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 .  אולטר סוניתמפלס פסג ת הטכנולוגיה  בתחום מדידת  אנגליה הנם PULSAR' רכות מד יד ת מפלס של חבמע

 .ים  לב למספר הנ חיות ומגבלות  בהתקנתםשיש ל, על מנת להבטיח את הדיוק ו את רמת הביצ ועים
 .04-8410704: טל, גטר וןמ' יש ליצור קשר  עם חב , בכל מ קרה של ספק ,  המערכ ות והג ששים סוגיההנחיות מתאימות לכל

 !!!! התקנת גששים בנוזלים !!!!
 .)°90( נוזלפני הלמאונך על הגשש להיות  •

 . בורה רחוק מדפנות המיכל או , ככ ל שניתן,הגשש יותקן •
 .  לפחות�6י צינור הגב הה מתאים בקוט ר של  "יש ל הרחיק את הגש ש ע, ג בוהה' או ט מפ, במידה וקיימת סכנת התזה •
 מ "ע, בור / העובר לכל גוב ה המיכל , ניתן להתקין את הגשש בתוך צינור,   מוטעים בזמן  המ דידהבמידה וקיימת בעיה של החזרים •

 .�10קוטר הצינור יהיה ל פחות . ל"ולהתגבר על ה הח זרים הנ, להגביל  את פיזור השידור      
 .בה ה וא מותקן, יש לוודא עמידות כימית ועמידות בטמפרטורות של הגשש בסבי בה •
 רצוי להשתמש באביזרים פ לסטיים או בחומ ר מבודד אחר ב עת ההתקנה המכ נית.  בכח היד בל בד יש להדק את הגשש •
 . אטמוספרות בלבד2גששים עם אוגן  מוגבלים ללח ץ  של .  הגששים אינם עובדים בוואקום •
 ).מ" סdB3 12-ב, מ" ס30 בדרך כלל (של הגשש בעת התק נה " טווח עיוור" יש להתחשב ב •

 

 !!!! התקנת גששים במוצקים !!!!
 . עם גישה לכיוונ ון בעת הצורך, "Easy Aimer"על הגשש להיות  מותקן בעזרת אלמנט כיוון  •
מומלץ   להתקין . במידה ומתא ם החיבור  הינו  מתכתי יש לבודד את ההבר גה  ב עזרת סרט טפלו ן. הידוק הגשש יב ו צע ב כח  היד בל בד •

שפיכת החומר בתחו ם  , וכן,  למנוע מגע בין החומ ר גששבכדי. רחוק מנקודות מילוי כלשהן, את הגשש במחצ ית  הרדיוס של המיכל
 .המדידה

 .90ºC -גששים הרג ילים מוגבלת ללטמפרטורת העבו דה  •
 

 !!!! חיווט !!!!
 .מסוכך גידים 4 או 3יהיה כבל הכבל  בין הגשש  ליחידה האלקטר ונית  •
 . '  מ1000 �המרחק המקסימלי בין גשש לאל קטרוניקה  •
 בסביבה  ,  להעבירו ב צנרת מתכתית מאורקתחובה . מתכתיים המוארקים בנקודה אחתאת הכבל רצוי ל הוליך בתוך צינורות •

 . 'גנרטורים וכד, וסתי תדר, מתנעים רכים, לוחות חשמל,  מנועים: כגון. הסו בלת מרעשים חשמליים         
  להעביר בתנאים ז הים יש, EXבמקרה של התקנה , את החיווט". EXמתאימים להתקנה באווירה  נפיצה בתקן "הגששים מוגדרי ם כ •

 .220Vלכבלי מת ח          
 כהגנה מפני , יש לוודא אטימות.  י מהדקי חיבורים רגילים" יבוצ ע בקו פסת חיבורים מוגנת עהה ארכההחיבור בי ן כבל  הגשש לכבל   •

 . לחות ואבק לקופסה ולכבל, חדירת מים         
 .ספר ההוראות ה מצורףי "עפ,  בהתאם להורא ות היצרן�יש להקפיד על חיווט נכון   •

 ) !!!לסובב אך ורק את האום ולא את הגשש(לא לסובב את הגשש ולפתל את הכבל 
 

 !!!!אמצעי הגנה נוספים  !!!!

 .לכן יש להגן על  הקופסא האלקטרונית בפני קרינת שמש ישירה,  רגישים לשמשLCDצגי   •
 .  ליציאהבטור  Vdc 24אין לחבר  �היציאה ה אנלוגי ת הינה אקטיבית  •
 .דרך גלנדים מתאימים, צע את כניסות הכבלים לקו פסא בצורה מו גנתיש לב •
 ).לוודא שבורר בחירת מתח ההזנה נמצא  במקו ם המתאים. (יש לוודא התאמת מתח ההזנה בפועל למתח ההזנה של המכשיר •
 .בהחלפת נתיך חייבים להחליפו באותו ערך •

 
 
 
 

 ,050-7413100  -טוביה ,   04-8410704  -משרד  :שאלות ובקשות ניתן להפנות ל
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    הגששים".PULSAR "תוצרתdB  ם מסדר ת  ייסונ-א  אולטרגששים חוברת זאת מפרטת כללי  ההתקנה והפע לה של   
 .  הקפדה על  הוראות התקנ ה תאפשר קב לת מדידה אמי נה לאורך זמן.  בעוצמת שידור חזק ה ושידו ר ממו ר כזםמצטייני

 .בישראל" PULSAR"המשווקת את הציוד של חברת " מגטרון"בכל מקרה של ספק אל תהסס לפנות לחברת 
 .רותך נשמח לעמוד לשי אנו

 
 
 

dB40 dB25 dB15 dB10 dB6 dB3 MACH3 דגמי גששים 
 )טרמ( תחום מדידה 2.5 3 6 10 15 25 40
 )טרמ ("מת"שטח  0 0.13 0.3 0.3 0.5 0.6 1.2
  )'אינצ(קוטר של גשש  3.38 4.2 9
 )(kHz תדר עבודה  125 125 75 50 41 30 20

3ºוית השידורוז  אפקטיבי    

NPT / BSP  "1  חיבור  
-40°C ÷ +95°C -40°C ÷ +90°C עבודה' טמפ 

 עבודה באזור נפיץ' טמפ 75°Cעד 
 )מ( כבלאורך ה  )/  25  10 בהזמנה מיוחדת( מטר 5

 אטימות IP-68מוגן טבילה לפי  
BS EN 50081-1:1992) BS EN 50082-2 לשימוש עם PulsarUltra( )CE( 

 )I.S( )  נדרשים חוצצים (0זור   לאEEx ia IIC T6       :קיימים דגמים 
                              EEx m II T6 2 &1  לאזורים   )Ex( 

 אישורים

   

 תנאי עבודה חומר מבנה
Valox 357 או  PVDF סטנדרט 

 )חומצות(חומרים כימיים   רק עם אוגן-) טפלון(PTFE  -ציפוי תחתית הגשש 
Foam אבק 

 )מבנה( גששים סוגי

 

dB40 dB25 dB6, dB10, dB15 dB3 MACH3 
 OCM-רק ל                

 דגמי גששים

 
 

 !!!!התקנת גששים בנוזלים  !!!!
     

 )Fig.1ראה  ( לפני הנוזלמאונך על הגשש להיו ת  •
 . בורה  רח וק מדפנות המ יכל או ,  ככל שניתן,הגשש יותקן •
 יש להרחיק  את הגשש , גבו ה ה' או טמפ,  במידה וקי ימת  סכנת התזה •
 .חלק בצד הפנימי  והחיבור למ יכל ,   לפחות�4גב הה מתאים בק וטר של   י צינור ה" ע

 ,  ע קב מעבר ד רך  פתח קטן ברצפהבמידה וקי ימת  בעיה של החז רים מוטעים •
 ב כדי להג ביל  ,תא השאי בההעוב ר לכל גוב ה , את הגשש בתו ך צינור  ניתן להתקין 

 .�10ה לפחו ת קוטר הצינור יהי .ל"ולהתגב ר  על ההחזרים  הנ,  את פיזור ה שי דור
    !!שימו לב 

     
 

 PULSAR   מתוצרתםסוני-א אולטרגששיםהוראות התקנה ל

! ! ! !  נתונים טכניים !!!!

 
 . הגשש המופה משמשת לחיזוק התבריג העליון של -

הכבל את ולפתל הגשש את לסובב הגשש(לא את ולא המופה את ורק אך !!!לסובב (
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בהתקנת גששים משתמשי ם בברגים פלסטיים  ). 'פלנג(דגמי גששים ע ם אוגן  •
). Fig.2רא ה  (ומכניסים אט מ ים בין הא וגן  של הגשש ל ב ין האוג ן של ה מיכל 

 .  י ש לחזק בכוח היד בלבדהברגיםאת 
 

    

 במקרים שאי  אפשר להשת מש   •
    אוBSP 1"בחיבור  העליון  של  

 י  "אוגן אפ שר ל תלות הגשש ע ב 
 מקושרות לחורים  בחלקשרשר ות  
  במקום ללא �עליון של הג שש  ה 

 ).Fig.3ראה   (                                                       רוחות
 .לוודא שהג שש  מאוזן לפני הנ וזל 

• Standpipe - ר אה  ( התקנת גשש בתוך צינורFig.3a.( 

 רצוי  להשתמש בא ביזרים פלסט יי ם. ח ה יד בלבדו ב כהגשש את  יש להדק •
 . ב עת ההתקנה המכנית   או בחומר  מבודד אחר    

 . התקנת הגשש עם מופה מ תכתית חובה  לשים סרט טפ לון על ההב רג ה של הגששב •
 

 : יש להימנע מל התקין את הג שש מעל מקור ות ההפרע ה כ גון •
 על מנת לאפשר קרי אה  ', דפנות וכוחיזוקים על ה, סולם ,  משאבה,צינור מילוי  
 מ מהדופן  הפנ ימית"  ס30חשוב להקפיד על מר חק של ). Fig.4רא ה  (ברור ה 
 .גובה'   מ3לכל       
 
 
 
 

  גידים  מסוכ ך עד  4 או 3ניתן להאריך א ת כבל הגשש  עם כבל  •
 צע  בקופסת חיבור ים אטומה  והחיבור י ב  . מטר1000למרחק של     
 ).Fig.5א ה  ר (אבק וכד/למים    
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 !!!!  גששים חיבור חשמלי של!!!!
 . י ספר ה הור אות המצורף"ע פ,  בהתאם להוראות היצרן�יש להקפיד ע ל חיווט נכון    •
 חובה להעבי רו   .את הכבל רצוי  להוליך בתוך  צינורות מתכתיים המוארקים  בנקודה אחת •
 , לוחות חשמל, מנועים:  כגון. לייםב סביב ה הסו בל ת מרעשים חשמ, בצנרת מתכתית מאורקת 
 . 'גנרטורים ו כד וסתי תדר  ,מתנעים רכים 
 ". EXמתאימ י ם להתקנה באווירה נפיצה  ב תקן "הגששים מו גד רים כ •

 .220V יש להעב יר בתנאים זהי ם לכבלי מתח  ,EXב מקרה של הת קנה , את החיווט
 .  י  מהדקי" ע י בוצ ע בקופסת חיב ורים מוגנתההאר כההחיבור  בין כ ב ל הגשש לכ בל  •

 .לחות ואבק לקופסה ולכבל, כהגנה מפני חדירת מים, יש לוודא אטימות   רגילים
 
 !!!! )'פלנג(עם אוגן התקנת גששים  !!!!
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 !!!! התקנת גששים במוצקים !!!!

 
 , "Easy Aimer"על הגשש להיו ת מותקן בעזר ת אלמנט כיוון   •

 .)Fig.6,6aראה   ( בעת הצו ר ךןם גישה לכ יווע   
 במי דה  ומתאם החיבו ר . ח ה יד  בלבדוהידוק הגש ש י בוצע בכ •

 .  בעז ר ת סרט טפלון ינו מתכתי  יש לבודד את  ההבר גהיה  
   הרדיו ס של ה מיכל מומלץ להתקין את הג שש במחצית       

 . רחו ק מנקודות מילוי כלשה ן ,)מול נקודת המילוי       (
 .   כך שלא  תהיה הפ רעה  לשידור     

. 
 .מ" מ160 =מינימלי  הפתח ה dB25 גששב התקנת : הערה •

 

FIGURE 6 

FIGURE 6a 
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 )מ"מ( מידות של אוגנים

3 

4x10mm On 
180mmPCD 

 )PWR(  הזנה  -אדום 
 )SIG(  סיגנל  -לבן   
) 0v(שחור) + סיכוך(ירוק


