OMBو  OGRوجود پارامترھای . ای انجام شده استدرون اتاق بسته سانتيگراد و 

که مقادیر دیگر مدل سنسورھا نيز تقریبا قابل توجه است  .می باشد در فضاھای مختلف امکان نصب زیر  نشانه بارز کيفيت سنسور و ھمچنين مقادیردادن قرار 
  .متری حدود دو برابر ميباشد ١٠متری حدود نصف و برای سنسور  ٣به طور مثال برای سنسور . به ھمين نسبت کمتر و یا بيشتر می باشد

  
  

  
  

  متری ۶ سنسورشده توسط حداکثر فاصله اندازه گيری 
  ٢۵˚cدر دمای 

7m  6.5m  6m  5.5m  5m  4.5m  4m  3.5m  3m  

  OGR High High High Medium  Medium  Medium  Low  Low  Low تنظيم شده مقدار

  OMB Wide Middle Narrow Wide  Middle  Narrow  Wide  Middle  Narrow تنظيم شده مقدار

 70cm 60cm  50cm 60cm  50cm 40cm 50cm  40cm 30cm  حداکثر شعاع بيم سنسور

(Block Distance)  45  متری ۶فاصله غير قابل اندازه گيری سنسورcm 45cm 45cm 50cm 50cm  50cm 55cm 55cm 55cm 
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کت پيشتاز کنترل آپادانا ثبت شده و متعلق به شر ، کليه محتویات درج شده در این دفترچه
  استباشد و ھرگونه سوء استفاده و یا کپی برداری مغایر قانون و قابل پيگيری  می

 داشتن آن بوسيله مھره نگھدارنده نصب سنسور و نگهنحوه  زیردر شکل 
Aاست نشان داده شده و نمای صفحه نگھدارنده از دید با.  

  

  URFسنسور ھای مھم مزیت ھای 
  
  :کاليبره خودکار دمایی سنسور �

 .گردداین پارامتر کاليبره می بایستی توسط سنسور آلتراسونيک جھت جلوگيری از بروز خطا در اندازه گيری فاصله  که ، عت صوت در دماھای مختلف متفاوت استسر
  .شودمي ليبرهبا دما کاو دقيق فاصله خودکار  به طورسریعا و که  ، خاصی استفاده گردیده از سنسور دمای صنعتی با طراحی URFدر سنسورھای 

  :قابليت ضد نویز  �
ھای با الکترومغناطيس باA و تشعشعات از جمله ولتاژھای القایی و محيط ، از محافظت باAیی در مقابل نویزھای خارجی برخوردار است URFھای سری سنسور

  .بدنه صورت گرفته است طراحی و افزاری و سخت افزاری نرمساختار طلوب صداھای نویز با دسی بل باA که توسط از تاثير نام عالیخورشيدی ھمچنين حفاظت 
  :سنسورو رنج وسيع ولتاژ پایين  مصرفیتوان  �

 .ویژه ای دارد ، اھميت به تعویض استفاده می نماید که این مھم در استفاده با باتری برای طول عمر طوAنی بدون نياز یان بسيار پایينیاز جر URFسنسور ھای سری 
  .ولت برخوردار است ٢۴تا  ١٢این سنسورھا از گستره وسيع ولتاژی تغذیه ھمچنين  .ميلی آمپر می باشد ١٠فی کمتر از حداکثر جریان مصر

  :و دیجيتال سریالانواع خروجی ھای  �
  .ا حذف می شودشده است که به دلخواه خریدار اضافه ی د صنعتی جھت تسھيل کاربری تعبيهاستاندار سریال و سوئيچ انواع خروجی ھای در این سنسور

  .سوئيچ باA و پایين کلکتور بازعدد ، دو  RTU، پرتکل مدباس  گسترده، نرخ داده ھای  RS485بستر ارتباطی دو طرفه 
  :راه اندازی آسان و تنظيم کليه پارامترھا توسط نرم افزار �

  .نرم افزار قابل تنظيم می باشد ای حياتی نيز توسطپارامترھھمچنين کليه . به راحتی روشن شده و فاصله را می خواند، طراحی مناسب  سنسور با داشتن
  :نصب آسان و وزن سبک و ابعاد کوچک و بدنه مقاوم �

گرم  ٢۶٠ھمچنين وزن بسيار سبک در حدود  ، سنسورھای این شرکت به دليل طراحی اصولی و استاندارد و دارا بودن بيم باریک تابشی از نصب آسانی برخوردار است
در برابر است که  ABSبدنه بسيار مقاوم آن از جنس از جمله مزایای دیگر که می توان نام برد ،  .ک این سنسور نيز به این مھم کمک شایانی نموده استو ابعاد کوچ

  . ار مقاوم می باشد و ھمجنين رعایت استانداردھای بھداشتیفرسایش ھا بسيعوامل محيطی و 
  :IP68مقاومت محيطی و آب و ھوایی  �

  .می باشد که در بيشتر مکانھا امکان نصب دارددر برابر رطوبت نسور دارای باAترین درجه حفاظت محيطی این س
  :پرتوھای صوتی سالم بدون قدرت تخریب �

سخت افزار سنسور کليه ھمچنين در طراجی . آنرا با باAترین کيفيت بازخورد صوتی متمایز می کندکه ، امواج ارسال شده از سنسور طيف و قدرت بھينه شده ای دارد 
  .پارامترھای یک سنسور امن برای محيط ھای انفجاری رعایت شده است

  :در صد خطایی بسيار پایين و ه گيری با� با ایستایی رنج اندازه گيری شدهوضوح انداز �
  .استبکار گرفته شده در آن ز نرم افزار و سخت افزار استفاده از بروزترین تکنولوژی اعم ااین سنسور از وضوح نمایش یک ميليمتری بر خوردار است که نشانگر 

 .با کيفيت خارجی مشابه در برابر نمونه ھای URFسنسورھای  قيمت بسيار مناسب �
  .می باشدگارانتی تعویض سال یکدارای  URFسنسورھای سری  �

 
  مشخصات مکانيکی سنسور

  
 

    
  
  
  
  

    
  
  
  

    
    

  
  
  
  
  
  

    
 
  
  

      
    

  
  
  
 

A  

B 
C 

D 

E 

F 

A.  رشته شيلد دار ٧کابل  
B.  مھره نگھدارنده با استانداردPG21 جھت نگھدارندگی سنسور 
C.  گلندPG11 ل جھت عبور و گرفتن کاب 
D.  رزوه نگھدارنده با استانداردPG21 جھت بسته شدن مھره نگھدارنده بر روی آن 
E. بدنه جھت بسته شدن درب سنسور با استاندارد  رزوهPG36 
F. گيره دنده آچار بزرگ 
G.  رزینEpoxy جھت جلوگيری از نفوذ رطوبت 

 
Symbol  a b c d e f g h i 

mm  6.5 14.4 70 52 7 53 47.6 29 5 

گرم ٢۶٠احتساب کابل وزن کلی بدون   
ABS   جنس بدنه 

ضد آب جنس مبدل آلومينيوم  
 
  نصب تذکر 

 .از درست و محکم بسته شدن اتصاAت اطمينان حاصل نمایيد �
 .کابل به ھيچ عنوان نباید تحت فشار باشد �
 .فاصله مرده و ھمچنين حداقل فاصله تا دیواره می بایستی رعایت شود �

  :)Block Distance(فاصله مرده 
 آنکه سنسور قابليت اندازه گيری  له از چشم سنسورفاص مقدارعبارتست از 

 سور نزدیک شود به طور مثالرا ندارد و بيش از این مقدار نباید جسم به سن
فاصله  متری ۶برای مدل  سانتيمتری آن ۴٠از چشم سنسور تا  مقدار فاصله

  .مرده تعریف می گردد
 .که در زیر مواد دفن نشود باید جایی نصب شوددرون مخزن سنسور  �
 .از وارد آوردن ضربه به سنسور اکيدا خودداری فرمایيد �
 .از تماس جسم سخت و یا فشار به چشم سنسور اکيدا خودداری فرمایيد �
از نصب در زیر نور مستقيم آفتاب و یا قرار گرفتن در معرض گرمای بھتر است  �

 .کاذب خودداری نمایيد
م خارجی را در برخورد با امواج آلتراسونيک در جھت انتخاب مکان نصب ، اجسا �

 نظر بگيرید
 جھت اندازه گيری دقيق چشم سنسور باید کامi 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 �
مانند جاه و ، دارند و یا جسم خارجی زیاد است برای مکانھای که قطر کمی  �

برای عبور امواج  سانتيمتر ١٠با قطر  مخازن کوجک می توانيد از یک لوله پوليکا
 .آلتراسونيک استفاده نمایيد

در صورتی که مخزن دارای لرزش است حتما از دو واشر Aستيکی نازک بين  �
  .مھره نگھدارنده و سنسور استفاده شود
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  استباشد و ھرگونه سوء استفاده و یا کپی برداری مغایر قانون و قابل پيگيری  می

 

 
  درون مخزن نادرست سنسور درست و نصب اشکال

  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 :از جمله موارد مھمی که قبل از خرید سنسور آلتراسونيک باید به آن توجه داشت  ××××
  

  ) درجه سانيتگراد ٧۵حداکثر ( وگ فنی عدم وجود دمای بيش از تحمل سنسور مطابق با کاتال: الف
   در ھوا عدم وجود ذرات معلق و غبارات غليظ: ب
  )بار  ٣حداکثر  (ر ذکر شده در کاتالوگ فنی سنسور دابا مق ش از حد مجاز سنسور مغایرعدم وجود فشار بي: ج
  

  :مطابق با شکل با� سنسورو غلط سنسور و موارد منع کاربری نصب صحيح 
  

  .موارد ذکر شده در کاتالوگ فنی سنسورمطابق با نصب در شرایط استاندارد  √: يحصح ١گزینه 
  .که این نصب در صورت عملکرد پيوسته اشکال دارد یکدیگر در زاویه تابشھم و  نصب دو سنسور در کنار ××××: غلط ٢گزینه 
  .فاصله می شوداندازه گيری  عدمرنج اندازه گيری اشتباه یا  موجبکه ، نصب سنسور به صورت کج  ××××: غلط ٣گزینه 
  .نصب سنسور نزدیک نردبان که موجب برخورد امواج آلتراسونيک با آن می شود ××××: غلط ۴گزینه 
  .در مجاورت دیواری که ناھمواری زیادی دارد و عدم رعایت فاصله مجاز تا دیواره ××××: غلط ۵گزینه 
  .مخزن لبر روی ماده داخوجود کف و حباب بسيار زیاد  ××××: غلط ۶گزینه 
  .نصب در ورودی مخزن و در دید امواج آلتراسونيک و وجود تiطم بسيار ××××: غلط ٧گزینه 
  .در فضای مخزن وجود ذرات معلق زیاد مانند گرد و خاک ××××: غلط ٨گزینه 
  آب جوش غليظدرجه سانيتگراد و یا بخارات  ٧۵دمای بيش از  ××××: غلط ٩گزنيه 
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سنسور دقيقا 
مرکز دریچه نصب 

و نسبت به  گردد
سطح مایع داخل 

 مخزن تراز باشد

Min 30cm  

Min 30cm  

دقيقا مرکز 
 دریچه مخزن

 نصب شود

90˚  

90˚  

در صورت ساخت 
چنين نگھدارنده ای 

دقت Aزم در تراز باید 
سور نسبت سنبودن 

  .نمودبه سيال 

صورتيکه سنسور بيرون از در 
گردد باید شرایط مخزن نصب 

 .زیر برقرار باشد

در صورت کمبود فضا و یا 
وجود مانع و یا پاشش آب 

می توانيد سنسور را 
درون یک لوله پوليکا به 

سانتيمتر  ٢٠قطر حداقل 
  .قرار دھيد

انتھای لوله حتما با 
درجه بریده  ۴۵زاویه 

شود تا تاثيری بر 
عملکرد سنسور 

  .نداشته باشد


