
KULLANIM

KILAVUZU SEVÝYE SENSÖRÜ

ýssModel  :

Model : Model: 14-2022-001

Bu kýlavuzda bulunan bilgiler  gözden geçirilmiþ ve tamamen güvenilirdir. Yazýmdan  kaynaklanan bir hatadan dolayý sorumluluk kabul edilmez.
Bu kýlavuzda yer alan ürünler sadece bilgi amaçlýdýr ve bilgilendirilmeden deðiþtirilebilir.
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ISS 04

Modeller :

Önemli Notlar :

Kullanýlan Semboller :

Lütfen seviye sensörünün kurulumun dan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzdaki uyarýlara uyulmamasýndan

kaynaklanan kaza ve zararlarýn sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Seviye sensörünün bozulmasý durumunda , bulunduðu sistemde oluþulabilecek kaza ve zararlarý engellemek için önlem alýnýz.

Bu kýlavuz daha sonrada kullanýlmak üzere kolay ulaþýlabilir bir yerde saklanmalýdýr.

Ticari amaçla kullanýlamaz, sadece ürünü devreye almak için hazýrlanmýþtýr.

Cihaz ile ilgili montaj þemasýna uygun olarak montaj yapmadan sistemi çalýþtýrmayýn.

Ýmalatçý yükümlülüðü yerel kanunlara göre cihazýn satýn alma deðerini geçemez.

Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Tamirat yetkili servis elemanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr.

Etiket ve seri numarasý içermeyen ürünler garanti kapsamý dýþýnda deðerlendirilir.

Cihazlarýn üzerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanýcý tarafýndan sisteme eklenmiþ olmalýdýr.

Bakanlýk tarafýndan belirlenen süreye göre, cihazýn elveriþli kullaným süresi 10 yýldýr.
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1. Genel Bilgiler :

1.1.  Malzemenin Kabulü
Malzeme kabulünden hemen sonra nakliye esnasýnda paketlerde hiçbir hasar olmadýðýný kontrol edin.Eðer paketler hasýrlý ise hemen
paketleri açýn  ve ürünlerin etkilenip etkilenmediðini kontrol edin , bir hasar durumu söz konusu ise  þikayet raporunuzu nakliyeci
firmaya ve bir fotokopisini firmamýz adresine  gönderin

1.2.  Kullaným Alanlarý Konusunda Bilgi

ISS Seviye sensörleri  buhar kazanlarý su seviye kontrolü ve muhtelif iletken sývý tanklarý için ekonomik  ve güvenli bir çözümdür.

Uygulama Alanlarý :Buhar Kazanlarý , Degazörler , Kondens Tanklarý , Ýletken Sývý Depolarý...

Ýzin verilen kullaným ortamý ve uygulama alanlarýnda kullanýlmalýdýr!

Aþýndýrýcý ortamlar , patlayýcý ve yanýcý madde bulunan ortamlarda kullanýlmaz.

Ölçülecek ortamla uygunluk da göz önüne alýnmalýdýr.

Uygun olmayan kullaným, modifikasyon ve hasar verme durumlarýnda sorumluluk kabul edilmez ve bu durumlar garanti

kapsamýna alýnmaz.

Ortam Þartlarý  ;         Baðýl Nem:5-95 %RH         Ortam sýcaklýðý: 70°C     (-5 °C nin altýnda kullanýlmaz)

1.3. Çalýþma Prensibi

ISS 04 Seviye sensörü iletken sývýlarda iletkenlik ölçüm prensibine göre seviye kontrolü amacýyla kullanýlýr. Dört farklý ölçüm probu ve

elektronik kontrol ünitesi i le kompakt yapýdadýr baþka bir tert ibata gerek olmadan kontrol imkaný saðlar.

Kullanýcý tarafýndan seçilebilir iki ayrý asgari iletkenlik seviyesi ve dört ayrý kontrol fonksiyonuna sahiptir. Min.1 µS/cm nin üstündeki

sývýlarda kullanýlabilir.

1.4. Teknik Özellikler

  Avantajlarý :

* Kompakt yapýdadýr.

* Çok fonksiyonlu kontrol yapýlabilir.

* Islak kýsýmlarý 316 pas. çeliktir.

* Düþük iletkenlikli sývýlarda çalýþabilir.

Montaj pozisyonu

Proses Baðlantýsý

Çalýþma Basýncý

Muhafaza

Baðlantý Malzemesi

Elektrod Izolasyonu

Elektrot Malzemesi

Ara Parça Malzemesi

Ara Boru Malzemesi

Elektrot boyu

Elektrot çapý

Kablo

Kablo Giriþi

Besleme

Elektrod Uyarýmý

Duyarlýk

Çýkýþ

Kontak Akýmý

Röle gecikmesi

Çevre sýcaklýðý

Koruma Sýnýfý

Aðýrlýk

Teknik Özellikler :

Düþey (Kazan içine veya by-pass tüpüne)

G 1�

Maks. 32 barg , Maks. 238 °C

Alüminyum Döküm (Elektrostatik boyalý)

1.4571   316 Paslanmaz Çelik

PTFE

1.4571  316 Paslanmaz Çelik

PTFE

304 Paslanmaz Çelik

500 mm , 1000 mm , 1500 mm

4 mm

5 x 0.75 mm² Silikon izolasyonlu

3 adet PG 11 Kromajlý Pirinç

220-240 VAC (Std.) veya 24 VDC(Ops.) ,2 VA

Maks 6 V

1 uS/cm min. veya  30 uS/cm min. seçilebilir

Kontak

4 x 8 A / 250 VAC

3 sn

70 °C

IP 65

2,9 kg ( L:1000 mm için)

Ürün Etiketi :

LEVEL SENSORS

Type

S.N.

:

:

ISS 04 - 0 - 002 - 57 - 00 - 066 - 1000 - 11 - 4/0

18040263-0006

Model

Üretici
Web Sitesi

Onay ÝþaretiÜretici Markasý Ürün Ýsmi

Seri No

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

1.5.  Etiket Bilgisi

Uyarý
Sembolleri



2. Kurulum :

2.1.  Genel Notlar
 Cihazýn kurulumu sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
 Kurulum esnasýnda cihaza kuvvet uygulamayýnýz!
 Seviye sensörünü önerilenden daha büyük basýnç da kullanmayýnýz.
Cihazýn kontak ayarýnýn hassas olduðunu unutmayýnýz, dikkatlice taþýyýnýz ve hasar almasýný önleyiniz.
 Manyetik zerreciklerin olmadýðý garanti edilmelidir.

2.2. Genel Kurulum Aþamalarý
·Seviye sensörünü kutudan dikkatlice çýkarýnýz
·Contanýn akýþkana uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer uygun deðil ise imalatçý ile temasa geçiniz.
·Daha  sonra  tasarýmýn yapýsýna göre aþaðýda verilen açýklamalarý uygulayýnýz.
· Lütfen kurulum sonrasýnda þaftýnda mekanik bir gerilme olmadýðýndan emin olun. Böyle bir durum karakteristik eðride kaymaya yol açacaktýr.
·Seviye sensörü hatta tam dik konumda  yerleþtirilmelidir.
·Cihaz  açýk havada monte edildiyse ve yýldýrým ya da aþýrý basýnç tehlikesi varsa, seviye sensörünü tehlikelerden korumak için tedbirler alýnýz.
·Ýþletme þartlarýnda seviye þalteri akýþkanýn durumuna göre sýcak durumda olabilir , bu durumda þaltere dokunmayýnýz teniniz zarar görebilir.

 2.3. Montaja Hazýrlýk
·Sýzdýrmazlýk için  uygun O-Ring veya conta kullanýnýz.
·Yüzeyinin temiz ve pürüzsüz olduðundan emin olunuz.
·Cihazý elle  monte  ediniz.
·Anahtar þekilde gösterildiði  gibi sýkýnýz
 (G1" için  maks. 20 Nm , G2" için  maks. 30 Nm)
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1.6. Hedef Grubu
Bu kullaným kýlavuzu kalifiye teknik personel için hazýrlanmýþtýr.

1.7. Güvenlik Notlarý
                   Aþaðýdaki notlar operatör ve çevresinde oluþabilecek tehlikelerden kaçýnmak için dikkate alýnmalýdýr.

Bu cihazýn kurulumu, kullanýmý ve bakýmý yalnýzca kullaným kýlavuzunu okumuþ ve  iþ güvenliði konusunda bilgili kiþilerce yapýlmalýdýr!
Ýþ güvenliði, kaza önleme yönetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarýna uyulmalýdýr.
Ürün yalnýzca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullanýlmalýdýr!
Cihazý yalnýzca basýnç  olmadýðýnda monte edebilirsiniz!

1.8. Paketin Ýçeriði
Lütfen aþaðýda listelenmiþ tüm içeriði teslim almýþ olup olmadýðýnýza bakýnýz ve sipariþinizdeki kriterlere uygunluðunu
 kontrol ediniz:
·Seviye sensörü
·Bu kullaným kýlavuzu

ISS 04
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Elemanlar

Terminal kutusu

Ýzolasyon boynu

Baðlantý civatasý

Sýzdýrmazlýk halkasý (Bakýr veya Aluminyum)

Elektrodlar

Terminal kutusu sýkýþtýrma somunu

Elektrod baðlantý terminalleri

S1- Fonksiyon Modu Dip-Switchi

S2- Duyarlýk Modu Dip-Switchi

Ýndikatör LEDs

Klemens grubu

Kablo Rekoru (3xPg11)

Network kart baðlantý terminalleri (Opsiyonel!)

CanOpen Terminal (Opsiyonel!)

Network Kablo Glandi (Opsiyonel!)

Ek nw kartý baðlantý yuvasý

1

2

3

4

5

6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

01

02

03

04

Þekil 1



F1, F2, F3 ile buhar kazanlarýnda ; F1, F4 ile depolama tanklarýnda seviye kontrolü yapýlabilir.
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Buhar kazaný ile çalýþma

1- Ýhtiyacýnýz sadece belirlediðiniz seviyelerde röle sinyali almak ise F1 uygundur.

Bu mod da elektrod boylarýnýn birbirine göre durumlarý önemli deðildir, sinyal almak istediðiniz her

seviye için bir elektrodu uygun mesafede kesiniz.  Bu fonksiyon esasen Buhar kazanlarýnda nadiren rastlansa da,

örneðin �yedek seviye switchi� gibi kullanýmlar için uygundur.

2- Dolum kontrolu yapacaksanýz fonksiyon II veya III seçilmelidir.

*Konfigürasyon- II de, e1 daima alçak seviye alarmýdýr ve  Röle1 kontaklarý brülör emniyet zinciri içinde olmalýdýr.

 e2 ve e3  pompa kontrolu  ve e4 yüksek seviye alarmý için kullanýlmalýdýr.

Sonuç elektrod uzunluklarý  �Le1>Le2>Le3>Le4� þartýný karþýlamalýdýr.

*Konfigürasyon- III te, e1 ve e2 birlikte alçak seviye alarmý için çalýþýrlar ve Röle1, Röle2 kontaklarý

 brülör emniyet zincirine dahil olurlar (En az birisi!).

Bu kez, e3 ve e4 elektrodlarý pompa kontrol görevini üstlenirler.  Elektrodlarýn boylarý ile ilgili iliþki

 �Le1=Le2>Le3>Le4� þeklini alýr.

Tanklar ile çalýþma

1- Seviye rölesi, seviye sinyali amacý için konfigürasyon-I  uygundur. Elektrod boylarý ile ilgili bir �ön tanýmlama� yoktur..

2- Eðer 'Boþaltma Kontrolu' yapacaksanýz konfigürasyon-IV uygundur.

Elektrod boylarý,  �Le1>Le2>Le3>Le4� baðlantýsýný karþýlamalýdýr.

Kontrol Fonksiyonlarý Dip switch ile muhafaza içinden kullanýcý tarafýndan yapýlabilir.Buhar kazaný veya tank; kullaným

yerine göre deðiþecektir.

F3.Dolum Kontrolü + 2 adet Düþük Seviye Alarmý F4.Boþaltma Kontrolü

e1

e2

e3

e4 Pompa Stop

Pompa Start

Düþük Seviye Alarmý

Düþük Seviye Alarmý

e1

e2

e3

e4 Dolu Alarmý

Pompa Start

Boþ Alarmý

Pompa Stop

F1.Seviye Rölesi F2.Dolum Kontrolü + Düþük Seviye Alarmý + Yüksek Seviye Alarm

e1

e2

e3

e4 Seviye 4

Seviye 3

Seviye 2

Seviye 1 e1

e2

e3

e4 Yüksek Seviye Alarmý

Pompa Stop

Pompa Start

Düþük Seviye Alarmý

2.4. Fonksiyonlar ve Uygulama Çeþitlilikleri

Þekil 2 Þekil 3

Þekil 4 Þekil 5
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2.5. Ölçüler :

1
2
3
.5

175

3
5
5

L

PTFE

Ø38

G 1�

AA41

Oturma Yüzeyi

33x40mm

Conta Halkasý

Not: Kontrol kutusu bakýþ açýsýna uygun olacak þekilde 360 derece döndürülebilir.

R 1�

R 1�

Flanþlý

*ISS 04 montaj parçasý G1�  diþlidir. Montaj esnasýnda:

*Turma yüzeyinin temiz ve düzgün olmasýna dikkat ediniz.

*Sýzdýrmazlýk amacý ile Teflon bant kullanmayýnýz,

 yerine Bakýr/Al  halka-conta- kullanýnýz.

*Elektrot çubuklarýný eðip bükmeyiniz.

2.6. Mekanik Montaj:

ISS 04 ISS 04

Þekil 6

Þekil 7Montaj tamamlandýðýnda, terminal kutusunun

doðrultusunu istediðiniz yöne ayarlayýp,

somununu (?) sýkýþtýrarak sabitleyiniz.
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2.7. Elektrod Boylarýnýn Hesaplanmasý

Çalýþma Moduna karar verdikten sonra, aþaðýda belirtileceði gibi, elektrod boylarýný hesaplayýp kesiniz.

F1.Seviye Rölesi
ISS 04  basit seviye sinyal rölesi þeklinde çalýþýr. Hangi seviyede
sinyal isteniyorsa bir elektrod o seviye için kesilecektir.
Sýralama önemli deðildir, sadece:
I-    Montaj civatasý-buþingi- boyu (F) ve varsa flanþ kalýnlýðý
      elektrod boyuna dahil edilmelidir.
II- Ölçüm kollektörü iç çapý en az  60mm olmalýdýr.
    ( 100mm tavsiye edilir)

Sev iy e 4

Sev iy e 2
Sev iy e 1 1

2

3
4

1
2

3
4

Sev iy e 3

ISS 04

F2.Dolum Kontrolü + Düþük Seviye Alarmý + Yüksek Seviye Alarmý
Elektrod e1..e4 sýrasý ile LOW Level Alarm, POMPA-ON, POMPA-OFF and HIGH Level Alarm olarak çalýþýrlar.
Tekrar, flanþ/buþing yüksekliðini  (F) hesaba katmayý unutmayýnýz!.
Genellikle, çalýþma seviyesi (NW) ve Low Alarm seviyesi (LW) Kazan imalatçýsý tarafýndan belirlenmiþtir.
Ölçme potu yüksekliði, genellikle   600..900 mm civarýndadýr.
Çalýþma noktasý (NW) bir defa belirlendikten sonra, bu seviye  POMPA-ON ve POMPA-OFF seviyelerinin orta noktasý
olarak kullanýlýr. Diyelim flanþ kalýnlýðý (F) hariç , NW potun tepesinden 300mm aþaðýda olsun; bu durumda:
Le2 = (300 � 40) + F mm  (Pompa-ON)  ve
Le3= (300 + 40) + F mm (Pompa-OFF) olarak hesaplanýr.
Yani, Dolum Kontrol ölü bandý 80mm demektir.
Eðer daha seyrek pompa tetiklemesi (on-off) isterseniz bu bandý büyütebilirsiniz (40mm yerine 50mm almak gibi).
Yüksek seviye alarmý için(Le4),  Pot üst baðlantý noktasýna kadar olan (Resimde B seviyesi) aralýðý kullanabilirsiniz.

ISS 04

Maks. 40 mm(F)

Montaj Seviyesi

Su Seviyesi

L
e

4
L

e
3

L
e

2
L

e
1

E.Tips

Measuring
Pot

Montaj Seviyesi

Ýstenilen
Seviye (NW)

Yüksek

L
e

4

L
e

3
L

e
2

L
e

1

Pompa OffPompa On
Düþük

Y
ü

ks
e

k 
S

e
vi

ye

P
o

m
p

a
 O

ff

P
o

m
p

a
 O

n

D
ü

þü
k 

S
e

vi
ye

F=2X(Flanþ Kalýnlýðý+Conta Kalýnlýðý)

H

Þekil 8

Þekil 9
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F3.Dolum Kontrolü + 2 adet Düþük Seviye Alarmý
Elektrod e1..e4  sýrasý ile; Low Level1, Low Level2, Pompa-ON, Pompa-OFF  olarak çalýþýr.
Bir þart olmamakla birlikte, genel eðilim, e1 ve e2 alçak seviye elektrodlarýnýn boylarýný yakýn tutmaktýr .
Pompa-ON ve Pompa-OFF aralýðý, kazan tonajýna da baðlý olarak (kazan büyüdükçe aralýk kýsalýr),
50-80 mm civarýda tutulur .
Kontaktör hareketinin fazla olacaðý düþünülüyorsa, aralýk büyütülür.

Bu konfigürasyonda yüksek seviye alarmý
tanýmlanmamakla birlikte, 4 nolu röle,
pompa-off seviyesinin üzerindeki bölgede çekili kalýr.

Seviye(NW)

L
e

4

L
e3

L
e

2

L
e

1

P
o

m
p

a
O

ff

P
o

m
p

a
O

n

D
ü

ü
k

S
e

v
iy

e
1

Pompa Off
Pompa On

D
ü

ü
k

S
e

v
iy

e
2

ISS 04

F4.Boþaltma Kontrolü + 1 adet Boþ alarmý+ 1 adet Dolu Alarmý
Bu çalýþma modu esasen konfigürasyonII nin tersidir.
Elektrot e4..e1 sýrasý ile DOLU(H-level), Pompa-ON, Pompa-OFF ve BOÞ(Low Level)  olarak çalýþýr.
Önceki sayfalarda belirtilen ölü bant (p-on / p-off aralýðý) verileri bu çalýþma için de geçerlidir.

Su
Depolama

Montaj
Seviyesi

Seviye(NW)

Seviye(NW)

Su
Depolama

Dolu
Pompa ON

Pompa OFF
1

2

4
3 1

2

4
3

Dolu
Pompa ON

Pompa OFF

Maks.40 mm(F)

ISS 04ISS 04

Þekil 10

Þekil 11
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2.8. Elektrodlarýn Kesilmesi

Le1, Le2, Le3 and Le4 boylarý belirlendikten sonra, elde mevcut bir araç ile elektrotlarý kesiniz.

Elektrodun alt ucunda Teflon izolatörü en az 30 mm sýyýrýnýz

30~50

Çýplak metalin boyu 30mm den az olmamalýdýr!
Çýplak metal kýsmýn boyu, duyarlýðý doðrudan etkiler. Eðer iletkenlik bir kaç bin mikroS/cm
civarýnda ise 30mm çýplak boy yeterli olacaktýr. Aksi halde daha uzun bir bölüm sýyýrýnýz.

Yanda iki kesim örneði verilmiþtir.
Þekil.13: F2 and F4 için.
Þekil.14: F3 için.
Kesilmiþ uçlarýn çapaðýný alýnýz ve/veya bir zýmpara
ile uçlarý düzeltiniz.

Þekil 13 Þekil 14

Þekil 12

2.9. Elektriksel Kurulum

Cihazýn elektrik baðlantýsýný etiketindeki verilere, bu kýlavuzdaki tablo ve kablo þekillerine göre yapýnýz.

Þekil 15

Terminal no �1� sanal olarak topraklamaya
ayrýlmýþtýr ve röle kartý , elektrod gövdesi
üzerinden topraklandýðýndan kullanýlmamýþtýr.

Terminal 2 �nötr� ve the terminal 3  �canlý (faz)� baðlantýsýdýr. 2A lik termik veya termik manyetik bir sigorta
emniyet ihtiyacýný karþýlamak için yeterlidir.F1 'de bütün elektrotlar dýþarýda iken, güç uygulandýktan
sonra da yukarýdaki röle pozisyonlarý ayný kalýr, halbuki  diðer bütün konfigürasyonlarda  röle-1,2 ve 3 güç
 uygulandýðýnda çeker.
Genel kullaným þartlarýnda çeþitli konfigürasyonlara ait röle pozisyonlarý ilerideki bölümlerde verilmiþtir.

Power

N
öt

r
C

an
lý
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F1.Seviye Rölesi

Elektrod ucu daldýðýnda karþý gelen röle çeker.

F1

Þekil 16

F2.Dolum Kontrolü + Düþük Seviye Alarmý + Yüksek Seviye Alarmý

   Röle-3 hariç, suya dalan elektroda karþý gelen röle çeker
      (Röle-3, eðer  e2 elektrodu dýþarýda kalýrsa çeker ).

F2

Besleme
N L Lvl-1 Lvl-2 Lvl-3 Lvl-4

Çizim durumu:
e1 hariç bütün uçlar dýþarýda

Çizim durumu:
e1 hariç bütün uçlar dýþarýda

N L

Besleme Brülör Pompa Korna

Þekil 17

N N

L
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F3.Dolum Kontrolü + 2 adet Düþük Seviye Alarmý

Þekil 18 de e1 de sudan çýkarsa , Röle-1 býrakýr ve brülör stop eder..

Röle-3 hariç, suya dalan elektroda karþý gelen röle çeker
  (Röle-3 , eðer  e3 elektrodu dýþarýda kalýrsa çeker ).

F3

Þekil 18

Besleme Brülör Pompa Seviye e4
Sinyal

Çizim durumu:
e1+e2 batmýþ, e3 ve e4 dýþarýda.

F4.Boþaltma Kontrolü + 1 adet Boþ alarmý+ 1 adet Dolu Alarmý

Þekil 19 daki senaryoda,  e1 veya  e2 sudan ayrýlýrsa brülör stop eder.
Röle-3 ve 4  hariç, dýþarýda kalan elektroda karþý gelen röle çeker
               (Röle-3, veya 4,  e3 veya e4  suya girerse çeker ).

F4

Þekil 19

Besleme Tank Boþ
Sinyali

PompaPompa Off
Sinyali

(Gerekliyse)

Tank Dolu
Sinyali



2.10. Devreye Alma

Enerji vermeden önce:
*Kazanýn servis basýncýna ulaþmasýný bekleyin.
*Contalý baðlantýlarda kaçak olup olmadýðýný kontrol edin.
*Elektrik baðlantýlarýný bir kez daha kontrol edin.
Yukarýda belirtilen konularda bir problem görünmüyorsa enerji verin.

LED lerin Anlamlarý

LED lerin, seçtiðiniz konfigürasyona ve kazanda mevcut su seviyesine uygun olarak yanýp yanmadýðýný kontrol edin.
Bu amaçla aþaðýdaki tablolarý kullanabilirsiniz.

Fonsiyonlara  göre LED lerin anlamlarý.

P3

Fonksiyonlar

F1 F2 F3 F4

Þekil 20

Fonksiyonlar

Fonsiyon ayarlarý (S1 pozisyonlarý)

Indikatör LED ler hakkýnda:

Sonraki sayfalarda görüleceði gibi, F2, F3 ve F4 'te LED ler Röleleri takip etmez.
Sadece F1 de LEDler röleleri izler.

12

F1 için Röle ve LED davranýþý
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Röle-1 Led-1 Röle-2 Röle-3 Röle-4Led-2 Led-3 Led-4Su Seviyesi

F2 için Röle ve LED davranýþý

F3 için Röle ve LED davranýþý

Röle-1 Led-1 Röle-2 Röle-3 Röle-4Led-2 Led-3 Led-4Su Seviyesi

2.11.
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F4 için Röle ve LED davranýþý

Röle-1 Led-1 Röle-2 Röle-3 Röle-4Led-2 Led-3 Led-4Su Seviyesi
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2.12. Sipariþ Formu

Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

1 MODEL

Std. ...............................................................04

2 SERTÝFÝKA

Yok.......................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.......................1

4 MUHAFAZA

Alüminyum B175x.......................................855

5 ELEKTRÝK BAÐLANTISI

Klemensli ..........................................................00

ISS

3 GÖVDE VE ELEKTROD MALZEMESÝ

316 Paslanmaz Çelik..................................002 Özel............................................................................x

Özel............................................................................x

6 ÝZOLASYON MALZEMESÝ

PTFE (Std.).....................................................066

Özel............................................................................x

7 DALMA BOYU

500 mm (Std.)............................................ 500
1000 mm (Std.).........................................1000

8 ÇIKIÞ

4 x 5 A / 250 VAC...........................................11

1500 mm (Std.).....................................................1500
Özel............................................................................x

Özel............................................................................x

9 ELEKTROD SAYISI

4 (Std.).............................................................4

Özel........................................................................../ x

10 OPSÝYONEL

Yok................................................................./ 0

ÖRNEK

ISS 04 - 0 - 002 - 255 - 00 - 066 - 1000 - 11 - 4/0

ISS 04 Seviye Sensörü , 4 Elektrodlu , Dalma Boyu : 1000mm , PC Gri kutulu

Özel............................................................................x

PC Gri PC170(Std.)................................................255
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2.13. UYARILAR !!!

Seviye  Sensörünüzün sorunsuz çalýþmasý için lütfen aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.

Þalteri ters þekilde baðlamayýnýz. Vibrasyon kararsýzlýða
sebep olabilir.

Muhafazanýn üst kýsmýný açarken
baðlantý plastiðini koparmamaya

dikkat ediniz.

Demir levhalar gibi manyetik
malzemelerden uzak tutunuz,
aksi takdirde karakteristikleri etkilenebilir.

Kablodan tutarak çekmeyiniz, aksi
takdirde karakteristikleri deðiþebilir

Kablo baðlantý noktalarýný sývý
seviyesi altýnda býrakmayýnýz,
aksi takdirde yalýtým problemleri doðabilir.

Kablonun buhar ile temasý yalýtým
problemini doðurabilir.

Manyetik alanlardan uzak tutunuz,
aksi takdirde karakteristikleri etkilenebilir.

Malzemeye zarar verebilicek akýþkanlardan
uzak tutunuz.
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9. Garanti Þartlarý :
Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmiþtir. Uygun olmayan kullaným, cihaza hasar verme ya da cihaz üzerinde
herhangi bir deðiþiklik yapma durumlarýnda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. Ýade Þartlarý :
Malzemelerin iadesinde kullanýcý iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kötü çalýþmasý veya farklý modifikasyonda  çalýþmasý ile ilgili
açýk bir listeyi cihazla beraber göndermelidir.Tehlikeli,aþýndýrýcý veya toksik akýþkanda kullanýlan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanýlan kýsým çok dikkatli bir þekilde temizlenmelidir. Yani personelin güvenliði saðlanmalýdýr.
Bütün iade edilecek ürünler belirtmiþ olduðumuz firma adresimize gönderilecektir.

Arýza

3. Hata Tesipi :

Muhtemel sebep Hata tespiti/düzeltme

Sürekli Alçak seviye alarmý Elektroda enerji verilmemiþ.
Gövde temasý çok zayýf veya yok.

1. (2.) elektrod boyu kýsa kesilmiþ.
Ýletkenlik çok düþük.

Eðer bir hata bulursanýz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye çalýþýnýz ya da tamir için servis adresimize gönderiniz.

Cihaz zararlý maddelerle temas ettiyse elden çýkarmak için özel dikkat gösterilmelidir!

Cihazýn tamiri yalnýzca yetkili serviste yaptýrýlmalýdýr !

4. Cihazýn Sökülmesi :
Cihaz akýþ ve basýnç yokken sökülmelidir!

5. Servis :

6. Yeniden Kalibrasyon :
Bir seviye sensörünün uzun süreli kullaným ömrü sýrasýnda switch noktasýnda  kaymalar olabilir. Böyle bir durumunda,  yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemanýnýzýn yapabileceði gibi  , bize de gönderebilirsiniz.

7. Tamir - Ýmalatçý Adresi
Eðer ortadan kaldýrýlamayan arýzalar ortaya çýkarsa cihaz tamir için bize gönderilmelidir. Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kýrýlmayacak
þekilde paketlenmelidir. Ayrýca cihazý gönderirken arýzayý anlatan detaylý bir açýklamayý da eklemeniz gerekmektedir.
Eðer cihazýnýz zararlý maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da gönderilmelidir.Cihazýn dekontaminasyon raporu olmamasý
ya da servis departmanýmýzýn cihaza dair þüphelerinin oluþmasý halinde kabul edilebilir bir rapor gönderilene kadar tamir iþlemine baþlanmayacaktýr.

8. Elden Çýkarma
Cihaz, Avrupa Talimatlarý 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e göre(atýk elektrik ve elektronik aletler)
elden çýkarýlmalýdýr. Atýk elektrik  ve elektronik ekipman evsel atýklara karýþtýrýlmamalýdýr!

Cihaz bakým gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumuþak temizleme solüsyonlarýyla temizlenebilir.

Eðer cihaz tehlikeli maddelerle temasa geçtiyse, arýndýrmak için  gerekli önlemler alýnmalýdýr!
LONCA MAK. SAN. TÝC. A.Þ.Ferhatpaþa Mahallesi Gazipaþa Caddesi No:104 A 34888 Ataþehir / ÝSTANBUL - TÜRKÝYE
Tel:+90 216 505 05 55  Faks:+90 216 515 45 84  E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr

Enerji veriniz.
Kazan baðlantýsý bakýr/alüminyum conta ile deðil,
Teflon sararak yapýlmýþ. Oturma yüzeyini düzeltip,
Teflon kullanmadan bakýr halka ile tekrar montaj yapýnýz.
Elektrodu deðiþtirin.
S2 svicini(1-4) "off" konumuna getiriniz.Çok küçük (<1uS/cm)
iletkenlikler için lütfen fabrika ile görüþünüz.

Sürekli Yüksek seviye alarmý 4. elektrod boyu uzun kesilmiþ.
4. Röle kontaðý aþýrý yük nedeniyle yapýþmýþ.

Yüksek seviye elektrodu þaseye kýsa devre.

Uygun seviyeye gelecek þekilde yeniden kesiniz.
Fabrika ile görüþünüz. Yüksek alarm çýkýþýný kontaktör
üzerinden yüke baðlayýnýz.
Teflon izolasyon mekanik darbeler nedeniyle delinmiþ.
Kontrol edip doðru ise elektrodu, aksi halde elektronik
kartý deðiþtiriniz.

Pompa start yapmýyor Elektrodlar kesilmeden monte edilmiþ.
S1 konfigürasyon svici yanlýþ ayarlanmýþ.

Pompa start elektrodu þaseye kýsa devre.
Kollektör içinde çok
fazla konteminant � tortu oluþmuþ veya
Teflon izolasyon  mekanik darbeler nedeniyle
delinmiþ.

Elektrodlarý uygun seviyelerde kesip montajý tekrar yapýnýz.
Ýstenen çalýþma þekline uygun olan konfigürasyonu
S1 ile ayarlayýp yeniden enerji veriniz.
Kontrol edip, izolasyon delinmiþ ise elektrodu, aksi halde
elektronik kartý deðiþtiriniz. Kollektör içinde tortu tespit
edilmiþ ise sadece temizlik yapýnýz.

Pompa çok sýk devreye giriyor Pompa start/stop elektrodlarý boylarý
çok yakýn kesilmiþ.

Büyük kazanlarda(> 4t/h) elektrod aralýðýný en az 4 cm olacak
þekilde kesiniz. Küçük kazanlarda (~1t/h) bu mesafe 10cm
civarýnda olabilir.

Pompa durmuyor Ýletkenlik çok düþük.

Gövde temasý çok zayýf veya elektrod kablosu
iyi temas etmiyor.

S2 svicini(1-4) "off" konumuna getiriniz. Çok küçük (<1uS/cm)
 iletkenlikler için lütfen fabrika ile görüþünüz.
Kazan baðlantýsý bakýr/alüminyum conta ile deðil, Teflon sararak
yapýlmýþ. Oturma yüzeyini düzeltip, Teflon kullanmadan bakýr
halka ile tekrar montaj yapýnýz. Elektroddan gelen kabloyu ve
terminali kontrol ediniz (Gövdeden gelen kablolar yerinden
çýkmýþ ise, bunlarýn sahada takýlmasý mümkün deðildir,
 fabrika ile görüþünüz).
Gövde içinden gelen kablolarý ÇEKMEYÝNÝZ!


