PSH-30
Plovákový kontinuální snímaè hladiny
l Mìøící rozsah 0...30 m, rozlišení 1mm
l Bezkontaktní magnetický zpùsob snímání
natoèení kladky
l Mechanicky odolné provedení, nerezová
ložiska, elektronika chránìná proti vlhkosti
l Galvanické oddìlení elektroniky od mìøeného
média pøispívá k vysoké spolehlivosti mìøení
l Napájení z pøipojené záznamové jednotky
M4016 nebo z Hydro-Loggeru H1
l Velmi nízká proudová spotøeba v klidovém
stavu (30 uA) pøi zachování vysoké èetnosti
snímání polohy 3x za sec.
l Komunikaèní rozhranní RS485, standardní
protokol FINET
l Zobrazení mìøené hladiny na displeji
pøipojené jednotky
l Nastavení mìøené hladiny z klávesnice
pøipojené jednotky

Základní popis
Svislý pohyb plováku se pomocí nerezového lanka s protizávažím pøevádí na natáèení kladky snímaèe. Tento rotaèní
pohyb je bezkontaktnì snímán pomocí speciálního magnetického snímaèe a dále zpracováván vestavìným mikroprocesorem. Touto moderní metodou bylo možno dosáhnou rozlišení
snímaèe 1 mm pøi prakticky neomezeném mìøícím rozsahu.
Snímaè PSH-30 umožòuje mìøit kolísání hladiny v rozsahu až
30 m.

Snímaè výšky
hladiny pøipojitelný
k telemetrickým
stanicím
M4016 a H1

Telemetrické stanice
pro sledování prùtoku,
tlaku a hladiny
Jednotky pro øízení
vodárenských objektù
Záznamové jednotky
pro monitorování
životního prostøedí

Pøíklady použití
Typické použití snímaèe PSH-30:
n Kontinuální sledování hladiny podzemní vody
ve vrtech
n Mìøení hadiny vody ve vodojemech a v
úpravnách vody
n Zdvojení stávajících mìøení hladin v místech
vyžadujících vysokou spolehlivost (vodomìrné
limnigrafické stanice).
Plovákový kontinuální snímaè hladiny mùže sloužit
jako hlavní nebo podružné èidlo pøi mìøení výšky
hladiny vody v limnigrafických šachtách, studních,
vrtech, jímkách a všude tam, kde je osazena pro
zaznamenávání dat jednotka M4016 nebo Hydro
Logger H1.

Vysoké provozní spolehlivosti snímaèe i v trvale vlhkém
prostøedí šachet a vrtù bylo dosaženo použitím nerezového
ložiska pro pevné a stabilní uložení kladky a zalitím
elektronických obvodù vèetnì vlastního magnetického
snímaèe do vodì odolné hmoty. Ze snímaèe tak vede jen
jeden kabel, kterým se snímaè pøipojuje k rozhranní RS485
jednotky M4016 nebo k Hydro Loggeru H1.
Zjištìná výška hladiny je prostøednictvím komunikaèního
protokolu FINET pøedávána do pøipojené registraèní jednotky,
ve které je v pravidelných intervalech ukládána do datové
pamìti a zároveò i prùbìžnì zobrazována na displeji jednotky.
Pomocí klávesnice pøipojené jednotky se provádí i nastavení
požadované hladiny pøi instalaci snímaèe.
Souèástí dodávky snímaèe hladiny je také univerzální
nerezový držák, který dovoluje nastavit svislost kladky a má
montážní otvory pro uchycení k pracovní desce, na stìnu
nebo na trubkový výložník pomocí tømenù. Záchytný tømen na
držáku zajišuje lanko s plovákem a protizávažím.
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Datahosting na serveru
M4016-G3

PSH-30

Registraèní a øídící
jednotka, hladinomìr,
telemetrická stanice
v síti GSM/GPRS

Snímaè hladiny
umístìný ve VDJ

Hydro Logger H1

PSH-30

Malá telemetrická
stanice v síti
GSM/GPRS

Snímaè hladiny
v zhlaví vrtu

mìøící rozsah: 0 až 30 (300) m

RS-485

RS-485

CHARAKTERISTIKA SNÍMAÈE

TECHNICKÉ PARAMETRY

Elektronika snímaèe:

Mìøící rozsah: 0 ... 30,000 m (0 ... 300,00 m)
Rozlišení: 1 mm (1 cm)
Pamì poslední hodnoty: snímaè si pamatuje poslední mìøenou
výšku hladiny i po odstranìní napájecího napìtí
Komunikaèní rozhranní: RS485, protokol FINET, kabel PUR 5m
(max. délka komunikaèního a napájecího kabelu: 500 m)
Mìøené velièiny: výška vodní hladiny a teplota snímaèe, která
pøibližnì odpovídá teplotì prostoru s umístìným snímaèem.
Kalibrace hladiny: z pøipojené záznamové jednotky
Zobrazení aktuální mìøené hladiny: na displeji pøipojené jednotky
Velikost napájecího napìtí: 6 ...14 V DC,
Proudová spotøeba: 30 uA v klidovém stavu, 10 mA bìhem datové
komunikace s pøipojenou záznamovou jednotkou
Krytí: IP66, snímaè je odolný proti prachu i kondenzující vlhkosti
Rozmìry: prùmìr kladky 88 mm, nerez. držák 76 x 60 x 110mm
Pracovní teplotní rozsah: -5 až +60 °C
Materiál snímaèe: plast Tekaform, Al slitina, nerez
Hmotnost snímaèe: 700 g vèetnì nerezového držáku
Rozmìry plováku: prùmìr 70 mm, výška 250 mm
Materiál plováku: Hostalen, protizávaží nerez
Hmotnost plováku: 540 g plovák, 120 g protizávaží
Dodávané pracovní lanko: Nerezové prùmìr 1mm, délka 15 m

n Speciální elektronický obvod sleduje pootoèení kladky snímaèe
prostøednictvím mìøení orientace magnetického pole feritového
magnetu, který je pevnì umístìn na høídeli snímaèe. Vestavìný
mikroprocesor 3x za vteøinu vyhodnocuje získané hodnoty a
pøepoèítává je na zmìnu výšky hladiny.
n Vedle hladiny je mìøena i teplota tìla snímaèe, která mùže
s urèitým zpoždìním odpovídat teplotì v místì mìøení.
n Galvanické oddìlení elektroniky snímaèe od všech kovových
èástí a tedy i od mìøené vodní hladiny zvyšuje odolnost snímaèe
proti jeho poškození indukovaným pøepìtím pøi bouøkách.
n Komunikaèní rozhraní RS485 a napájecí vodièe jsou obsaženy v
jednom kabelu s odolným PUR pláštìm, který lze v pøípadì
potøeby prodloužit až na 500m. Standardní délka kabelu
dodávaného se snímaèem je 5 m.

Mechanika snímaèe:

datový server: https://stanice.fiedler-magr.cz

n Robustní provedení kladky a jejího ukotvení v tìle snímaèe
pomocí dvou nerezových ložisek umožòuje trvalé zatížení
kladky a je vhodné pro dlouhodobý provoz ve vlhkém a
agresivním prostøedí uzavøených jímek, vrtù a studní.
n Pásek vedený okolo kladky omezuje sesmeknutí lanka z kladky
a zabraòuje jeho ztrátì.
n Montážní otvory na tìle snímaèe umožòují jeho instalaci jak na
pracovní desku, tak na svislou stìnu nebo pomocí tømenù na
výložníkové rameno pøímo nad mìøenou hladinu.
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